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1 JOHDANTO 

 

Asiakkaan asema palvelujärjestelmässä on historiallisessa murrosvaiheessa.  

Asiakkaan osallisuuden palveluiden kehittäjänä, ammattilaisen rinnalla tasa-

vertaisena, tulisi toteutua muutoinkin kuin juhlapuheissa. Uudistuvaan palvelu-

järjestelmään on kirjattu asiakkaiden vaikuttajarooli entistä vahvemmin (Nis-

kala ym. 2017, 7–9). Mielenterveys- ja päihdetyön järjestöissä korostuu ver-

taistuen merkitys kuntoutumisen tukena. Vertaistoimintaan osallistuvilla on ko-

kemusta asiakkuudesta mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Monet heistä ha-

luavat olla mukana kehittämässä palveluja omien sekä hyvien että huonojen 

kokemustensa pohjalta. (Jurvansuu & Rissanen 2017, 11.) Asiakkaiden osalli-

suus erilaisissa tehtävissä, kuten palvelumuotoilussa kokemusasiantuntijoina, 

tulee olemaan tulevaisuudessa yksi tapa tehdä asiakastyötä sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa (Häyhtiö ym. 2017, 85). Yhteistyön merkityksellisyyttä ja ko-

kemusasiantuntijatoiminnasta saatuja hyötyjä tulee tuoda entisestään esiin, 

jotta ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyön kehittämiseen löytyy 

rohkeutta ja halukkuutta myös julkisen puolen palvelurakenteissa. (Ropponen 

2012, 8–12; Högman & Tervo 2015, 40–41; ja Häyhtiö ym. 2017, 106–107.)  

 

Kokemusasiantuntijatoiminta on erityisen ajankohtainen aihe, koska pitkään 

valmisteltu päihde- ja mielenterveyslainsäädännön kokonaisuudistus on val-

mistumassa. Tähän lakiin tullaan kirjaamaan, että kokemusasiantuntijoiden 

kanssa tulee tehdä yhteistyötä ja että kokemusasiantuntijatoimintaa tulee ke-

hittää. (Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelut 2018.) Sosiaali- ja ter-

veysministeriö on koostanut yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) kanssa toimintamallia, joka tarjoaa asiakkaalle oikea-aikaisia ja palvelu-

tarpeita vastaavia palveluja. Toimintamallissa otetaan asiakkaat mukaan pal-

veluiden suunnitteluun, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin tasavertai-

sina kumppaneina. Yhteistyö auttaa parantamaan henkilöstön ymmärrystä vä-

estön palvelutarpeista. Lisäksi malliin kirjataan, kuinka asiakkaiden kokemus-

tieto ja kehittämisideat välittyvät virkamiesjohdolle ja poliittiseen päätöksente-

koon. (Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelut 2015.) 

 

Olen työskennellyt viimeiset neljä vuotta mielenterveys- ja päihdeyhdistys Vi-

rikkeen toiminnanjohtajana. Työskentelen kokemusasiantuntijan työparina ja 
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olen havainnut, kuinka suuri voima vertaistuella ja kokemusasiantuntijuudella 

on. Tätä ei kuitenkaan vielä hyödynnetä tarpeeksi. Ammattilaisten ja koke-

musasiantuntijoiden yhteistyö nähdään hyödyllisenä. Kuitenkin yhteistyötä 

tehdään vielä melko vähän. (Högman & Tervo 2015, 40–41; Mäki-Fräntti, M. 

2016, 48–49.) Lisäksi kokemusasiantuntijatoiminta ei pääse kehittymään, 

koska se liittyy usein erilaisten hankkeiden toimintaan ja loppuu hankkeen 

päätyttyä (Falk ym. 2013, 3). 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimiva Virike on kouluttanut kokemusasiantuntijoita 

viiden vuoden ajan ja koordinoi heitä erilaisiin tehtäviin. Toiminta on suunnitel-

mallista ja tavoitteellista. Kirjallisuuskatsaus vahvisti käsitystäni siitä, millai-

sena kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö tällä hetkellä näyt-

täytyy. Jurvansuun ja Rissasen (2017) mukaan mielenterveys- ja päihdepalve-

luita käyttävät asiakkaat kaipaavat ammattiavun rinnalle vertaistukea ja koke-

musasiantuntijuutta. Toisaalta myös kokemusasiantuntija tarvitsee tehtävässä 

jaksaakseen ammattilaisen tuen tehtävässään, esimerkiksi tukikeskusteluiden 

ja työnohjauksen muodossa. (Jurvansuu & Rissanen 2017, 5–17.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten Mikkelin alueella toimivien 

mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten ja koulutettujen kokemusasian-

tuntijoiden yhteistyötä voisi kehittää. Tavoitteena on tehdä kokemusasiantunti-

juutta entistä tutummaksi ammattilaisille ja koota kyselytulosten pohjalta yh-

teistyömalli, jossa toimii yhteistyössä koulutettu kokemusasiantuntija ja sosi-

aali- ja terveysalan ammattilainen. Järjestin maaliskuussa 2018 sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille suunnatun Jaettu asiantuntijuus -koulutustilaisuu-

den (liite 1), jossa keräsin seminaariin osallistuvilta kyselylomakkeella aineis-

ton opinnäytetyöni tutkimusaineistoksi. Kyselyssä kartoitettiin ammattilaisten 

näkemyksiä yhteistyöstä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Opinnäytetyön ta-

voite oli kehittää kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyömalli. 

Mallista tehtiin esite, jossa kuvataan yhteistyön hyötyjä sekä konkreettisia ta-

poja toteuttaa yhteistyötä. Esitteen avulla juurrutetaan toimintaa maa- ja valta-

kunnallisesti. Juurruttaminen tapahtuu tämän opinnäytetyön ulkopuolella. 
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2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJASTA KOKEMUSASIAN-

TUNTIJAKSI 

 

Psykiatrista palvelujärjestelmää on kehitetty viimeisen kolmenkymmenen vuo-

den aikana sairaalakeskeisestä hoitamisesta avopalvelukeskeiseksi. Muutosta 

on perusteltu ihmisoikeuksilla sekä humanistisista ja hoidollisista lähtökoh-

dista. Pitkittyneet sairaalajaksot kroonistivat ihmisen, kun taas avohoito koet-

tiin hoidolle tehokkaana ja tuloksekkaana. (Tuori 2011, 1–4.) Hoitokulttuurin 

muutos alkoi näkyä 1980-luvulla, jolloin yksilöllisyyden, vapauden ja yksityi-

syyden arvot tulivat esille ja hoidon tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus li-

sääntyivät. Tuolloin potilas oli kuitenkin vahvasti hoidettavan roolissa, ammat-

tiauttajien ja palvelujärjestelmän tarjoamien mallien ja ratkaisujen mukaisesti. 

(Rissanen 2015, 176–177.) Avohoidon kehittyessä kuntoutujat tulivat entistä 

paremmin kuulluksi siitä, minkälaista on elää sairauden kanssa, ja alkoivat 

saada yksilöllisempää apua (Korkeila 2017, 28–65). Sosiaalipuolella asiak-

kaista puhuttiin huollettavina ja hoidokkeina aina 1960- ja 1970-luvuille asti, 

mikä kuvaa sitä, kuinka vähän aikaa nykyisen kaltainen palvelujärjestel-

mämme on toiminut (Pohjola 2017, 309). 

 

Muutos asiakkaan roolista itsenäistyväksi kuntoutujaksi vaatii myös ammatti-

laisilta luottamusta asiakkaan kykyihin; palveluiden käyttäjiä helposti suojel-

laan ottamalla heiltä pois vastuita ja velvollisuuksia. Kuntoutuksen yksi keskei-

nen merkitys on kuitenkin yhteiskuntaan integroituminen. (Miettinen ym. 2017, 

21–27.) Hyvärinen (2001) kuvaa kuntoutumista matkana, joka käynnistyy 

usein niin sanotun pohjakokemuksen jälkeen.  

 

Kuntoutumisen eteneminen edellyttäen potilaan roolista luopumista ja uuden-

laisen kuntoutujan identiteetin muodostamista ja vastuunottamista omasta it-

sestä, kuntoutumisesta ja elämästä. Pohjakokemuksen voi määritellä vasta 

jälkeen päin, koska pohjalla ollessaan ei voi tietää, onko pohjalla vai vieläkö 

alamäki jatkuu. Kuntoutumisprosessin aikana muuttuvat aiemmat tunteet, aja-

tukset, asenteet, roolit ja toimintatavat (Rissanen 2015, 88–91). Kotovirran 

(2009, 87–92) mukaan toipumistutkimuksissa kuvataan usein käännekohtia, 

jotka ovat vaikuttaneet päätökseen hakeutua hoitoon tai joiden avulla toipumi-

nen on alkanut. Kokemukseen liittyy usein kyky nähdä itsensä ja toimintansa 
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ulkopuolisen silmin, eli millaista oma elämä todellisuudessa on. Tällöin on tär-

keää, että toipuva saa kokemuksen, että joku hänelle merkittävä ihminen hy-

väksyy hänet ehdoitta. Usein se joku on vertainen. Tämä hyväksyntä vähen-

tää tarvetta puolustaa aikaisempia toimintatapoja ja antaa siten tilaa tehdä uu-

sia valintoja elämässä. 

 

Rissasen (2015, 107–109) ja Kåverin (2008, 58–59) mukaan kuntoutumisen 

prosessiin kuuluu tasanteiden lisäksi takapakkeja. Tasannevaiheilla ja eteen-

päin menemisellä on palkitsevuudessaan tärkeä merkitys, kuten on myös pet-

tymyksillä. Pettymysten kautta opetellaan kärsivällisyyttä ja pyritään ymmärtä-

mään ja hyväksymään itsessään kaikki puolet. Entisestä roolista pois oppimi-

nen voi olla ajoittain ristiriitaista. Seuraava lainaus on Rissasen (2015) päivä-

kirjakirjamerkintä kuntotumisen vaiheesta, jolloin potilaan roolista luopuminen 

tuntuu haastavalta. 

 

 ”Olen väsynyt ja ahdistunut. Väsynyt taistelemaan, muuttumaan, etsimään 

uutta ja jättämään vanhan. Miksen voisi vain olla? Miksi minun pitäisi muuttua, 

kasvaa ja luopua? Toisaalta: Miksen lähtisi lentoon niin kuin kotka? Jolloin voi 

tuntea tyhjyyden allansa ja kokea sen henkeäsalpaavan hetken, jolloin jalat 

ovat irti entisestä, mutta siivet eivät vielä kanna. Ajoittain pelkään, että jospa 

olenkin vain pikkulintu kotkan pesässä, eivätkä siipeni kestäkään.” (Rissanen 

2015, 109.)  

 

Paranemiseen ja eheytymiseen liittyy monenlaisia tunteita, kuten surua. Tun-

tuu luontevalta ajatella, että saa surra kaikkea sitä, mitä sairauden takia on 

joutunut kokemaan ja menettämään. Sen hyväksymiseen, mitä on tapahtunut, 

täytyy usein käydä pitkä tie. (Kåver 2008, 89–93; Rissanen 2015, 142.) Kun-

toutuminen ei tarkoita oireettomuutta. Elämään on tärkeä löytää toivoa, jotta 

saa uskoa omaan toipumiseen. Elämä voi jatkua elämisen arvoisena sairau-

desta ja menetyksistä huolimatta, ja niiden kanssa voi elää mielekästä elä-

mää. (Rissanen 2015, 178.) 
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2.1 Toipumisorientaatio kokonaisvaltaisen toipumisen perustana 

 

Toipumisorientaatio (recovery) on maailmalta Suomeen rantautuva kokonais-

valtaisen kuntoutumisen viitekehys, joka herättää mielenkiintoa erityisesti mie-

lenterveystyössä. Siinä korostuvat henkilön toiveikkuus ja usko itseensä, kyky 

nähdä oma identiteetti positiivisesti sairaudesta huolimatta sekä oman vas-

tuun merkitys sairauden- ja elämänhallintaan. (Alpola & Oke 2016, 1–4.) Toi-

pumisorientaation arvoihin lukeutuu ihmisen itsemääräämisoikeus. Perinteisen 

hoitaja–potilas -suhteen sijaan hoitaja toimii eräänlaisena valmentajana poti-

laalle. Hoitaja tarjoaa oman ammatillisen tietonsa ja taitonsa potilaan käyttöön, 

ja vastavuoroisesti hän voi oppia potilaan kokemustiedosta. (Tähtinen & Uusi-

Äijö 2016.) Toipumisorientaation tavoite on lisätä asiakkaan osallisuuden ko-

kemusta. Kanulan (2012, 35) mukaan osallisuudella tarkoitetaan ihmisen osal-

listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kun toimintaan osallistuessa syntyy si-

säinen kokemus, että voi olla vaikuttamassa asioiden kulkuun muun muassa 

ottamalla itse vastuuta toiminnan seurauksista.  

 

Nordling (2017) toteaa, että ammattilaiset voivat omalla tarmokkaalla käyttäy-

tymisellään heikentää asiakkaan osallisuuden kokemusta. Jos ammattilainen 

tietää asiakasta paremmin, mikä tälle on parasta, on asiakkaalla vaarana op-

pia avuttomaksi, ja luottamus omiin kykyihin häviää. Toipumisorientaatiossa 

asiakas ja ammattilainen etsivät yhdessä asiakkaan vahvuuksia ja voimava-

roja ja kartoitetaan ja aktivoidaan kuntoutujaa tukevia sosiaalisia verkostoja. 

Ammattilainen tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta. Hän auttaa kuntou-

tujaa löytämään elämään mielekkyyttä vahvistamalla tämän vaikuttamismah-

dollisuuksia ja kansalaistoimintaan osallistumista. Mielen hyvinvoinnin lisään-

tyessä muun muassa kyky käsitellä ongelmia paranee ja kyky tuntea lähei-

syyttä muihin ihmisiin vahvistuu. Vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoimin-

nalla on kuntoutujan toipumisprosessissa erityisen tärkeä asema, koska niiden 

kautta todentuvat monet osallisuuden muodot. (Nordling 2017.) 
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2.2 Vertaistuen merkitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle 

 

Nylynd (1996, 193–205) määrittelee vertaistuen inhimilliseksi vuorovaiku-

tukseksi, jossa yksilöt keskustelevat omasta elämäntilanteestaan. Se nähdään 

organisoituna toimintana, jossa samanlaisissa tilanteissa olevat tai saman 

tyyppisistä ongelmista kärsivät jakavat kokemuksiaan. Rissanen (2015, 20) 

täydentää määritelmää siten, että vertaisuus on jaettuja kokemuksia, molem-

minpuolista tukea ja ymmärrystä sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koska ih-

miset ovat erilaisia, kaikki eivät koe vertaistukiryhmiä omakseen, eivätkä he 

halua kertoa tai jakaa kokemuksiaan ryhmässä vaan keskustelevat mieluum-

min ammattilaisen kanssa. Osalle taas ammattilaisen kanssa keskustelu ei 

tunnu sopivan, vaan vertaisryhmässä puhuminen tuntuu helpolta ja luonte-

vammalta. Tästä syystä onkin tärkeää, että on tarjolla monipuolisia ja erityyp-

pisiä palveluita. (Nylund 1996, 204–205.) 

 

Kotovirran (2009), Rissasen (2015) sekä Jurvansuun ja Rissasen (2017) mu-

kaan vertaistuelliset ryhmät täyttävät ihmisen perustarpeita, kuten ystävyys-

suhteita, sosiaalista tukea, identiteetin muodostamista ja elämän merkitykselli-

syyden löytämistä, ja siten tukevat kuntoutumista. Vertaistukiryhmässä on tär-

keää olla luottamuksen ilmapiiri, sillä ryhmäläisillä on takanaan kokemuksia, 

jotka ovat aiheuttaneet häpeää, syyllisyyttä, yksinäisyyttä ja ympäristön kieltei-

siä asenteita. Heidän mahdollisuutensa kuulua erilaisiin yhteisöihin on heiken-

tynyt sairauden takia. Ryhmässä lähdetään siitä ajatuksesta, että jokaisella on 

jotakin annettavaa. Ryhmäläiset saavat ja antavat tukea yhtä aikaa, mikä an-

taa kokemuksen arvokkuudesta ja ihmisarvosta. Vertaisten tarinoiden kuule-

minen antaa mahdollisuuden tulla hyväksytyksi ja ymmärretyksi itsenään sa-

maistumisen kokemuksen kautta. Monet kuvaavat kokemusten jakamisen 

synnyttävän erityistä yhteyttä. Tähän liittyy mahdollisuus puhua kipeistä ja vai-

keista asioista höystämällä niitä yhteisellä huumorilla. (Kotovirta 2009, 168–

174; Rissanen 2015, 114–119; ja Jurvansuu & Rissanen 2017, 6.) 

 

Joskus vertaisuuteen voi liittyä ilmiö, jossa kuntoutujat määrittelevät ikään kuin 

mallitarinan siitä, miten kuntoutumisen tulee edetä. Ryhmässä voi nousta vaa-

timus kokemusten samankaltaisuudesta, ja mikäli yksilö kokee olevansa vää-

rällä tavalla erilainen, hän voi joutua jäämään pois toiminnasta. Ryhmän ja 
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sen jäsenten onkin tärkeä nähdä erilaisuus positiivisena asiana, jolloin asiat 

voi opetella näkemään uusilla ja erilaisilla tavoilla. Kuntoutuminen ei ole suorit-

tamista, vaan jokaisen kuntoutumisen polku on omanlaisensa. (Rissanen 

2015, 170–171.) 

 

Jurvansuu ja Rissanen (2017) tarkastelevat tutkimuksessaan vertaistuen mer-

kitystä mielenterveys- ja päihdejärjestöissä sekä työntekijöiden että vertaisten 

kokemana. Molempien vastauksissa painottuu vertaistuen merkityksellisyys, 

mutta työtehtävien tärkeyden hahmottamisessa on ryhmien välillä näke-

myseroja. Työntekijät painottavat vertaisten merkitystä järjestön sisäisessä toi-

minnassa, kuten erilaisissa auttamis- ja tukitehtävissä. Vertaiset pitävät tär-

keänä sitä, että heidän roolinsa ulottuu myös järjestön ulkopuolelle muun mu-

assa yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kautta. Työntekijöiden ja vertaisten on-

kin tärkeää käydä yhteistä keskustelua esimerkiksi yhteisissä tilaisuuksissa, 

joissa käydään läpi kunkin käsityksiä ja yhteisiä tavoitteita vertaistoiminnalle. 

(Jurvansuu & Rissanen 2017, 7–17.) 

 

 

2.3 Kokemusasiantuntijuus 

 

Kokemusasiantuntijatoiminnan juuret ovat kolmannella sektorilla. Se on alka-

nut kehittyä AA-toiminnan vertaisryhmistä, jotka alkoivat kokoontua Suomessa 

1940-luvulla. Kokemusasiantuntijuus on 2000-luvulla kansalais- ja järjestötoi-

minnan pohjalta syntynyt toimintamalli, jota käytännössä toteutetaan pitkälti 

erilaisissa hankkeissa ja järjestökentällä. Kokemusasiantuntijatoiminta tuli mu-

kaan palvelujärjestelmään sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009 -työryh-

män laatiman mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukana. Suunnitelman 

mukaan kokemusasiantuntijat otetaan mukaan heille suunnattujen palveluiden 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä erilaisiin työryhmiin. Julkisella 

puolella toiminta on vasta alusssa ja tarvitsee vielä paljon tunnustettavuutta ja 

tunnistettavuutta toteutuakseen. (Partanen ym. 2015, 239; Hietala & Rissanen 

2015,11–13; Miettinen ym. 2017, 32; Ahola 2017, 287–302; Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, 2009.) 
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Vaikka keskustelu kokemusasiantuntijuudesta on lisääntynyt viime vuosina, ei 

sille löydy vielä vakiintunutta tai täsmällistä määritelmää (Scourfield 2010, 

1890–1907). Määrittelen kokemusasiantuntijaksi tässä yhteydessä kokemus-

asiantuntijakoulutuksen käyneen henkilön, jolla on omakohtaiseen kokemuk-

seen perustuvaa tietoa sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä siitä, mikä 

häntä itseään tai hänen omaisiaan on auttanut. Hänellä on omasta taustas-

taan johtuen myös henkilökohtaista kokemusta sosiaali- ja terevysalan palve-

luiden käyttäjänä. Hänellä on lisäksi halu kehittää palveluita sekä auttaa muita 

ihmisiä omasta kokemuksestaan käsin (Toikko 2016, 292–312).  

 

Kokemusasiantuntijuus määritellään usein roolien ja tehtävien kautta erilaisilla 

nimikkeillä, kuten vertaisohjaaja, kokemuskouluttaja, kokemusarvioija ja kehit-

täjä. Kokemusasiantuntija voi toimia asiakastyössä ammattilaisen työparina tai 

itsenäisesti osana palvelukokonaisuutta. Vertaisohjaaja ohjaa kuntouttavia 

ryhmiä ja toimii tukihenkilönä tai vertaisneuvojana. Kokemuskouluttaja koulut-

taa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia. Kokemusarvioija ar-

vioi hoito- ja kuntoutuspalveluiden toimivuutta ja laatua, ja kokemuskehittäjä 

osallistuu erilaisiin työryhmiin, joissa kehitetään palveluja. (Rissanen 2015, 22; 

Sosiaali- ja tervevysministeriö 2009, 20; Rajamäki 2015, 24–25.)  

 

Kokemusasiantuntijatoiminnan ympärillä käydään keskustelua nimikkeistä, 

koulutuksesta ja palkkioista. Nimikkeiden kirjo luo osaltaan epäselvyyttä koke-

musasiantuntijatoiminnan ympärille, ja on esitetty, että kattokäsitteinä voisi 

olla kokemusasiantuntija ja kokemustoiminta, joiden alle erilaiset toiminnot 

asettuisivat. Tärkeintä on huomioida, että toiminnan ydin on kohtaamisessa, 

jossa nähdään ihminen sairauden, vamman tai ongelman takaa (Ahola 2017, 

287–307). 

 

Käsittelen koulutuksen merkitystä kokemusasiantuntijatoiminnassa luvussa 

2.4. Kokemusasiantuntijatoiminnan yhteydessä nousee esiin kokemusasian-

tuntijoille maksettava palkkio tehtävästään. Palkkioasian jätän työn ulkopuo-

lelle, koska työn tilaajan Virikkeen kokemusasiantuntijatoiminta on vapaaeh-

toistoimintaa ja työssä toteutettava yhteistyömalli perustuu ainakin tällä het-

kellä vapaaehtoistoimintaan. Mahdollisen palkkion maksaminen jää toiminnan 

tilaajan ja kokemusasiantuntijan väliseksi asiaksi. 
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Kokemusasiantuntijana toimivat pitävät itselleen tärkeänä luopua potilaan roo-

lista. On eri asia olla hoidettava potilas ja kuntoutuja kuin koulutettu kokemus-

asiantuntija. Se, millaisen identiteetin itselleen asettaa, vaikuttaa toipumiseen, 

elämään ja koko tulevaisuuteen. Nimike, jolla ihmistä kutsutaan, luo sosiaali-

sen identiteetin ja määrittelee suhteita. Käytännössä roolit ovat limittäisiä ja 

vaihtelevat eri tilanteissa. Ammattilaisen omilla asenteilla on merkittävä rooli 

kuntoutujan kuntoutumisessa. Sillä on merkitystä, määritteleekö ammattilainen 

kuntoutujan voimattomaksi ja avuttomaksi ja haluaako hän pitää etäisyyttä, vai 

auttaako hän kuntoutujaa empaattisessa vuorovaikutuksessa löytämään sa-

noja erilaisille tunteille ja ilmiöille ja pitääkö hän dialogia yllä. (Rissanen 

2015,160–162; Miettinen ym. 2017, 32–36.)  

 

Kokemusasiantuntijatoiminnan myönteiset vaikutukset kuntoutumiseen synty-

vät omakohtaisen kokemuksen ja asiantuntijuuden arvostamisesta, toiminta-

mahdollisuuksista, vertaistuesta sekä mahdollisuudesta saada vaikeille koke-

muksille merkitys. Kokemusasiantuntijuus koetaan voimaannuttavaksi, koska 

omakohtainen kokemus muuttuu toiminnaksi, joka tuo mukanaan uusia koke-

muksia. Kokemusasiantuntijaksi kasvaminen on prosessi, jonka seurauksena 

käsitys itsestä, hoidosta, toipumisprosessista ja kuntoutumisesta nostaa esiin 

uusia asioita, kun niihin saa välimatkaa. Jotta kokemusasiantuntijuus kasvaa 

ja kehittyy, kuten muukin asiantuntijuus, edellyttää se kouluttautumista, opis-

kelemista, dialogia ja kokemusten jakamista toisten kuntoutujien, tutkijoiden ja 

muiden kehittäjien kanssa. Kokemusasiantuntijan tärkein työväline on hänen 

omakohtainen tarinansa, joka muokkautuu ajan mukana. Mielenterveys- ja 

päihdeongelmiin liittyvä negatiivinen leima voi kääntyä positiiviseksi, jos koke-

musasiantuntijat määrittyvät asiantuntijoiksi ja kokemustieto nähdään arvok-

kaana tiedonlajina. Kokemusasiantuntijana toimiminen on yhtä aikaa sekä voi-

maannuttavaa ja kuntouttavaa että myös vaativaa ja raskasta. (Rissanen 

2015, 120–126.)  
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2.4 Koulutuksen merkitys kokemusasiantuntijatoiminnassa 

 

Suomessa on järjestetty kokemusasiantuntijakoulutuksia 2000-luvun alkupuo-

lelta alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen Mielen avain -ke-

hittämishankkeen jatkoksi perustettiin syksyllä 2012 Koulutetut Kokemusasi-

antuntijat ry KoKoA, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa kokemusasiantunti-

juuden edistäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä kokemusasiantuntijakoulu-

tuksien ja kokemusasiantuntijoiden koordinointi. Yhdistyksen toimialue on 

koko Suomi, mutta kotipaikkansa Helsingin myötä sen toiminta painottuu 

Etelä-Suomeen. (Kyntäjä 2016.) 

 

Rajamäen (2015, 24–25) mukaan järjestettävien kokemusasiantuntijakoulu-

tuksien sisällöt ja laajuudet vaihtelevat suuresti keskenään. Koulutusta järjes-

tävät lähinnä valtakunnalliset järjestöt, sairaanhoitopiirit, yhdistykset ja erilaiset 

hankkeet. THL toteutti syksyllä 2017 kokemusasiantuntijakoulutusta järjestä-

ville tahoille kyselyn koulutuksen taustoista. Vastauksia kertyi 65, ja vastaajat 

koostuivat mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi somaattisen puolen edusta-

jista. Vastauksista käy ilmi, että koulutuksien kesto vaihtelee 4–180 tunnin vä-

lillä, ja niihin on sisältynyt 2–48 tapaamiskertaa.  

 

Koulutuksen sisältö koostuu suurimmaksi osaksi oman tarinan työstämisestä. 

Lisäksi koulutuksessa on sisältöinä perustietoa osallistuvien sairauksista, vuo-

rovaikutus- ja esiintymiskoulutusta sekä tietoa palvelujärjestelmistä ja koke-

musasiantuntijana toimimisesta. Kyselyyn vastanneiden kouluttamat koke-

musasiantuntijat ovat toimineet eniten puhujina erilaisissa koulutus- ja esiinty-

mistilaisuuksissa sekä osallistuneet asiakasedustajina erilaisiin työryhmiin ja 

hankkeisiin. Lisäksi he ovat toimineet vertaistukena, vertaisryhmän ohjaajina 

sekä työntekijän työparina. Kyselyssä nousi vahvasti esille tarve saada koulu-

tuksen järjestämiseen valtakunnallista ohjeistusta, joka määrittäisi minimivaati-

mukset mutta huomioisi myös alueelliset, paikalliset ja järjestäjän yksilölliset 

tarpeet. (Sihvo 2018.) 

 

Kokemusasiantuntijana toimiakseen tarvitsee tehtävään koulutuksen (Soronen 

2016, 86; Sormunen 2016, 32; Andersson & Kivenjuuri 2017, 13). Sormusen 
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(2016, 22–28) mukaan kokemusasiantuntijakoulutukseen osallistuneet mielen-

terveys- ja päihdekuntoutujat kokevat koulutuksen merkityksellisenä ja tar-

peellisena.  

 

Kokemusasiantuntijatehtävät ovat vaativia. Kuvassa 1 on esitetty, millaista on 

toimia kokemusasiantuntijana ennen ja jälkeen koulutuksen. Koulutus antaa 

tehtävään vakuuttavuutta ja ammattimaisuutta. Kokemusasiantuntija puhuu 

isollekin ihmisjoukolle omasta elämästään avoimesti. Kasvojensa antaminen, 

oman elämäntilanteen avaaminen ja kipeiden ja arkaluontoisten asioien kerto-

minen itsestään on iso asia. Lisäksi toistuvasti palaaminen omien kipupistei-

den äärelle tuo tunnekuormaa ja vaatii kykyä ottaa etäisyyttä vaativiin tilantei-

siin. Kokemusasiantuntijan on tärkeää oppia suojaamaan itseään rajaamalla 

tarvittaessa tarinaa ja sopeuttamalla se kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi.  

 

 

Kuva 1. Kokemusasiantuntijana toimiminen ennen koulutusta ja sen jälkeen (Sormunen 2016, 

24) 

 

Koska koulutuksen pääpaino on oman tarinan työstämisessä, nostaa se ki-

peitä muistoja pintaan. Koulutukseen osallistuvalla on oltava riittävän pitkä vä-

limatka akuuttiin sairastumiseen, jotta hän voi tarkastella elämäänsä välimat-

kan päästä. Oman tarinan läpikäyminen turvallisessa ja kannustavassa ilma-

piirissä ja vertaisten seurassa on eheyttävää. Koulutukseen osallistuminen 
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koetaan omaa kuntoutumista edistävänä ja vahvistavana. Koulutuksesta saa-

dut työkalut, vertaiset ja taustaorganisaation tuki auttavat jaksamaan tehtä-

vässä. (Pohjola 2017, 313–314.) 

 

 

3 KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINNAN VAIKUTUKSIA 

 

Kuvassa 2 on kuvattu kokemusasiantuntijatoiminnan vaikutuksia eri tasoilla 

yksilön rooliin, asemaan ja toimintatapoihin palvelujärjestelmässä sekä yhteis-

kunnan rakenteisiin. Yksilöllisellä tasolla kokemusasiantuntijuuteen sisältyvä 

muutosprosessi kuntouttaa ja voimaannuttaa. Kokemusasiantuntijuus voi olla 

välivaihe elämässä tai pitkäaikaisesti vaikuttava osa identiteettiä. Kokemusasi-

antuntija haluaa vaikuttaa ja auttaa toisia oman kokemuksensa perusteella. 

Järjestelmän tasolla kokemusasiantuntija toimii erilaisissa tehtävissä ja toimin-

nan tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmää asikaslähtöisemmäksi. Yhteis-

kunnallisella tasolla kokemusasiantuntijatoiminnan tavoite on vaikuttaa kun-

toutujien yhteiskunnalliseen asemaan, lakien ja asenteiden kautta. Nämä 

kolme tasoa ovat yhteydessä toisiinsa. (Rissanen 2016, 203–206.) 

 

 

Kuva 2. Kokemusasiantuntijuuden tasot (Rissanen 2015, 203) 
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Kokemusasiantuntijatoiminnan vaikutukset kohdistuvat joko suoraan tai välilli-

sesti palvelujärjestelmään. Kokemusasiantuntijuuden vaikutukset voidaan 

nähdä siis kolmella tasolla, joita ovat omakohtainen kokemusasiantuntijuus, 

yhteisöllinen kokemusasiantuntijuus ja organisoitunut kokemusasiantuntijuus. 

Näistä tunnistetuin on omakohtainen kokemusasiantuntijuus. Siinä korostuvat 

yksilölliset kokemukset, jotka ovat kokemusasiantuntijuuden perusta. Vai-

keista kokemuksista selviytyminen sekä niiden tunnistaminen ja työstäminen 

mahdollistavat asiantuntijaksi kasvamisen. Kokemusasiantuntija uskaltautuu 

puhumaan yleensä vaietuista ja vaikeina pidetyistä aiheista, jolloin hän heijas-

taa omaa tilannettaan muiden kautta. Tällöin syntyvä arvostava kohtaaminen 

ja osallisuuden vahvistuminen voivat lisäävät omakohtaisen kokemuksen mer-

kitystä. (Hokkanen ym. 2017, 273–274; Ahola 2017, 297–300.)  

 

Yhteisöllisessä kokemusasiantuntijuudessa yksittäiset kokemukset jaetaan 

vertaisten ja mahdollisesti myös ammattilaisten kanssa, jolloin niistä syntyy 

yhteisöllistä asiantuntijuutta. Vertaisyhteisössä toimijuus vahvistuu ja auttaa 

suuntaamaan vaikuttamistyötä. Kuulluksi tuleminen ja toisten tarinoiden kuule-

minen auttavat sanoittamaan uudelleen omia kokemuksia. Vertaisten yhteisö 

auttaa tarkastelemaan omaa tilannetta matkan päästä ja liittämään oman tari-

nan osaksi muiden ryhmäläisten elämänkokemuksia. Vaikuttamistyöhön suun-

tautuneet kokemusasiantuntijat saavat yhteisöstä tukea analysoidessaan ko-

kemiaan tilanteita ja toisistaan työnohjauksellisen tuen. Kokemusten jakami-

nen vertaisten kanssa vahvistaa itseluottamusta ja lisää vaikeista asioista va-

pautumisen tunnetta. Heillä vahvistuu halu vaikuttaa laajemmin. Kokemukselli-

sessa vaikuttamistyössä passiivisesta avunsaajasta tulee aktiivinen kansalai-

nen. Yhteisöllinen kokemusasiantuntijuus voidaan nähdä jalostuneempana ko-

kemusasiantuntijuutena, ja sillä on yhteiskunnallisesti vaikuttavampi merkitys 

kuin omakohtaisella kokemusasiantuntijuudella. Kokemusasiantuntijatoiminta 

kiinnittyy usein järjestötoimintaan. Mielenterveysyhdistykset näyttäytyvät avoi-

mina erilaisuudelle, ja niiden kautta vaikutetaan yhdistysten jäseniin, muihin 

kansalaisiin ja yhteiskuntaan. Järjestötoiminnassa vapaaehtoinen osallistumi-

nen koetaan eettisesti tärkeäksi, kun vaikeista elämänkokemuksista rakentuu 

yhteisöllistä kokemusasiantuntijuutta. Yhteisöllinen kokemusasiantuntijuus 

vahvistuu edetessään organisoituneeksi toiminnaksi. (Hokkanen ym. 2017, 

274–277; Ahola 2017, 297.) 
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Organisoitunut järjestöllinen kokemusasiantuntijatoiminta suuntautuu yhteis-

kunnalliseen vaikuttamiseen, jonka tavoitteena on tasa-arvon ja oikeudenmu-

kaisuuden toteutuminen. Organisoidulle toiminnalle asetetaan tavoitteet ja 

säännöt, ja määritellään toimintaan osallistujat ja toimintatavat. Järjestö mah-

dollistaa kokemusasiantuntijoille paikan yhteiselle toiminnalle ja lisää heidän 

yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Lisäksi organisoituessaan toiminta saa lisää 

näkyvyyttä ja sen painoarvo kasvaa. Se toimii jäsentensä äänitorvena, tukee 

osallistujia ja lisää vaikuttamismahdollisuuksia. Kokemusasiantuntijatoiminnan 

organisoituminen vahvistaa kokemusasiantuntijoiden tunnistamista kollektiivi-

sina toimijoina. Tällöin heidän vaikuttamisensa on vakuuttavampaa paikalli-

sesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Organisoituminen on tärkeää, kun ha-

lutaan kehittää pitkäjänteisesti toimintaa, kuten lainsäädäntöä, palvelujärjestel-

mää ja ihmisten asenteita. Organisoitunut toiminta helpottaa löytämään koke-

musasiantuntijatoiminnan pariin. Toiminta kehittyy ja siihen sisältyy jatkuvuus. 

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kokemusasiantuntijatoiminnan avulla tarvit-

see onnistuakseen rakenteet, joissa sen merkityksellisyys tunnistetaan. Orga-

nisoitunut kokemusasiantuntijatoiminta voidaan kokea vieraaksi perinteisessä 

palvelujärjestelmässä, koska perinteinen järjestelmä on siihen nähden hierar-

kinen. Kokemussiantuntijoiden vaikuttamistyö vaatii pitkäjänteisyyttä, kuten 

kaikki muukin demokraattinen vaikuttamistyö. (Hokkanen ym. 2017, 277–285.) 

 

Kokemusasiantuntijuuden laajentuessa julkisien palveluiden puolelle, joka on 

perinteisesti ollut ammattilaisten toimialuetta, on kokemukseen perustuvaa 

asiantuntijuutta kyseenalaistettu (Ahola 2017, 306). Scourfield (2010) ja Ahola 

(2017) näkevät kokemustietoon perustuvan asiantuntija -nimikkeen käytön 

haastavana. He pohtivat, kenellä on oikeus käyttää itsestään nimikettä asian-

tuntija. Perinteisesti asiantuntijan nimikettä on käyttänyt henkilö, joka on tie-

tylle ammattialueelle kouluttautunut ja täydentänyt tietämystään vahvalla eri-

tyisosaamisella.  

 

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan kohtaaminen ei ole aina ongelmatonta. 

He voivat nähdä asiat jopa vastakkainaseteltuina ja kuntoutujien tarpeet ja rat-

kaisut eri tavoilla. He voivat korostaa palveluiden laadussa eri asioita, ja heiltä 

voi puuttua yhteinen kieli käsitellä niitä. Kuitenkin heillä molemmilla on omasta 

taustastaan koostuva asiantuntijuus, joita molempia hyödyntämällä saadaan 
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kehitettyä palveluja, jotka täyttävät paremmin niille asetetut toiveet ja tavoit-

teet. (Scourfield 2010, 1890–1907; Ahola 2017, 289–294.)  

 

Ottamalla mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen palveluita käyt-

tävien näkökulman vahvistetaan kokemuksellista vaikuttamista palvelujärjes-

telmässä, ammattilaisten keskuudessa ja vertaisten parissa. Kokemustiedon 

avulla voidaan vaikuttaa ammattilaisten asenteisiin ja osaamiseen. Ammattilai-

set saavat lisää toivoa oman työnsä tuloksista ja mahdollisuudesta auttaa asi-

akkaitaan, kun palveluita parannetaan yhdessä. Kokemuksellisen vaikuttamis-

työn tavoitteena ei ole vain yksittäisen ihmisen asioiden eteenpäin vieminen, 

vaan tavoitteena on parantaa kaikkien samassa tilanteessa olevien asemaa 

sekä muistuttaa, miksi ja ketä varten palveluita tuotetaan. Suurin haaste yh-

teistyön kehittämiselle onkin nykyinen toimintaympäristö, jossa asiakkaalle on 

totuttu mieltämään erilainen rooli kuin mihin kokemuksellisella vaikuttamis-

työllä pyritään. Ammattilaisen näkökulmasta kokemusasiantuntijoiden kanssa 

tehtävä yhteistyö on usein heidän konsultoimaansa. Ammattilaiset määrittävät 

omista lähtökohdistaan, miten kokemusasiantuntijoiden osallisuus toimii par-

haiten ammattilaisten luomissa rakenteissa. Yhteistyön tulisi rakentua siten, 

että kokemusasiantuntijoiden vaikuttaminen ei ole vain näennäistä (Ahola 

2017, 299–307). Toisaalta ammattilaiselle voi syntyä yhteistyöstä se käsitys, 

ettei kokemusasiantuntijaa ole kuultu tarpeeksi, ja kokemusasiantujialle itsel-

leen on puolestaan jäänyt yhteistyöstä hyvä kokemus (Häyhtiö ym. 2017, 96). 

 

Kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen osaksi palvelujärjestelmää hakee 

vielä paikkaansa. Meillä on yhteiskunnassa näkemyseroja, koska perinteisesti 

vain tieteellistä tietoa on pidetty arvokkaana. Tarvitsemme rakentavaa, joskus 

kritisoivaakin keskustelua, jotta kokemustietoon perustuva asiantuntijuus näh-

dään perinteisen asiantuntijuuden rinnalla toteuttamassa kohtaamisia, joissa 

ihminen nähdään diagnoosien takaa (Ahola 2017, 306–307). 

 

 

 

4 JAETTU ASIANTUNTIJUUS 
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Asiakaslähtöisessä työskentelyssä asiakas nähdään oman elämänsä par-

haana asiantuntijana. Häntä tuetaan ja hänen kanssaan pohditaan yhdessä 

erilaisia vaihtoehtoja, miten häntä voidaan tukea. Kun asiakkaalle syntyy ko-

kemus, että häntä kuullaan, hän kokee esimerkiksi kuntoutuksen hyödylliseksi 

ja tulokset paremmiksi. Valitettavasti tämä ei aina toteudu, varsinkaan jos 

asiakas on menettänyt luottamuksen ja uskottavuutensa ammattilaisen sil-

missä. Uskottavuuden menettämiseen vaikuttaa esimerkiksi vaikean riippu-

vuussairauden tuoma epäluotettavuus. Luotettavuus on rakennettava takaisin 

niissä yhteiskunnallissa rakenteissa, missä se on menetettykin. Onnistunut yh-

teistyö vaatii kaikilta osapuolilta keskinäistä luottamusta ja halua kehittää yh-

teistyötä, jossa kohdataan “ihminen ihmisenä”. (Hyväri 2017, 188–195, 204; 

Järvikoski ym. 2017, 63.)  

 

Ammatilaisten on tärkeää muistaa, ketä varten palvelut ovat rakennettu ja ke-

nen tarpeista lähtien niitä tulisi kehittää. Yhteinen, jaettu asiantuntijuus tarvit-

see toteutuakseen keskinäistä kunnioittamista ja luottamusta. (Ahola 2017, 

292; Pohjola 2017, 319.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat auttamistyön asiantuntijoita. Heidän 

asiantuntijuutensa on rakentunut tietokirjallisuuden pohjalta ja täydentynyt 

asiakastyön kokemuksien kautta. Auttamistyö on henkisesti palkitsevaa, mutta 

myös kuormittavaa. Työn kuormittavuutta lisää jatkuvassa muutoksessa elä-

minen. Sosiaali- ja terveysalan rakenteen ja palvelujen uudistukseen (eli ns. 

sote-uudistukseen) sekä uuden sosiaalihuoltolain 41. § linjauksiin sisältyy oh-

jeistus, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulee lisätä keskinäistä yh-

teistyötä ja kehittää uusia työskentelytapoja siten, että ne tarjoavat asiakkaalle 

kokonaisvaltaisen tuen. Muutoksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvin-

vointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta 

sekä hillitä kustannuksia siten, että palveluista muodostuu asiakasta tukevia 

kokonaisuuksia. (Valtioneuvosto, 2017.) Myös Juha Sipilän hallituksen ensim-

mäinen kärkihanke ohjeistaa työtehtävien päällekkäisyyksien purkamiseen ja 

asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittämiseen. Hankkeeseen on kirjattu ta-

voitteeksi asiakaslähtöiset ja omatoimisuutta tukevat sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintaprosessit. (Hallituksen julkaisusarja 5/2017, 42.) 
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Jaettu asiantuntijuus näyttäytyy moniammatillisena yhteistyönä, johon vaikute-

taan myös virallisilla kehittämisohjelmilla. Se näkyy erilaisina työmuotoina or-

ganisaatioiden sisällä sekä niiden rajojen ylittävissä työtehtävissä. Jaettu asi-

antuntijuus huomioi asiakkaan, ja hänen kokemuksensa saa arvon. Kun asia-

kas kokee tulleensa kuulluksi omassa asiassaan, syntyy asiakassuhteesta 

kumppanuussuhde, jossa työskennellään rakentavassa vuorovaikutuksessa 

toisen kanssa. Käytännössä jaetun asiantuntijuuden toteutumisen suhteen on 

vielä paljon kehitettävää. Tarvitaan lisää konkreettisia toimia, jotta asenteet 

uusia työskentelytapoja kohtaan muuttuvat. Tässä koulutuksella ja tutkimuk-

sen tekemisellä työn käytännöistä on merkittävä rooli. (Kairala 2011, 19–21.)  

 

Palveluiden ei tulisi toimia järjestelmää tai työntekijöitä varten, vaan asiakkaita 

varten. Tasavertainen yhteistyö edellyyttää näkemään asiakkaan kuin kenet 

tahansa elämänkriisiin joutuneen ihmisen, jolla on elämänsä tarpeista lähtevä 

oikeus saada apua ja tukea. Tällöin voidaan puhua asiakkaan todellisesta 

osallistamisesta. (Pohjola 2017, 309–311.)  

 

 

4.1 Jaettu johtajuus 

 

Sote-uudistuksen myötä asiakastyöhön syntyy uudenlainen palvelurakenne. 

Muutokset vaikuttavat organisaatioiden toimintatapoihin, ja siten myös niitä tu-

lee uudistaa. Uusia toimintatapoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee hyö-

dyntää sekä tiedemaailmasta että käytännön työstä saatua tietoa, näyttöä ja 

kokemusta. Näitä tiedonkeruumenetelmiä käyttäen voidaan todeta, että perin-

teistä hierarkista johtajuutta on madallettava ja että johtamiseen tarvitaan uu-

denlaisia toimintamalleja. (Kärkkäinen 2016, 5–8.)  

 

Juutin (2017) mukaan johtajuus tulee nähdä koko työyhteisön yhdessä teke-

misen prosessina, mikä tarkoittaa myös työntekijöiden uudenlaista osallista-

mista. Tällöin voidaan puhua jaetusta johtajuudesta tai johtajuuden jakami-

sesta. Jaetun asiantuntijuuden toimintamallia tukee jaetun johtajuuden toimin-

tamalli. Jaetun johtajuuden toimintamalissa on keskeistä yhdistää johtaminen 
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ja palveleminen toisiinsa. Palveleva johtaminen perustuu tasa-arvoiseen koh-

taamisen ja arvostamiseen, jolloin johtaja asettuu työntekijöiden alapuolelle ja 

näkee itsensä työyhteisön palvelijana.  

 

Johtajalla on työyhteisössä merkittävä rooli, kun otetaan käyttöön uusia työ-

käytänteitä. Hän voi omalla asenteellaan olla joko kannustava ja mahdollis-

tava tai uusia käytänteitä kohtaan jarruttava. Hyvässä ja turvallisessa työilma-

piirissä johtaja saa omalla esimerkillään työntekijät yhdessä kehittämään työ-

yhteisön toimintaa ja kokeilemaan uudenlaisia työskentelytapoja. (Juuti 2017, 

147–153.)  

 

Kuvassa 3 on nähtävissä osa-alueet, joista jaettu johtajuus koostuu. Keski-

össä on työyhteisön perustehtävä. Jaettu johtajuus on yhdessä tekemistä, 

jossa jokainen työyhteisön jäsen haluaa sitoutua yhteisen perustehtävän hoi-

tamiseen ja antaa parhaimpansa työyhteisön käyttöön. Avoin ja innokas ilma-

piiri vahvistaa työyhteisön ”me-henkeä”, joka lisää keskustelukulttuuria. Kun-

kin asiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään. Jaettu johtajuus ei tarkoita 

sitä, että johtaja luovuttaisi vastuun itseltään työryhmän kannettavaksi. Hyvällä 

johtamisella on yhteys hyvään työilmapiiriin, työmotivaatioon, korkeaan työmo-

raaliin ja pyrkimykseen tehdä laadukasta työtä. Johtajan ja työntekijän vuoro-

vaikutuksella on merkittävä rooli työstä saatavien tulosten kannalta. Johtami-

sella on suuri merkitys luotaessa hyvää pohjaa organisaation ja asiakkaan vä-

lille. (Juuti 2016, 9–17; Kärkkäinen 2016, 5–16.) 
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Kuva 3. Jaetun johtajuuden keskeiset osa-alueet (ks.myös Juuti 2017) 

 

Hakasen (2016) ja Juutin (2017) mukaan johtaminen tulisi nähdä palvelutehtä-

vänä. Johtajan tehtävä on auttaa työntekijöitä löytämään vahvuutensa, jotta 

he pääsevät kasvamaan ja kukoistamaan. Palveleva johtaja on yhtä aikaa 

lempeä ja jämäkkä, nöyrä ja myötätuntoinen. Hän luottaa alaisiinsa ja jakaa 

vastuuta, jotta heidän motivaationsa työhön säilyy ja jotta he voivat toimia itse-

näisesti. Johtajan tehtävä on asettua taka-alalle ja keskittyä huolehtimaan ko-

konaisuudesta. Työyhteisön yhteisenä päämääränä on hyvien asiakaskoke-

musten saavuttaminen. (Hakanen 2016; Juuti 2017, 147–150.)  

 

Esimies, joka kuuntelee aidosti työntekijöitä, luo ympärilleen keskustelevaa il-

mapiiriä. Lämminhenkinen keskustelu vahvistaa avoimuuden ja arvostuksen 

ilmapiiriä ja synnyttää luottamusta. Luottamus puolestaan kasvattaa arvos-

tusta toinen toisiaan sekä koko työyhteisöä kohtaan. Hyvät ihmissuhteet työ-

paikalla luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistavat joukkuehenkeä. 

Ryhmädynamiikalla on tärkeä rooli jaetun johtajuuden toteutumisessa. (Juuti 

2016, 83–84.)  

 

Juutin (2016) mukaan johtajuuden tulee olla jatkuva prosessi, joka kehittyy 

koko ajan. Johtamisen prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: esimies-

vaiheeseen, johtamisen vaiheeseen ja jaetun johtajuuden vaiheeseen. Käy-

tännössä nämä vaiheet usein limittyvät toistensa kanssa päällekkäin.  

Jaettu johtajuus-
Yhteinen 

sitoutuminen 
perustehtävään

Jaettu 
vastuu

Hyvä 
työilmapiiri

Palveleva 
johtaminen

Laadukas 
työntulos



24 

 

Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään esimiehen omaa toimintaa. Tämän vai-

heen keskeinen asia on saada työntekijät sitoutuneesti mukaan työhön ja sen 

kehittämiseen sekä valjastaa työntekijöiden asiantuntemus työyhteisön käyt-

töön. Tämä vaihe ajoittuu usein uuden esimiehen työn aloittamiseen. Puolin ja 

toisin tunnustellaan ajatuksia ja kerätään tietoa osaamisesta ja työyhteisön toi-

minnasta. Tässä kohtaa esimiestä usein testataan ja häneen suhtaudutaan 

varauksellisesti. Yhteiset palaverit ovat ikään kuin esimiehen tiedotustilaisuuk-

sia, koska alaiset eivät tuo esille omia mielipiteitään, eivät kysy mitään ja odot-

tavat vain esimieheltä ohjeita. Pikkuhiljaa luottamuksen syntyessä esimies saa 

yhteisöstä toiminnalleen kannattajia. Kun kannattajien määrä on tarpeeksi 

suuri, siirrytään johtamisen vaiheeseen. Tässä vaiheessa kukin on löytänyt 

yhteisössä oman paikkansa, ja toiminta on suunnitelmallista ja päämääräha-

kuista. Esimiehestä voi kuitenkin tuntua, että työntekijät ovat kiinnostuneet 

vain omasta vastuualueestaan, eivätkä he kanna yhdessä vastuuta kokonai-

suudesta. Tässä vaiheessa esimiehen tulee käynnistää työyhteisön toiminnan 

kehittämiseen hankkeita, jotta koko työyhteisö saadaan mukaan yhteiseen ke-

hittämistyöhön. Onnistuneen kehittämistyön tuloksena työyhteisöön voi syntyä 

jaetun johtamisen vaihe. (Juuti 2016, 10–15). 

 

Jaetun johtajuuden tasolle pääseminen on vaikeaa. Se edellyttää sekä johta-

jalta että työyhteisöltä paljon. Jaetussa johtajuudessa jokaisen työyhteisöön 

kuuluvan tulee laittaa itsensä likoon ottamalla valtaa ja vastuuta. Kaikkien tu-

lee olla innostuneita ja sitoutuneita organisaatioon. Heidän tulee koko ajan 

opetella työhön liittyviä uusia asioita sekä arvostaa toisten näkemyksiä ja asi-

antuntijuutta. Tälläisen työskentelyn onnistumisen edellytyksenä on, että jokai-

nen kokee olevansa arvokas osa työyhteisöä ja tulevansa kohdelluksi tasa-ar-

voisesti muiden kanssa. Tällöin syntyy tunne, että työstä syntyneet tulokset 

ovat yhteisiä aikaansaannoksia. Jaetun johtajuuden taso on vaikea saavuttaa, 

eikä se säily itsestään. 

 

Työyhteisön on jatkuvasti panostettava sen ylläpitämiseen. Organisaatiossa, 

joka rakentuu jaettuun johtajuuteen, työntekijät tekevät työtään joustavasti ja 

hyvällä asenteella. Kaikilla on yhteinen päämäärä tuottaa hyviä asiakaskoke-

muksia. Johtaja ei asetu työntekijöiden yläpuolelle vaan kulkee heidän rinnal-
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laan. Hän vaihtaa paikkaansa työntekijöihin tilanteen ja oman asiantuntemuk-

sensa mukaan. Hän voi kulkea muita edellä, jos hän tietää asiasta muita 

enemmän. Suurimman osan aikaa hänen on kuitenkin hyvä kulkea muiden 

keskell, ja antaa sen, joka kulloinkin asiasta parhaiten tietää, johdatella työyh-

teisöä eteenpäin. Välillä johtajan kannattaa jättäytyä ryhmästä jälkeen ja tark-

kailla matkan päästä, miten hän voisi paremmin palvella ryhmää ja sen yksit-

täisiä jäseniä. Jaetussa johtajuudessa esimies on luovuttanut oman vallan 

käyttönsä yhteisesti käytettäväksi. Kuten jaetussa asiantuntijuudessa, myös 

jaetun johtajuuden mallissa kaikkien osallisten on uskallettava kohdata toi-

sensa ammattiroolin yli erilaisina ihmisinä. Työyhteisössä, jossa valtaa ja asi-

antuntijuutta jaetaan, on mahdollisuus oppia toistensa erilaisuudesta. (Juuti 

2016, 9–17.)  

 

Usein johtamisesta puhuttaessa tarkoitetaan vain johtajaa. Johtaja ei kuiten-

kaan yksin kannattele johtamista, vaan se on neljästä eri tekijästä koostuva 

prosessi, jossa ovat osallisena esimies, työntekijät, tilanteet ja tavoiteltava 

päämäärä. Joskus johtaja ei pysty lunastamaan luottamusta omasta lähtökoh-

dastaan käsin tai jaettu johtajuus ei sovi työyhteisökulttuuriin. Työntekijöillä voi 

olla vanhakantaisia odotuksia johtajamisesta, ja he odottavat selkeää tehtä-

vänantoa. Keskusteleva, henkilökohtaista sitoutumista ja vastuuta korostava 

työkulttuuri voi tuntua vieraalta. (Hakanen 2016; Juuti 2016, 13–15, 86–90.)  

 

Samalla tavalla kuin jaetussa asiantuntijuudessa, myös jaetun johtajuuden 

mallissa on siis kysymyksessä tasavertainen kohtaaminen. Tällainen kohtaa-

minen edellyttää toistensa kunnioittamista ja molempien halua sitotua kanta-

maan yhdessä vastuuta. Esimiehen, alaisten tai asiakkaiden kohtaaminen uu-

denlaisesta näkökulmasta ei tapahdu hetkessä. Hierarkisista työskentelyta-

voista luopuminen ja uusien tapojen omaksuminen vaativat rohkeutta arvioida 

omaa työtään ja työskentelytapojaan kriittisesti. Ilman muutosta ei synny muu-

tosta. Johtajalla on merkittävä rooli kehittämistyössä. Johtajan tulee omalla 

esimerkillään osoittaa, kuinka tärkeää on pysyä ajassa mukana ja innostua 

elinikäisestä oppimisesta. Ilman esimiehen tai työnjohdon tukea ei työyhtei-

söissä ole valmiuksia kehittämiseen ja uusia käytänteitä on mahdoton toteut-

taa. (Mäki-Fräntti 2016, 58; Tuomisto & Rännäli 2017, 260.) 
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Pahkin (2017) mukaan johtajan työ on vaativaa ja siihen kasautuu paljon odo-

tuksia. Työyhteisön toimivuus tulee nähdä yhteisenä asiana, jossa jokaisella 

on tärkeä rooli. Tulevaisuudessa todennäköisesti irtaudutaan työnjohdollisesta 

ajattelusta. Johtajuus nähdään työyhteisön yhteisenä asiana, jossa johtajan 

tehtävänä on olla ryhmää koossa pitävä visionääri.  

 

Pohjola (2017) kuvailee samaan tapaan asiakastyön tulevaisuutta. Kun valtaa 

jaetaan, yhteisessä kehittämistyössä kohtaavat ammattilainen ja asiakas tasa-

vertaisina. Yhteinen, jaettu asiantuntijuus mahdollistaa molemminpuolisen op-

pimisprosessin. (Pohjola 2017, 318–320.) Perinteisistä, hierarkkisista työsken-

telytavoista luopuminen niin työyhteisön sisällä kuin asiakastyössä edellyttää 

kykyä ajatella asioita uudesta näkökulmasta. Johtajuuden ja asiantuntijuuden 

jakaminen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asioita uudesta näkökulmasta ja 

tuo mielekkyyttä tehtäviin. Sekin on hyväksyttävä, että uudenlainen tapa työs-

kennellä herättää joissakin ihmisissä muutosvastarintaa, jonka voittamiseksi 

tarvitaan asioista avoimesti keskustelemista ja tiedon jakamista. 

 

 

 

4.2 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yh-

teistyö mielenterveys- ja päihdetyössä 

 

Suomen lainsäädännössä, valtakunnallisissa hallituksen kärkihankkeissa sekä 

ammattieettisissä ohjeistuksissa korostetaan asiakasosallisuuden ja osallistu-

misen näkökulmaa. Mielenterveyslain 4. § tukee osallisuutta määrittämällä 

mielenterveyspalvelut järjestettäväksi siten, että ne tukevat oma-aloitteista 

hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi potilaan hoito ja hoi-

tosuunnitelma tulee laatia yhteisymmärryksessä hänen, hänen omaisensa, lä-

heisensä tai laillisen edustajan kanssa. Laki korostaa potilaan itsemääräämis-

oikeuden kunnioittamista ja oikeutta saada ymmärrettävästi tietoja omasta ter-

veydentilasta, hoidon merkityksestä ja muista hoitoon liittyvistä tekijöistä. Ter-

veydenhuoltolain 2. § tarkoitukseksi on kirjattu palvelujen asiakaskeskeisyy-

den vahvistaminen.  
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Sosiaalityön ammattieettisten periaatteiden (2013) näkökulmasta on kes-

keistä, että asiakas saa vaikuttaa omien asioidensa hoitoon, hänen käsityksi-

ään ja toimintaansa kunnioitetaan ja pyritään parantamaan asiakkaan vaiku-

tusmahdollisuuksia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden saatavuuteen vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit. Pal-

veluiden saatavuus koetaan ajoittain haasteena, ja tästäkin syystä uudenlaisia 

tapoja tarjota palveluja asiakkaille tarvitaan. Asiakkaan tuoma kokemustieto 

on arvokas resurssi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Resursseina tulee nähdä 

rahan ja ajan lisäksi aineeton pääoma. Sekä työntekijä että asiakas tuovat ja-

ettavaksi palvelutilanteeseen oman persoonansa lisäksi tiedon, taidon ja asi-

antuntemuksensa. Johtajalla on merkittävä rooli työyhteisössä henkilöstön 

osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa, jotta resurssit kohdentuvat vaikut-

tavasti. (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012, 10–31.) 

 

Puhuttaessa asiakaslähtöisistä työskentelytavoista nousee esille asiakasosal-

lisuus ja osallistuminen. Jotta syntyy todellista osallisuutta, tulee sen tapahtua 

asiakkaan lähtökohdista ja yksilöllisistä tarpeista käsin, eikä ammattilaisen 

määrittämällä kaikille yhteisellä tavalla. Tällöin se vaikuttaa myönteisesti asia-

kassuhteeseen ja tukee asiakkaan kuntoutumista. (Rissanen 2015,153–158.) 

 

Yksi keino vastata sosiaali- ja terveydenhoitoalan haasteisiin on kehittää asia-

kaslähtöisiä palveluita ja toimintaa hyödyntäen kokemusasiantuntijoita sekä 

vertaistukea. Asiakkaan omakohtainen hiljainen tieto muuttuu kokemusasian-

tuntijatoiminnan avulla kokemustiedoksi, joka täydentää teoreettista tai viral-

lista tietoa (Rissanen 2015, 164, 198). 

 

Kokemusasiantuntijatoiminta on melko uusi toimintatapa, joka hyödyttää kaik-

kia osapuolia: asiakasta, kokemusasiantuntijaa sekä ammattilaista (Högman & 

Tervo, 2015). Högmanin ja Tervon (2015, 35–36) sekä Mäki-Frantin (2016, 

48–54) mukaan ammattilaisilla on positiivinen asenne ja motivaatiota yhteis-

työhön. Ammattilaiset kokevat saavansa yhteistyöstä uusia työkaluja asiakas-

työhön ja syvempää ymmärrystä ja realismia asiakkaan tilanteeseen. Koke-

musasiantuntija tarjoaa puolestaan asiakkaalle tärkeää toipumisuskoa.  

 

Onnistunut yhteistyö edellyttää molemmilta osapuolilta avarakatseisuutta ja 

tuntuu tasavertaiselta. Yhteistyö ei tarkoita kummankaan luopumista omasta 
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asiantuntijuudestaan, vaan pikemminkin uudentyyppisen jaetun asiantuntijuu-

den hyödyntämistä. Ammattilaiset käyttävät kuitenkin vielä melko vähän koke-

musasiantuntijoita yhteistyössä. He perustelevat vähäistä kokemusasiantunti-

joiden käyttöä esimerkiksi kiireellä ja kokevat kokemustoiminnan näyttäytyvän 

sekavana. Ropposen (2011, 73) tutkimuksen mukaan ammattilaisista nousee 

voimakas muutosvastarinta ja asenneongelmat kokemusasiantuntijoita koh-

taan, kun taas Högmanin ja Tervon (2016, 36) tutkimuksen tulokset olivat 

myönteisiä, joskin huolta herätti muun muassa kokemusasiantuntijoiden oma 

jaksaminen tehtävässä. Tutkimusten välissä on viisi vuotta, mistä herää kysy-

mys siitä, voiko tiedon lisäämisellä ja omakohtaisella kokemuksella kokemus-

asiantuntijuudesta vaikuttaa ammattilaisten asenteisiin positiivisesti ja siten 

halukkuuteen tehdä yhteistyötä. 

 

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen välinen yhteistoiminta tuottaa arvo-

kasta tietoa. Teoreettinen tieto ja kokemustieto täydentävät toisiaan: teorian 

selittäessä ilmiöiden yleisiä periaatteita ja lainalaisuuksia kokemustieto mah-

dollistaa paneutumisen kuntotujien käyttäytymiseen ja kokemuksiin tilanneher-

kästi ja yksityiskohtaisesti. (Rissanen 2015, 164–165.)  

 

Högman ja Tervo (2015, 40) pohtivat tutkimuksessaan, kuinka useissa eri yh-

teyksissä puhutaan kokemusasiantuntijan toimivan asiakkaan ja ammattilai-

sen välissä tulkkina. He ihmettelevät, miksi puhutaan tulkin roolista, jos kaikki 

puhuvat suomen kieltä. Rissanen (2015, 52–53) puolestaan puhuu kulttuuri-

sesta kuilusta, joka estää ammattilaisia ymmärtämästä asiakkaidensa elämää 

ja kokemuksia, vaikka juuri ymmärretyksi tuleminen on tärkeää. Ammattilainen 

voi määritellä asiakkaan tilanteen omasta arvomaailmastaan tai asenteistaan 

käsin, mikä ei kuvaa potilaan todellista maailmaa ja persoonaa. Tämä voi li-

sätä kuntoutujan tunnetta eriarvoisuudesta ja siitä, ettei hän ole tullut ymmär-

retyksi ja kohdatuksi. Kokemusasiantuntija voi toimia asiakastilanteessa ikään 

kuin sillanrakentajana tuomalla palveluja käyttävän näkökulmasta ideoita, jol-

laisia työntekijä ei huomaa edes ajatella, ja siten yhdessä löydetään asiak-

kaan tarpeita paremmin vastaavia ratkaisuja. (Tait & Lester 2005; Häyhtiö ym. 

2017, 98; Järvikoski ym. 2017, 68.) 

 

Kokemusasiantuntija tulisi nähdä avainasemassa palveluita kehitettäessä eri-

laisissa työryhmissä. Kokemusasiantuntijoiden olisi hyvä toimia työryhmissä 
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vähintään pareittain, jotta heillä on rohkeutta tuoda näkemyksiään esille. Am-

mattilaisilla on tapana käytää ammattikieltä ja ohjata määrätietoiseti tilannetta, 

jossa ollaan kuitenkin kehittämässä palveluita asiakkaille ja käyttäjien näkö-

kulma tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. (Järvikoski ym. 2017, 78–81; 

Häyhtiö ym. 2017, 85–86,101–106; Hietala & Rissanen 2017, 178.)  

 

Kokemusasiantuntijatoimintaa on tutkittu paljon mielenterveyskuntoutuksessa. 

Toiminta lisää asiakkaan kykyä käynnistää muutoksia elämässään sekä asiak-

kaan tyytyväisyyttä elämäänsä. Mikäli kokemusasiantuntija saa koulutuksen ja 

riittävän tuen ammattilaiselta tehtäväänsä, hänen osallistumisellaan on monia 

suotuisia vaikutuksia vertaisten itsearvostuksen, leimaantumisen vähenemi-

sen sekä tulevaisuuden toivon kannalta. Kokemusasiantuntijana pystyy herät-

tämään vertaisessa aidosti toivon paremmasta. Sama asia muuttuu erilaiseksi 

sen mukaan, sanooko sen tilanteesta selvinnyt vertainen vai ammattilainen. 

(Repper 2013; Hannus ym. 2017, 216.) 

 

Kuntoutussäätiössä on järjestetty Jaettu asiantuntemus -valmennuksia, joissa 

ammattilainen ja kokemusasiantuntija toimivat työparina ja ryhmäläisten koos-

tuvat pitkään mielenterveys- ja päihdepuolen palveluja käyttäneistä asiak-

kaista. Valmennuksissa koettiin erityisen tärkeänä sekä työparin välinen että 

työparin ja ryhmäläisten välinen tasapuolisuus ja epämuodollisuus. Työparin 

vastavuoroinen ja molemminpuoliseen arvostukseen perustuva suhde välittyi 

merkittävänä myös osallistujille. Ammattilaisen työparina toimiva vertainen he-

rätti osallistujissa uteliaisuuden lisäksi toivon siitä, että ongelmista voi selviy-

tyä. Kokemusasiantuntijan kokemustieto ja arkilähtöinen puhetapa auttavat 

luomaan keskustelupohjan yhteiselle kehittämiselle, joka näyttää kuntouttavan 

myös ammattilaista. 

 

Kokemustarinat auttavat ammattilaisia kohtaamaan asiakkaat kokonaisina ih-

misinä ja näkemään asiakkaan tyypillisestä auttamistilanteesta poikkeavalla 

tavalla. Tämä auttaa ammattilaista herkistymään asiakkaan yksilölisille tilan-

teille, purkamaan tietoisesti rutiineja ja oivaltamaan työnsä ja palveluiden tar-

koituksen uudella tavalla ammatillisesti ja henkilökohtaisella tasolla. (Hietala & 

Rissanen 2017, 175–179.) Kun työparina toimii asiantuntija ja asiansa tuntija, 

on syytä jättää hierarkiat ja tittelit pois ja heittäytyä yhdessä tekemiseen. Täl-



30 

löin pitkäänkin työtä tehneen ammattilailaisen ammattitaito pääsee syventy-

mään, kun kokemusasinatuntijan kautta saatu oppi asiakaskokemuksista tulee 

jalostuneessa muodossa. (Hannus ym.2017, 209–220.) 

 

 

5 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TUTKI-

MUSKYSYMYKSET 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten Mikkelin alueella toimivien 

mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten ja koulutettujen kokemusasian-

tuntijoiden yhteistyötä voisi kehittää. Tavoitteena on tehdä kokemusasiantunti-

juutta entistä tutummaksi ammattilaisille ja koota kyselytulosten pohjalta yh-

teistyöhön malli, jossa toimii yhteistyössä koulutettu kokemusasiantuntija ja 

sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Mallista laaditaan esite, jonka avulla on 

helpompi kuvata yhteistyön hyötyjä ja muotoja ja siten auttaa yhteistyön juur-

ruttamista. 

 

Varsinainen työn juurruttaminen tapahtuu opinnäytetyön ulkopuolella, koska 

uusien työskentelytapojen käyttöönottaminen ja juurruttaminen on pitkä pro-

sessi. Opinnäytetyön pohjatiedon hankkimisessa haettiin vastausta seuraaviin 

kysymyksiin: 

 

- Miten ammattilaiset ovat hyödyntäneet kokemusasiantuntijoita yhteis-
työkumppaneina? 

 

- Miten organisaation johdon ja esimiehen suhtautuminen vaikuttaa ko-
kemusasiantuntijan kanssa tehtävään yhteistyöhön ammattilaisen mie-
lestä? 

 

- Millä tavalla ammattilaisten mielestä voisi yhteistyötä koulutettujen ko-
kemusasiantuntijoiden kanssa kehittää? 
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6 TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTYÖ JA TOIMINTAMALLIN KEHIT-

TÄMINEN 

 

Suvannon (2014, 13–15) mukaan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäyt-

teenä olevassa tutkimuksellisessa kehittämistyössä hyödynnetään työelä-

mästä nousevaa ongelmaa ratkaistavaksi. Kehittämistyössä luodaan uutta tie-

toa, jonka pohjalta rakennetaan uusia käytänteitä.  

 

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tiedonhankinta to-

teutettiin kyselytutkimuksena. Opinnäytetyössä kehitettiin kyselytutkimuksen 

pohjalta toimintamalli kokemusasiantuntijan ja sosiaali- ja terveysalan ammat-

tilaisen yhteistyöhön. Tämän kehittämistyön tavoitteena on kehittää kokemu-

sasiantuntuustyötä Suomessa. 

 

 

6.1 Kyselytutkimuksen toteuttaminen kokemusasiantuntijuutta käsit-

tävässä koulutuksessa  

 

Järjestin maaliskuussa 2018 Jaettu asiantuntijuus -seminaarin, jossa kohde-

ryhmänä olivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset (liite 1). Keräsin seminaa-

rin yhteydessä kyselylomakkeilla osallistujilta opinnäytetyöni kyselyaineiston. 

Lähetin yhteistyökumppaneille avoimen kutsun seminaariin sähköpostilla ja 

mainostin tilaisuutta Facebook-tapahtumana. Seminaariin osallistuminen ei 

edellyttänyt ennakkoilmoittautumista. Seminaarissa luennoi toipumisorientaati-

osta Esa Nordling ja minä luennoin kokemusasiantuntijoiden osallistamisesta 

Virikkeen toiminnassa. Seminaarissa esiteltiin niitä asioita, joita kokemusasi-

antuntijalta vaaditaan, ja perusteluja siihen, miksi kokemusasiantuntija tarvit-

see tehtäväänsä koulutuksen. Siellä kerrottiin lisäksi, millaista yhteistyötä ko-

kemusasiantuntijat ja ammattilaiset ovat tehneet valtakunnallisesti ja miten yh-

teistyö näyttäytyy paikallisella tasolla. Seminaarissa oli mukana koulutettuja 

kokemusasiantuntijoita pitämässä kokemuspuheenvuoroja.  

 

Asetin tavoitteeksi saada vastauksen neljältäkymmeneltä sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaiselta, jotka työskentelevät mielenterveys- ja päihdetyössä. Ar-
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velin tämän määrän antavan riittävän kattavan aineiston opinnäytetyöhöni. Se-

minaarin alussa kerroin, että tilaisuuden lopussa on varattu aikaa kyselylo-

makkeen täyttämiseen. Koska kyselyyn vastaamisen tuli olla vapaaehtoista, 

se toteutettiin tilaisuuden lopussa. Tällöin kukin pystyi halutessaan poistu-

maan tilaisuudesta luontevasti ilman vastaamista. Vaikka tutkimukseni aihe ei 

ollut arkaluontoinen, on tutkimukseen osallistuvilla silti oikeus osallistua nimet-

tömänä. Vastaajien tulee voida luottaa siihen, että heidän antamaansa tietoa 

käytetään vain tämän tutkimuksen tekemiseen ja että tutkija käyttää saa-

maansa tietoa eettisesti oikein. (Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 52–60.) Vastaa-

jien kesken arvottiin lahjakortti päivittäistavarakauppaan. Seminaariin osallistui 

nelisenkymmentä osallistujaa, ja kyselylomakkeita palautui 35 kappaletta. Osa 

osallistujista ei jäänyt tilaisuuden lopuksi täyttämään lomaketta. 

 

Vallin (2007) mukaan onnistuneen kyselytutkimuksen edellytys on hyvin suun-

niteltu kyselylomake, jonka laatiminen vie paljon aikaa. Lomakkeen kysymyk-

set rakennetaan tutkimusongelman ja tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Lo-

makkeen kysymysten muotoilulla on tärkeä merkitys, sillä ne luovat perustan 

tutkimuksen onnistumiselle. Jos vastaaja ajattelee kysymyksen eri tavoin kuin 

tutkija, tulokset vääristyvät. Kyselylomakkeen tulee edetä loogisesti, ja on 

hyvä aloittaa taustakysymyksistä, jotka toimivat mielenkiinnon herättäjänä ja 

lämmittelykysymyksinä varsinaisille kysymyksille. Taustakysymysten jälkeen 

edetään helpoista kysymyksistä haastavampiin.  

 

Lomakkeen ulkoasulla on myös merkittävä tehtävä tutkimuksen kannalta. Lo-

makkeen pituus ja ulkoasu kannattaa miettiä huolella, koska liian pitkä lomake 

voi saada vastaajan luopumaan vastaamisesta, ennen kuin hän on tutustunut 

siihen tarkemmin. Samoin voi käydä, jos lomakkeen sivut on ahdettu liian täy-

teen, joten jokaisen kysymyksen tarpeelisuutta tulee harkita. Lyhyissä kyse-

lyissä päästään suurempaan vastausprosenttimäärään. Koska vastaajalle on 

tärkeää löytää sopiva vastausvaihtoehto, lisätään valmiiden vaihtoehtokysy-

mysten jälkeen avoin kysymys, jolloin vastaaja voi täydentää vastaustaan. 

Avoimiin kysymyksiin tulee varata riittävästi vastaustilaa. Lomakkeessa tulee 

olla selkeät ja yksiselitteiset vastausohjeet. (Valli 2007, 102–122.) 
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Laadin kyselyä varten kaksisivuisen kyselylomakkeen (liite 2.). Kiinnitin erityi-

sesti huomiota kyselylomakkeen sisällön muotoiluun. Lomakkeessa oli val-

miita vastausvaihtoehtoja, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä, joi-

hin vastaamalla pystyi tuomaan esiin sellaisia asioita, joita itse opinnäytetyön 

tekijänä en ollut tullut ajatelleeksi. Kysely toteutettiin isolle ryhmälle yhtä aikaa. 

Olin itse paikalla tilaisuudessa, joten pystyin antamaan tarvittaessa tarkenta-

via ohjeita lomakkeen täyttämiseen. Monet vastaajista halusivat käydä lomak-

keen täytettyään kiittämässä seminaarista ja samalla solmin uusia yhteis-

työsuhteita. 

 

Vastamäen (2207, 136–137) mukaan lomakkeen huolellinen suunnittelu ja 

testaaminen takaavat onnistuneen tutkimuksen ja säästävät myöhemmässä 

vaiheessa turhalta työltä. Testasin lomakkeen soveltuvuutta yhteistyökumppa-

neillani kokemusasiantuntijatoiminnan ohjausryhmässä. Vastaajina oli kymme-

nen henkilöä. Testaaminen osoittautui hyödylliseksi, koska pystyin ennen var-

sinaista kyselyaineiston keräämistä arvioimaan, kuinka paljon vastaamiseen 

tulee varata aikaa ja saanko kerättyä kyselylomakkeella tutkimuskysymysten 

kannalta oleellista tietoa. Peilasin vastauksia tutkimuskysymyksiin ja huoma-

sin, että saan kerättyä lomakkeella tarvittavan tiedon. Poistin lomakkeesta yh-

den kysymyksen, joka ei vastannut tutkimuskysymyksiini. Tällöin sain lomak-

keeseen väljyyttä sekä lisäsin tarkentavia vastausohjeita. Käytin kyselylomak-

keen laatimisessa aiempaa tutkittua tietoa sekä omaa kokemustietoani koke-

musasiantuntijatoiminnasta. 

 

 

 

6.2 Kyselyaineiston analysysointi 

 

Siliuksen (2008) mukaan tutkimusaineiston analyysitapoja on monia, eivätkä 

niiden rajat ole selkeitä. Käytännössä erilaiset analyysit kietoutuvatkin toi-

siinsa, ja niitä sovelletaan keskenään. Analyysin vaiheet etenevät spiraalimai-

sesti. (Silius 2008.) Analyysin tarkoitus on kuvata aineisto sanallisesti. Analyy-

sin ydin on aineiston kuvaileminen, ja tutkijan on varottava liian yksityiskoh-

taista kuvailua, jottei raportti veny liian pitkäksi. (Hirsjärvi & Hurme 2006,135 – 
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146; Sarajärvi ym. 2002, 207.) Analysointi oli vaativa työvaihe ja ryhdyinkin ai-

neiston käsittelyyn ja analyysiin pian aineiston keräämisen jälkeen, jolloin se 

oli inspiroivaa. 

 

Tavoitteenani oli saada 40 lomaketta. Kyselylomakkeita palautui 35, joista tut-

kimusaineistoon valikoitui 33 kappaletta. Kaksi kyselylomakkeista jäi tutkimus-

aineiston ulkopuolelle, koska vastaajat eivät olleet sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisia. Käytin aineiston koodauksessa apuna kyselylomakkeen runkoa, 

jolloin lomake toimi luokittelun pohjana ja tuki tutkimuksen tavoitteen saavutta-

mista. (Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 153; Hirsjärvi & Hurme 2006, 149.) Kyse-

lylomake laadittiin siten, että vastaukset olivat siirrettävissä suoraan tietyn tut-

kimuskysymyksen vastaukseksi. Kyselylomakeet purettiin kirjoittamalla vas-

taukset KyselyNetti-tietokoneohjelmaan, jota käytin analysoinnissa apuna. Ky-

selyNetti on verkossa toimiva ohjelma, josta voi muokata omia tarpeitaan vas-

taavan sähköisen apuvälineen kyselytytutkimusta varten.  

 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan litteroinnilla tarkoitetaan 

nauhoitetun puheen tai omalla käsialalla kirjoitetun tekstin puhtaaksi kirjoitta-

mista. Avoimet kysymykset purin litteroimalla eli kirjoittamalla sanasta sanaan 

kuten ne oli kirjoitettu kyselykaavakkeeseen. Aineistoa kertyi kahdeksan si-

vua. Litteroinnin jälkeen luin aineiston huolellisesti läpi moneen kertaan ja yh-

distelin aineistosta nousevia samankaltaisia teemoja. 

 

Vallin (2007), Eskolan (2007) ja Sarajärven ym. (2002) mukaan teemoittelu 

yhdistää teorian ja aineiston. Teemoittelulla tarkoitetaan käytännössä aineis-

ton pilkkomista ja järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan, jotka nostavat 

esiin tutkimuskysymysten kannalta olennaista aiheista. Kyse on siis pelkistä-

misestä, jossa haetaan tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Teemojen 

muodostamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi koodausta (indeksoin-

tia), jolloin aineistoa on helpompi käsitellä jatkossa esimerkiksi yhdistelyn, ver-

tailun ja ryhmittelyn avulla. (Vrt. Valli 2007, 124; Eskola 2007, 159–183; Sara-

järvi ym. 2002, 93–95.) Perustin jokaiselle neljälle tutkimuskysymykselle tieto-

koneelle oman alustan, johon liitin kuhunkin kysymykseen liittyvät vastaukset. 

(Vrt. Grönfors 1998, 160–161; Eskola & Suoranta 1998, 175–181; Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 149–154.). Kokosin vastauksista teemoja tutkimuskysyksittäin. 

Kuvassa 4. kuvaan esimerkin kautta tekemääni teemoittelua. 
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Kuva 4. Esimerkki teemoittelusta 

 

Tiedon yhdistelemisen ja kuvailemisen jälkeen pääsin tulkitsemaan raporttiin 

tutkimuksen tuloksia. Tässä opinnäytetyössä tutkimustulokset esitetään tutki-

muskysymyksittäin ja teemoittain. Strukturoidut eli valmiiksi annetut kysymyk-

set on purettu pyväsdiagrammin mukaisesti (vrt. Menetelmäopetuksen tietova-

ranto, 2010). Tulokset on kuvattu lukumäärinä. Ammattilaisten ja kokemusasi-

antuntijoiden yhteistyömalli on laadittu yhdessä kokemusasiantuntijoiden 

kanssa pohjautuen tutkimustuloksiin.  

 

 

6.3 Toimintamallin luominen asiakasraati-menetelmällä 

 

Kyselyaineiston analysoinnin jälkeen järjestin Virikkeen kokemusasiantunti-

joille kehittämispäivän asiakasraati-toimintamallin mukaisesti. Heikkisen 

(2012) mukaan asiakasraati on vuorovaikutteinen toimintamalli, joka sopii 

asiakaskokemusten keräämiseen, uusien ideoiden synnyttämiseen ja palvelui-

den kehittämiseen, kun halutaan saada täsmällistä tietoa rajatulta kohderyh-

mältä. (Heikkinen 2012.)  

  

”Kokemusasiantuntija on 
ollut kertomassa koulu-
tustilaisuudessa omasta 

kokemuksestaan” 

 

”Kokemusasiantuntija on 
ollut kehittämässä palve-

luita” 

 

Teema 1: Ammattilaisten 

kokemukset yhteistyöstä 

kokemusasiantuntijoiden 

kanssa 

”Mistä ihmeestä löytyisi 
aikaa?” 

 

Tutkimuskysymys 1: Mi-

ten ammattilaiset ovat 

hyödyntäneet kokemus-

asiantuntijoita yhteistyö-

kumppaneinaan? 

 
Teema 2: Ammattilaisten 

nimeämiä syitä vähäi-

seen yhteistyöhön 
”Työpaikallani ei ole ra-
kenteita tehdä yhteis-

työtä” 
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Kehittämispäivään lähetettiin kutsu 20 aktiivisesti toimivalle kokemusasiantun-

tijalle, joista päivään osallistui 12 kokemusasiantuntijaa. Päivään osallistui mi-

nun lisäkseni Virikkeen ohjaaja. Esittelin päivän aluksi osallistujille Virikkeen 

kokemusasiantuntijatoiminnan lähtökohdista syntyneen kehittämistyön tar-

peen ja tavoitteen. Tämän jälkeen esittelin heille ammattilaisille tehdyn kyse-

lyn tulokset. Kokemusasiantuntijat peilasivat tuloksia nykytilaan. Ohjaaja kir-

jasi kokemusasiantuntijoiden ajatuksia fläppitaululle ja aloimme yhdessä hah-

motella, miten kokemusasiantuntijat vastaisivat ammatilaisien näkemyksiin, 

niin että se tuntuisi heistä itsestään tärkeältä ja mielekkäältä. Keräsimme ke-

hittämisideoita fläppitaululle, kirjaten tässä vaiheessa kaikki ideat muistiin. 

 

Yhdistelin tutkimustulosten ja kokemusasiantuntijoiden kehittämisideoista yh-

teisiä teemoja. Kokosimme niistä yhteisiä ajatuksia ja toiveita sekä konkreetti-

sia esimerkkejä yhteistyön muodoiksi. Nämä tiedot ja Virikkeen aiempi koke-

mus kokemusasiantuntijatoiminnasta toimivat pohjana yhteistyömallille. 

 

 

7 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 

 

Kyselyyn vastanneista (N=33) naisia oli 29 ja miehiä neljä. Yli puolet vastan-

neista (n=19) oli 30–45-vuotiaita, 12 oli 46–62-vuotiaita ja yksi alle 30-vuotias 

ja yksi yli 63-vuotias.   

 

Vastaajista suurin osa (n=26) työskenteli erilaisissa sosiaalialan tehtävissä, 

neljä terveysalalla ja kolme erilaissa asiantuntijatehtävssä. Kyselyyn vastan-

neista noin 73 % (n=24) työskenteli mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

kanssa. 
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7.1 Ammattilaisten aiempi yhteistyö kokemusasiantuntijoiden 

kanssa 

 

Ammattilaisten aiempi kokemus yhteistyöstä kokemusasiantuntijoiden kanssa 

jakoi vastaajaryhmän miltei puoliksi. Vastaajista 18 oli toiminut aiemmin yh-

teistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa ja 15 ei ollut tehnyt aiemmin yh-

teistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa.  

 

Kaikki (n=18) aiemmin yhteistyötä tehneet olivat osallistuneet kokemusasian-

tuntijan pitämälle kokemusluennolle joko työpaikallaan tai ammattilaisille suun-

natussa koulutuksessa. Kuvassa 5 on koottuna ammattilaisten aiempi yhteis-

työ kokemusasiantuntijan kanssa. Vastaajista 13 oli tehnyt yhteistyötä palvelu-

jen kehittämisessä. Palveluiden kehittäminen oli tapahtunut asiakastyön 

ohessa keskustelemalla ja hanketyössä palveluiden juurruttamisessa. Vastaa-

jista 11 oli toiminut kokemusasiantuntijan työparina ryhmässä, ja kolmen työ-

paikalla oli ollut kokemusasiantuntija työharjoittelussa tai työkokeilussa. Koke-

musasiantuntija oli osallistunut kuuden vastaajan kanssa asiakasvastaan-

otolle. Seitsemän ammattilaista puolestaan kertoi itse olleensa asiantuntijavie-

raana kokemusasiantuntijoille suunnatussa tilaisuudessa. 

 

 

Kuva 5. Aiempi yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa 

 

Kuvassa 6 on vastaajien kuvaamia syitä vähäiseen yhteistyöhön kokemusasi-

antuntijoiden kanssa.  
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Kuva 6. Ammattilaisten nimeämiä syitä vähäiseen yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden 

kanssa 

 

Kaikista vastaajista (N=33) 15 ei ollut tehnyt yhteistyötä kokemusasiantuntijoi-

den kanssa. Heistä kahdeksan toi vastauksissaan esille, että syynä yhteistyön 

puuttumiselle on tiedon puute. Heillä on puutteelliset tiedot kokemusasiantun-

tijuudesta tai yhteistyön mahdollisuuksista. He arvelivat, että muillakin heidän 

työyhteisössään työskentelevillä ammattilaisilla on samankaltainen tilanne hei-

dän kanssaan. Vastaajat totesivat, että heidän työtehtävänsä voi olla sen kal-

tainen, etteivät he koe tarvetta tehdä yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden 

kanssa, vaikkakin he kertoivat olevansa siihen tarpeen tai tilaisuuden tullen 

halukkaita. 

 

Vastaajista kuusi arveli vähäisen yhteistyön kokemusasiantuntijoiden kanssa 

johtuvan työpaikkansa asenneilmapiiristä. Työyhteisön arvoihin ja asentee-

seen tarvittaisiin kulttuurinen muutos, jotta yhteistyö onnistuisi. Toisaalta am-

mattilaisia arvelutti, löytyisikö työyhteisöstä yhteistyön tekemiseen tahtotilaa 

tai aikaa. 

  

”vanhat työntekijät pitäisi saada vakuutettua uusiin kokemuksiin” [Vastaaja nro 

19] 

 

Yhdeksän vastaajaa nimesi yhteistyön esteeksi taustaorganisaationsa jäyk-

kyyden. Julkisen sektorin työpaikoissa rakenteet ovat haasteellisia yhteis-

työlle. Vastaajien mielestä yhteistyön esteenä voi olla heidän työtehtäväänsä 
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sitova tietosuoja sekä muut lait ja asetukset. Myös työyhteisössä totutut tavat 

ja rutiinit, esimerkiksi joustamattomuus työaikojen suhteen, koettiin yhteistyön 

sujuvuuden kannalta esteenä. 

 

 

7.2 Organisaation johdon ja esimiehen merkitys yhteistyölle 

 

Kyselyyn vastanneista 29 joko arvioi tai tiesi organisaationsa johdon tai esi-

miehen suhtautuvan yhteistyöhön kokemusasiantuntioiden kanssa myöntei-

sesti. Kolmella vastaajalla ei ollut käsitystä, miten heidän taustaorganisaati-

onsa kokee yhteistyön kokemusasiantuntijoiden kanssa, koska aiheesta ei ol-

lut koskaan keskusteltu tai he arvelivat sen olevan henkilösidonnaista.  

 

“Hyvin.Toki vaihtelevasti. On henkilösidonnaista” [Vastaaja nro 25] 

 

“En osaa sanoa, asiasta ei ole puhuttu koskaan” [Vastaaja nro 8] 

 

Vaikka ammattilaiset eivät olisi tehneet yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden 

kanssa, he arvelivat organisaation johdon ja esimiehen suhtautuvan mahdolli-

seen yhteistyöhön positivisesti.  

 

“Ovat kannustaneet yhteistyöhön, ollaan suunniteltu yhdessä, miten kokemus-

asiantuntijuutta voisi hyödyntää työssä” [Vastaaja nro 20] 

 

Mikäli työpaikalla ei olla vielä aloitettu yhteistyötä, on siitä kuitenkin käyty kes-

kustelua.  

 

“On kiinnostunut (perehdytys tulossa). Asiakkaita kuunnellaan koko ajan toimi-

nann kehittämisessä ja järjestämisessä” [Vastaaja nro 21] 

 

Työnimikkeiden perusteella voi arvioida, ketkä vastaajista tekevät hanke- ja 

järjestötyötä. Heidän vastauksistaan nousi esiin, että yhteistyö kokemusasian-

tuntijoiden kanssa oli luonteva osa heidän arkityötään, ja siihen oli sitoutunut 

koko työyhteisö.  
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”Oma esimies suhtautuu yhteistyöhön myönteisesti, yhteistyötä jopa suositel-

laan ja pidetään ”kirjaa”. Julkisella puolella tarvitaan johdon ja esimiesten si-

toutumista sekä asian tärkeyden ymmärtämistä. Muutoin hyvin alkanut yhteis-

työ voi lässähtää” [Vastaaja nro 13] 

 

 

7.3 Ammattilaisten näkemyksiä yhteistyön kehittämiseksi kokemus-

asiantuntijoiden kanssa 

 

Ammattilaisilta kysyttiin kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisen yhteistyön 

mallin kehittämistä varten millaisia yhteistyön haasteita he ovat kokeneet tai 

arvioivat syntyvän yhteistyöstä, millaisia hyötyjä he näkevät yhteistyöstä sekä 

millä tavalla he kehittäisivät yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

 

Vastauksista nousi esiin, että ammattilaiset pitivät kokemustietoon perustuvan 

arkitiedon ja ammattilaisen tarjoaman teoreettisen tiedon yhdistämistä tär-

keänä. Toisin paikoin yhteistyö nähtiin tasa-arvon takia tärkeänä, ja kokemus-

asiantuntijoiden kokemustieto pysäytti ammattilaisen miettimään asioita uu-

desta näkökulmasta.  

 

“Monessa kohdassa toimii jo hyvin, mutta aina pitää kehittää toimintaa ja miet-

tiä lisää paikkoja ja tilanteita, joissa voidaan kokemusta käyttää ja asiantunti-

juutta jakaa” [Vastaaja nro 14] 

 

Ammattilaisilla oli vielä melko vähän tietoa siitä, miten yhteistyötä voisi toteut-

taa. 

 

”Tarvitaan lisää tietoa, jatkuvaa informaatiota ja tietoiskuja/koulutuspäiviä/ta-

pahtumia” [Vastaaja nro 11] 

 

Yhteistyön kehittämistä varten kaivattiin lisää tietoa. Ammattilaiset toivoivat li-

sää tietoa kokemusasiantuntijuudesta ja siitä mitä yhteistyön toteuttaminen 

ammattilaiselta vaatii. Vastaajat kokivat, että palvelujärjestelmästä puuttuu 

struktuuri yhteistyölle. 
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“Julkisella sektorilla ei ole olemassa rakenteita kokemussiantuntijoiden kanssa 

tehtävälle yhteistyölle esim. sosiaalipalveluissa” [Vastaaja nro 31] 

 

 

7.3.1 Ammattilaisten nimeämät hyödyt ja haasteet  

 

Ammattilaiset, jotka olivat tehneet aiemmin yhteistyötä kokemusasiantuntijoi-

den kanssa, kokivat yhteistyön hyödyttävän kaikkia osapuolia. He totesivat, 

että sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn tulisi olla yhä enemmän asiakasta 

arvostavaa. Heidän mielestään ammattilaisen tulisi kuunnella enemmän asiak-

kaan omaa asiantuntijuutta ja työskentelyn tulisi tapahtua asiakkaan omassa 

arjessa. Yhteistyössä korostuu aitouden merkitys, jossa ollaan ihmisenä ihmi-

selle.  

 

”Yhteistyö on mielekästä, todellisia asiakastarpeita vastaavaa, merkityksellistä 

ja aitoa” [Vastaaja nro 11] 

 

”Opin joka kerta asioita lisää, jotka parantavat ymmärrystäni asiakaslähtöisyy-

destä” [Vastaaja nro 23] 

 

Järjestötyön puolella koettiin, että yhteistyö toimii jo monin paikoin hyvin. 

Työntekijän tulee kuitenkin entisestään miettiä tilanteita, joissa kokemus-

asiatuntijan kokemusta voisi hyödyntää ja jakaa asiantuntijuutta.  

 

”Yhteistyönmuodosta on syytä ylläpitää koko ajan puhetta ettei "valuta" takai-

sin perinteiseen ammattilais vetoiseen työskentelyyn” [Vastaaja nro 13] 

 

Ammattilaiset nimesivät vastauksissaan haasteeksi yhteistyölle muun muassa 

oman taustaorganisaationsa sopimattomuuden, työyhteisön asenteen sekä 

oman tietämättömyyden kokemusasiantuntijatoiminnasta. Ammattilaiset koki-

vat myöskin haasteena kokemusasiantuntijalle maksettavaan kulukorvauk-

seen ja palkkioon liittyvät kysymykset. Lisäksi ammattilaiset kokivat sosiaali- ja 

terveysalan byrokraattisena, jolloin sen määrittämät toimintatavat ja tottumuk-

set eivät sovellu yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa. Vastaajat ko-
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kivat, että toimintaympäristöt eivät kohtaa. Tällä hetkellä ammattilaisten ja ko-

kemusasiantuntijoiden yhteistyön koettiin olevan julkisella sektorilla “lapsen 

kengissä”. He toivoivat palvelujärjestelmään joustavuutta, jotta yhteistyötä 

voisi alkaa kehittämään. 

 

”Haasteena on laki, sosiaalihuollon laki on erittäin tiukka” [Vastaaja nro 30] 

 

Ammattilaiset toivat esiin vastauksissaan, että haaste yhteistyölle löytyy työyh-

teisön sisältä.  

 

“Työyhteisöt tervitsevat kulttuurista muutosta työtä on vielä tehtävä asenne-, 

arvo- ja käytäntötasoilla” [Vastaaja nro 15] 

 

Työntekijöiden asenne koettiin esteenä ja koettiin, että työyhteisössä tarvittai-

siin kulttuurillinen muutos, jotta yhteistyötä päästäisiin kehittämään.  

 

”Yleinen ilmapiiri vaatisi ehkä muutosta, jotta herättäisiin mahdollisuuteen hyö-

dyntää kokemusasiantuntijaa. Tietoutta lisää! ” [Vastaaja nro 3] 

 

Vastaajat totesivat monin paikoin, että heillä on vähän tietoa kokemusasian-

tuntijatoiminnasta. Niissä vastauksissa, joissa yhteistyötä ei ollut tehty, nousi 

huoli siitä, kuinka yhteistyötä tehdessä säilyy turvallinen ilmapiiri. Heitä mieti-

tytti, miten kunkin roolit jakautuvat ja sujuuko vuorovaikutus, kun yhteistyötä 

tekee ammattilainen, kokemusasiantuntija ja asiakas.  

  

”Onko kokemusasiantuntijan "käytöllä" jokin uhka ammatillisuuteen nähden” 

[Vastaaja nro 29] 

 

”Mietinnät ammattilisuuden suhteen, onko kokemusasiantuntijan ”käytöllä” jo-

kin uhka ammatillisuuteen nähden.” [Vastaaja nro 7] 

 

Vastaajia mietitytti myös kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvät kustannukset. 

He kokivat haasteena ja epäselvänä kokemusasiantuntijoille maksettavat 

palkkiot ja muut korvauskysymykset. Ammattilaiset nostivat vielä yhdeksi yh-

teistyön haasteeksi yhteistyölle vaadittavan yhteisen ajan löytymisen ja sopi-

van kokemusasiantuntijan löytymisen kulloiseenkin tilanteeseen. 
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7.3.2  Uudet yhteistyön mahdollisuudet 

 

Ammattilaiset kokivat, että kokemusasiantuntijoita tulisi osata hyödyntää yh-

teistyössä. Kuvassa 7 kuvataan miten vastaajat olivat halukkaita kehittämään 

yhteistyötä. 

 

”Monilla tavoilla! Nyt kun tietoa on enemmän, yhteistyötä syntyy” [Vastaaja nro 

28] 

 

 

Kuva 7. Ammattilaisten kuvaamia yhteistyönmuotoja 

 

Vastaajista suurin osa (n=27) oli halukkaita kutsumaan kokemusasiantuntijan 

työpaikalleen vieraaksi asiakkaista koottuun ryhmään. Heistä 24 oli halukkaita 

tekemään yhteistyötä kokemusasiantuntijan ja asiakkaansa kanssa oman työ-

pisteensä ulkopuolella esimerkiksi Virikkeen tiloissa. Vastaajista 23 kutsuisi 

kokemusasiantuntijan työpaikalleen asiakasvastaanotolle tai kutsua kokemus-

asiantuntijoita kehittämään palveluita asiakaslähtöisemmiksi. Vastaajista 22 

kutsuisi kokemusasiantuntijan tai parin omalle työpaikalleen kouluttamaan 

työntekijöitä ja 21 työparikseen työpaikallaan toteutettuun asiakasryhmään. 

Myös moni kyselyyn vastanneista ammattilaisesta (n=20) oli valmis tulemaan 
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asiantuntijavieraaksi tai kouluttamaan kokemusaisantuntijoita Virikkeelle. Sitä 

vastoin vain alle puolet (n=10) vastaajista olivat halukkaita tulemaan pitämään 

ryhmää kokemusasiantuntijan kanssa Virikkeen tiloihin. 

 

Vastaajat toivat esiin vastauksissaan, että jottei yhteistyö kokemusasiantunti-

joiden kanssa jäisi kertaluontoiseksi tai lyhytkestoiseksi, tulisi yhteistyön olla 

koordinoitua ja hyvin ennalta suunniteltua. Toiminnalle tulisi luoda toiminta-

malli, joka auttaa yhteistyön sujuvuutta. Yhteistyön tulisi olla jonkin tietyn ta-

hon koordinoimaa. He kokivat, että kokemusasiantuntijarekisteristä on hyötyä, 

koska se mahdollistaa yhteistyön, vaikka jonkun kokemusasiantuntijan voima-

varat välillä ehtyvät. 

 

”Kokemusasiantuntijuus on noussut organisoiduksi ja systemaattiseksi toimin-

naksi Etelä-Savossa Virikkeen ansiosta. Kiitos ” [Vastaaja nro 15] 

 

Ammattilaiset toivat esille avoimissa vastauksissaan, että yhteistyön kehittä-

mistä pidetään tärkeänä, vaikka se tapahtuu hitaasti, askel kerrallaan. He kai-

paisivat lisää tiedottamista kokemusasiantuntijuudesta ja yhteistyön mahdolli-

suuksista. 

 

“Toimintapoja tulee muuttaa hitaasti askel kerrallaan tiedottamalla. Kuulemalla 

kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Kokeilut/pilotit, joissa työntekijät pääsevät ko-

kemaan yhteistyön merkityksen” [Vastaaja nro 11] 

 

”Halua on yhteistyöhön, mutta ei välineitä/ tahtotilaa/osaamista toteuttaa” 

[Vastaaja nro 33] 

 

Avoimien kysymysten vastauksista nousi esille kiinnostus yhteistyön kehittä-

miseen, kun yhteistyön mahdollisuuksista oli saatu tietoa koulutuksessa. Vas-

tauksissa toivottiin lisää tapahtumia ja koulutusta, jotta kokemusasiantuntijuus 

ja yhteistyön mahdollisuudet tulisivat tutummaksi ja ammattilaiset pääsisivät 

kokemaan yhteistyön merkityksen.  

 

”Yhteistyö on vähäistä/olematonta, sitä tulisi lisätä jotta voisi kehittää” [Vas-

taaja nro 4] 
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Virikkeelle esitettiin haasteena yhteistyön tiivistämistä Essoten eli Etelä-Savon 

sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa, jotta tietoisuus kokemus-

asiantuntijuudesta ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä kasvavat. 

 

 

7.4 Ammattilaisten kyselyjen pohjalta laadittu malli/esite yhteistyö-

mahdollisuuksista kokemusasiantuntijoiden kanssa 

  

Halusin kehittää kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen välistä yhteistyötä ko-

koamalla toimintamallin. Keräsin ammattilaisten näkemykset yhteistyöstä se-

minaarin yhteydessä kyselylomakkeilla. Kokemusasiantuntijoiden näkemykset 

yhteistyöstä keräsin kehittämispäivässä asiakasraati-menetelmällä. Hyödynsin 

mallia kootessani Virikkeen viiden vuoden ajalta kertynyttä kokemusta koke-

mustoiminnan järjestämisestä.  

 

Tein mallista kuvan (liite 3), jonka avulla on helposti hahmotettavissa, millai-

sista asioista syntyy kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen onnistunut yhteis-

työ. Yhteistyöhön ryhtyvällä kokemusasiantuntijalla tulee olla välimatkaa poh-

jakokemukseensa ja kuntoutumisen on oltava riittävän pitkällä, jotta hän pys-

tyy analysoimaan omaa tilannettaan ilman valtavaa tunnekuohua. Hänellä tu-

lee olla kokemusasiantuntijakoulutus käytynä, ja hänen on saatava tukea teh-

tävässä toimimiseen, jotta hän jaksaa toimia vaativassa tehtävässä. Ammatti-

laisella tulee olla riittävästi tietoa kokemusasiantuntijatoiminnasta, jotta hänellä 

on käsitys siitä, mitä yhteistyö pitää sisällään, sekä halua tehdä asiakasläh-

töistä yhteistyötä. Hänellä tulee olla oman taustaorganisaationsa tuki yhteis-

työlle, jotta yhteistyölle syntyy jatkumo. 

 

Jotta ammattilainen ja kokemusasiantuntija voivat varmistua siitä, että oikeat 

henkilöt kohtaavaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, tulee yhteistyön vä-

lissä olla organisaatio, jossa työskentelee yhteistyön koordinoija. Hän tuntee 

kokemusasiantuntijat henkilökohtaisesti, ja hänellä on koordinoinnin apuna 

käytettävissään Virikkeen netissä oleva Kokemuspankki. Kokemusasiantunti-

jat ovat tallentaneet Kokemuspankkiin lyhyen kuvauksen omasta tarinastaan, 

ja toiminnan tilaaja voi käydä siellä tutustumassa heihin. Organisaatio toimii 
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kokemustoiminnan kehittäjänä ja tiedottajana sekä kouluttaa kokemusasian-

tuntijoita ja ammattilaisia.  

 

Näistä edellä kuvatuista asioista syntyy jaettu asiantuntijuus, kokemusasian-

tuntijan ja ammattilaisen välinen hyvä yhteistyö, jossa kumpikin osapuoli hyö-

dyntää omaa asiantuntijuuttaan. Mallissa on kuvattu esimerkkien avulla, miten 

yhteistyötä voi tehdä. Tehtävät vaihtelevat kunkin tarpeita vastaaviksi. Mal-

lissa on myöskin kuvattu lyhyesti yhteistyöstä syntyneitä hyötyjä. Yhteistyötä 

organisoiva taho kerää palautetta yhteistyöstä ammattilaisilta, kokemusasian-

tuntijoilta sekä asiakkailta ja kehittää systemaattisesti niiden pohjalta toimin-

taa. 

 

Sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijoilta kerätyn palautteen perus-

teella tulee yhteistyön mahdollisuuksista jakaa tietoa, esimerkiksi mallista teh-

dyn esitteen avulla (liite 4). Yhteistyömallia tullaan esittelemään yhteistyö-

kumppaneillemme erilaisissa ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa, kuten 

kokouksissa, koulutuksissa ja messuilla. Yhteistyömallin ja siitä tehdyn esit-

teen on tarkoitus olla päivitettävissä sen mukaan, miten yhteistyömalli kehittyy 

erilaisia tarpeita vastaavaksi. Esitteen sekä kuvan valmisti konkreettiseen 

muotoon mikkeliläinen mainostoimisto. 

 

 

8 POHDINTA 

 

8.1  Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyöni aihe on yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtainen. Kokemusasi-

antuntijuus tullaan kirjaamaan päihde- ja mielenterveyslakiin (vrt. Sosiaali- ja 

terveysministeriön verkkopalvelut, 2018). Näin ollen yhteistyö kokemusasian-

tuntijoiden kanssa tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Kokemusasiantuntija-

toiminta on nykyisellään keskittynyt pitkälti hanketyöhön ja järjestöissä tehtä-

vään työhön, mutta se on siirtymässä hiljalleen myös julkisen puolen työsken-

telyyn. (Vrt. Partanen ym. 2015, 239; Hietala & Rissanen 2015,11–13; Mietti-

nen ym. 2017, 32; Ahola 2017, 287–302). Tämä näyttäytyy opinäytetyöni tutki-

mustuloksissa siten, että kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijoiden 
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kanssa tehtävä yhteistyö jakaa ammattilaiset kahteen ryhmään. Osalle am-

mattilaisista kokemusasiantuntijatoiminta oli tuttua, ja he ovat tehneet yhteis-

työtä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Osalle ammattilaisista kokemusasian-

tuntijuus oli vieras käsite, eivätkä he ole tehneet yhteistyötä kokemusasiantun-

tijoiden kanssa. 

 

Erityisesti ne vastaajat, jotka eivät olleet aiemmin tehneet yhteistyötä koke-

musasiantuntijoiden kanssa, toivat vastauksissaan esille monia mahdollisia 

haasteita, joita he olettivat yhteistyöstä koituvan, kuten huoli kokemusasian-

tuntijoiden jaksamisesta. Sama huoli nousee esiin Högmanin ja Tervon (2016, 

36) tutkimuksessa. Ammattilainen voi osaltaan kantaa vastuunsa tässä asi-

assa huolehtimalla, että yhteistyötä tehdään koulutetun kokemusasiantuntijan 

kanssa. Tämän lisäksi tulee kokemusasiantuntijan taustalla olla toimintaa or-

ganisoiva taho, joka tukee kokemusasiantuntijoiden jaksamista huolehtimalla 

jatkokouluttamisesta sekä pitää huolen kokemusasiantuntijatoiminnan laadun 

tarkkailusta. (Vrt.Soronen 2016, 86; Sormunen 2016, 32; Andersson & Kiven-

juuri 2017, 13; Hokkanen ym. 2017, 277–285.) 

 

Ammattilaisia askarruttaa uudentyyppinen työskentelytapa, jolloin aiemmin 

omana asiakkaana ollut henkilö toimisikin työparina. Tälläinen malli vaatii toi-

mintakulttuurin muutosta, ja ammattilainen joutuu joustamaan aiemmin omak-

sumastaan asenteestaan. Miettinen ym. (2017) kuvaavat, kuinka ammattilai-

silla on syvässä asenteet, joissa asiakkaan parhaan määrittelee monesti työn-

tekijä. Kun tavoitteena on muuttaa taustalla olevaa arvomaailmaa, on oleel-

lista tunnistaa, missä määrin totuttuja tapoja ja vanhoja rakenteita voidaan tai 

ollaan valmiita muuttamaan. (Miettinen ym. 2017, 32–37.)  

 

Tutkimuksessani ilmeni, että ammattilaiset, jotka ovat jo tehneet yhteistyötä 

kokemusasiantuntijoiden kanssa, kokevat sen antoisana myös itselleen. He 

nimesivät avoimissa vastauksissaan samankaltaisia hyötyjä kuin Högmanin ja 

Tervon (2015) sekä Mäki-Frantin (2016) tutkimuksissa. Ammattilaiset kokevat 

saavansa yhteistyöstä uusia työkaluja asiakastyöhön ja syvempää ymmär-

rystä ja realismia asiakkaan tilanteeseen. (Högmanin ja Tervon 2015, 35–36; 

Mäki-Frantin 2016, 48–54.) Yhteistyön hyödyistä kertoo myös aiemmin yhteis-

työtä tehneiden halu kehittää edelleen toimintaa.  
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Uusia työskentelytapoja kehitettäessä tulisi kokemusasiantuntija nähdä teke-

mässä yhteistyötä asiakkaan ja ammattilaisen rinnalla. Sosiaali- ja terveysalan 

rakenteet näyttäytyvät kuitenkin edelleenkin hierarkkisina, ja käytännössä am-

mattilaisen ja asiakkaan tasavertaiseen yhteistyöhön on vielä pitkä matka 

(Ropponen 2012, 8–12). Hokkanen ym. (2017) toteavatkin, että perinteinen 

palvelujärjestelmä hierarkkisuutensa takia vaatii pitkäjänteisyyttä uusien toi-

mintatapojen käyttöön ottamisessa (Hokkanen ym. 2017, 277–285). Henkilö-

kohtainen kohtaaminen kokemusasiantuntijoiden kanssa auttaa ymmärtä-

mään kokemustiedon ja yhteistyön merkityksen. 

 

Ropposen (2012) ja Pohjolan (2017) mukaan yhteiskuntamme on heräile-

mässä uudistamaan sosiaali- ja terveysalanpalveluja asiakaslähtöisemmiksi. 

Asiakas tulee nähdä oman elämänsä parhaana asiantuntijana, jota varten am-

mattilaiset tekevät työtään, eikä organisaatiota tai itseään varten, vaikka työ 

monelle suuren elämänsisällön tarjoaakin. (Ropponen 2016, 8; Pohjola 2017, 

309–311.)  

 

Ammattilaiset toteavat vastauksissaan, että heillä on halukkuutta yhteistyölle, 

mutta tietoa siitä, miten sitä voisi tehdä, on vähän. Yhteistyön lisääntymistä 

varten tarvitaan lisää tiedottamista ja kouluttamista kokemusasiantuntijuu-

desta ja yhteistyön hyödyistä. Meidän tulee käydä avointa keskustelua roo-

leista ja niiden sisältämistä rooliristiriidoista, tehtäviin liittyvistä rajoista, am-

mattilaisten asenteista ja niiden taustalla vaikuttavista asioista (vrt. Repper, 

2013). Kun aiheesta saa lisää tietoa, on helpompi hahmottaa, millainen yhteis-

työ kokemusasiantuntijan kanssa toimii missäkin työssä. Yhteistyön ei ole tar-

koitus liittyä kaikkeen, mitä on aiemmin tehty, vaan kehittää uusia työskentely-

tapoja, joista työntekijäkin kokee saavansa jotakin uutta ja innostavaa työ-

hönsä. Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntynyt yhteistyömalli auttaa tule-

vaisuudessa sisäistämään, mitä hyvä yhteistyö edellyttää ja millaisia mahdolli-

suuksia se tarjoaa. (Vrt. Järvikoski ym. 2017, 78–81; Häyhtiö ym. 2017, 85–

86, 101–106; Hietala & Rissanen 2017, 178.) 

 

Kaikkien yhteistyön osapuolien on tärkeä sisäistää, että kokemusasiantuntija 

asettuu asiakkaan ja ammattilaisen välimaastoon. Hän ei korvaa ammatti-
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laista. Tässä roolissa kokemusasiantuntija asettuu kuitenkin ammattilaista lä-

hemmäksi asiakasta; kokemusasiantuntijalle on helpompi kertoa asioita, joita 

ei halua kertoa ammattilaiselle esimerkiksi sanktioiden pelossa. 

 

Lisäksi tässä työssä tarkasteltiin, kuinka jaettu asiantuntijuus ja jaettu johta-

juus luovat pohjan uuden tyyppiseen yhteistyöhön. Miltei kaikkien vastaajien 

mielestä työnjohto suhtautuu yhteistyöhön positiivisesti. Toisaalta ammattilai-

set toivat seminaarissa kirjallisia vastauksia täydentävissä puheenvuoroiss-

saan esille, että ilman johdon sitoutumista on turha alkaa kehittää yhteistyötä. 

Johtajalla on merkittävä rooli työyhteisön rakenteisiin ja asenteisiin vaikuttami-

sessa. Hän voi toimia yhteistyön mahdollistajana tai tehdä sen mahdotto-

maksi.  

 

Yhteistyön onnistuminen edellyttää asiakastyön osalta jaetun asiantuntijuuden 

ja jaetun johtajuuden sisäistämistä, joka näkyy arvoissa ja asennekäyttäytymi-

sessä. Jaettu asiantuntijuus ja jaettu johtajuus ovat inhimillisyyttä ja tasa-ar-

voista ihmisyyttä, ja ne antavat luvan ihmetellä asioita ilman suoria vastauksia. 

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyö vaatii tuekseen esimiehen ja 

organisaation ylimmän johdon tuen. Uudenlaisen yhteistyön tulisi lähteä orga-

nisaation johdon kannustuksesta. Edellyttäen, että johtoporras on itse sisäistä-

nyt yhteistyön merkityksellisyyden, on johdolla tärkeä rooli suhteessa työnteki-

jöiden asenteisiin. Asenteisiin voi vaikuttaa koulutuksella ja ohjauksella. 

 

Tuloksissa nousi esiin, kuinka työntekijöiden asenne tai työyhteisön rakenteet 

asettavat esteitä yhteistyölle. Pohdin, onko yksittäisellä työntekijällä mahdolli-

suus toteuttaa uudenlaisia, itseään kiinnostavia työskentelytapoja, ellei työ-

ryhmä lähde mukaan. Hyväri (2017) toteaa, että sellaiset ammattilaiset, joilla 

on omakohtaista kokemusta mielenterveys -ja päihdeongelmien kanssa elämi-

sestä, kuulevat kokemusasiantuntijoiden viestin (Hyväri 2017, 202). Tutkimus-

tulosten ulkopuolelta minulle nousee ajatus, että pelkästään johtajan myöntei-

nen asenne uusiin työkäytänteisiin ei kanna, jos työntekijät eivät sitoudu käy-

tänteisiin. Ei johtajuutta voi jakaa, jos henkilökunta ei halua kantaa omaa rooli-

aan vastuun jaosta. 
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8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkijan on hyvä tiedostaa, että hän on itse eräänlainen aineistonkeruun vä-

line, joten työn edetessä tutkijan näkemykset ja tulkinnat kehittyvät, ja se on 

osa tutkimuksen kehitysprosessia. Tutkija on aina itse vastuussa tutkimuk-

seen liittyvistä valinnoista, johtopäätöksistä ja kannanotoistaan, eikä tutkimuk-

sen tuloksia pidä yleistää ilman kritiikkiä eikä lähteä sepittelemään tai kaunis-

telemaan, jotta tulokset eivät harhaannuta ja sen luotettavuus säilyy. (Vrt. 

Kyrö 2004, 26; Hirsjärjen ym. 1997, 23–27.) 

 

Toimin itse sekä tutkimuksen tilaajan Virikkeen työntekijänä että tutkimuksen 

toteuttajana. Minun oli tärkeää tiedostaa ja säilyttää tutkijan rooli koko opin-

näytetyöprosessin ajan, jotta tutkimustulokset eivät vääristy. Virikkeen koke-

musasiantuntijatoiminnan kehittämisen kannalta minulla oli aito halu ja tarve 

saada mahdollisimman sensuroimatonta palautetta.  

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi kyselylomakkeet, koska halusin tutkitta-

vaksi suuremman otannan kuin mihin teemahaastattelulla olisi ollut mahdolli-

suus. Mikäli olisin valinnut tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun, olisin 

saanut kyselylomakkeita enemmän yksityiskohtaista tietoa ammattilaisita. 

Tämä näkyi eniten johtajuutta koskevassa kysymyksessä. Minulla oli johta-

juutta koskien lomakkeessa vain yksi kysymys, ja vastaajat vastasivat kysy-

mykseen johtajan merkityksestä yhteistyölle melko suppeasti. Näin ollen johta-

juutta koskeva tutkimusaineisto jäi vähäiseksi. Tämän tutkimuksen kannalta 

kyselylomaketutkimus oli kuitenkin oikea valinta, erityisesti otannan laajuuden 

vuoksi. Vaikka tavoitteenani olllut 40 palautunutta kyselylomaketta ei toteutu-

nut, sain mielestäni 33 palautuneesta lomakkeesta kerättyä tutkimuksen kan-

nalta oleellisen tiedon. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta eli validiteettia lisäsi huolellisesti laadittu ja etukä-

teen kymmenen henkilön testaama kyselylomake. Kyselylomakkeen testaami-

nen etukäteen osoittautui tärkeäksi toimenpiteeksi, koska näin onnistuin laati-

maan lomakkeen, jolla sain kerättyä opinnäytetyön kannalta oleellista tietoa. 

Löysin vastauslomakkeista tiedon melko helposti tutkimuskysymyksiini. Laadin 

kyselylomakkeen kunkin kysymyksen vastaamaan kutakin tutkimuskysymystä. 
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Osa vastaajista oli kirjoittanut vastauksia ohi kysymysten, joten jouduin jonkin 

verran hakemaan tietoa lomakkeista myös kullekin tutkimuskysymykselle laa-

ditun kysymyksen ulkopuolelta. Tämä aiheutti haasteen analysoinnille. Luin lo-

makkeita läpi ajatuksella moneen kertaan ja teemoittelin vastauksia tutkimus-

kysymysten perusteella. Vastaajista (N=33) suurin osa työskenteli sosi- 

aalialalla (n=26), neljä opetusalalla ja neljä terveydenhuoltoalalla. Minua jäi 

hieman harmittamaan, että terveydenhuoltoalan näkemykset jäivät niin vä-

häiseksi.  

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuudesta käytetään käsitteitä validiteetti ja relia-

biliteetti. Validiteetti kuvaa, että onko tutkimuksessa tutkittu mitä on luvattu. 

Reliabiliteetti puolestaan kuvaa tutkimustulosten toistettavuutta. (Vrt. Sarajärvi 

& Tuomi 2001, 133.) Opinnäytetyöni tulokset toistuivat seminaarissa, joka oli 

vastaavanlainen kuin itse järjestämäni. Osallistuin kuukausi järjestämäni semi-

naarin jälkeen Essoten riippuvuusvastaanoton järjestämään Jaettu asiantunti-

juus päihdetyössä -seminaariin, joka oli Marginaalissa mahdollisuus -hank-

keen lopetusseminaari. Hanke oli suunnattu korvaushoidossa oleville asiak-

kaille. Seminaariin osallistui korvaushoidossa olevia asiakkaita sekä mielen-

tervys- ja päihdetyötä tekeviä ammattilaisia. Seminaarin sisältö oli otsikkoa 

myöten samantyyppinen kuin Virikkeen järjestämä seminaari. Seminaarissa 

oli puheenvuorojen lisäksi ryhmätöitä, joita käsiteltiin yhdessä. Keskustelussa 

nousi esille hyvin saman tyyppisiä asioita kuin kyselytutkimukseni vastauk-

sista: toisaalta ammattilaisten kiinnostus ja halu kehittää yhteistyötä ja toi-

saalta heidän huolensa siitä, miten työtä käytännössä toteuttaisi, onko mah-

dollista maksaa palkkio, miten turvata asiakkaan tietoturva, mistä löytää koke-

musasiantuntijoita ja miten heihin voisi tutustua.   

 

Eettisesti hyvässä tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Tämä näkyy työssäni siten, että olen noudattanut rehellisyyttä, huolellisuutta 

ja tarkkuutta työn jokaisessa vaiheessa. Olen kunnioittanut työssäni muiden 

tutkijoiden työtä ja saavutuksia antamalla niille kuuluvan arvon. (Vrt. Tutki-

museettinen neuvottelukunta, 2002.) 
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8.3 Prosessin arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämä opinnäytetyö toimi Virikkeen kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämi-

selle tärkeänä tiedonlähteenä. Oli tärkeää tunnistaa, että itselleni tuttu koke-

musasiantuntijuus on vielä monille ammattilaisille vieras asia ja aiheuttaa en-

nakkoasenteita. Opinnäytetyön tilaajalla Virikkeellä on halu kehittää ja tehdä 

näkyväksi kokemusasiantuntijatoimintaa sekä lisätä ammattilaisten ja koke-

musasiantuntijoiden yhteistyötä. Virikkeen aikaisempi kokemusasiantuntijatoi-

minta tukee opinnäytetyössä kootun mallin mukaista toimintaa ja tulee nyt nä-

kyväksi. Lisäksi tämä kehittämistyö palvelee kokemusasiantuntijatoiminnan tu-

loksien kuvaamista ja vaikutuksien arviointia toiminnan rahoittajalle STEA:lle.  

 

Ammattilaisille suunnatun seminaarin yhteyteen järjestetty tiedonkeruu kysely-

lomakkeilla osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Olemme solmineet uusia yhteistyö-

kumppanuuksia seminaariin osallistuneiden ammattilaisten kanssa, kuten Mik-

kelin työpajojen ja Essoten aikuissosiaalityön kanssa. Palautuneissa lomak-

keissa kiiteltiin antoisasta iltapäivästä, joka sai osallistujia ajattelemaan asioita 

uudesta näkökulmasta. Erityisen kiitoksen saivat seminaarin kokemuspuheen-

vuoron pitäjät. 

 

Kokemusasiantuntijoille järjestetty kehittämispäivä osoittautui myöskin onnis-

tuneeksi. Kokemusasiantuntijoilta saadun palautteen perusteella aloimme luo-

maan kokemusasiantuntijatoimintaan strategiaa, kuinka heitä voisi tukea pa-

remmin tehtävässään. Päätimme aloittaa uusien kokemusasiantuntijoiden pe-

ruskoulutuksen lisäksi jatkokoulutuksen aiemmin koulutetuille kokemusasian-

tuntijoille, jotta he voivat päivittää tarinansa. Lisäksi kokemusasiantuntijoille 

aletaan järjestää kaksi kertaa vuodessa yhteinen virkistyspäivä sekä pelkäs-

tään heille suunnattu työnohjaus; aiemmin työnohjauksessa ovat olleet vapaa-

ehtoistyöntekijät ja kokemusasiantuntijat yhdessä. 

 

Kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on usein ammattilaisten 

määrittelemää. Tällöin kokemusasiantuntijoiden osallisuus toimii ammattilais-

ten luomissa rakenteissa. Yhteistyön tulisi kuitenkin rakentua siten, että koke-

musasiantuntijoiden vaikuttaminen ei ole vain näennäistä (vrt. Ahola 2017, 

299–307).  
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Jatkotutkimuksena olisikin kiinnostavaa tehdä sellainen kehittämistyö, jossa 

yhteistyöhön koulutettaisiin yhtä aikaa kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia 

sekä seurattaisiin yhteisen kouluttautumisen vaikutuksia asenteisiin. Itse nel-

jässä kokemusasiantuntijakoulutuksessa mukana olleena olen kokenut ne erit-

täin vaikuttaviksi oman ihmisyyteni ja ammatillisuuteni kasvussa. Toinen kiin-

nostava jatkotutkimusaihe olisi, kuinka tässä opinnäytetyössä koottu yhteistyö-

malli juurtuu käytäntöön ja mitkä yhteistyön muodoista ovat toimineet ja mitkä 

eivät. Yhteistyön lisääntyessä toivoisin yhteistyön hyödyistä ja haasteista käy-

tävän keskustelun lisääntymistä siten, että huomioitaisiin sekä ammattilaisen 

että kokemusasiantuntijan näkemykset. Käytännön kokemusten tulisi olla poh-

jana kehitettäessä yhteistyötä entisestään. 

 

Yhteistyön kehittäminen vaatii säännöllistä tiedottamista niin mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien edunvalvojana kuin ”äänitorvena” toimimista sopivissa ti-

lanteissa. Mielenterveys- ja päihdeongelmat tulisi nähdä osana ihmistä, eikä  

niiden tulisi antaa määrittää koko persoonaa. Virikkeellä aletaan järjestää kai-

kille avoimia Kokemuskahvila-tilaisuuksia, joissa kokemusasiantuntijat kerto-

vat kokemustarinansa ja teemme yhteistyömallia tutuksi. Yhteistyön kehittämi-

nen edellyttää entisestään kokemusasiantuntijatoiminnan tunnetummaksi te-

kemistä ja pitkäjänteistä sekä organisoitua työskentelyä.  

 

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyö edellyttää monilla työpaikoilla 

toimintakulttuuriin muutoksia. Tässä työssä käsiteltiin johtajuutta jaetun johta-

juuden näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksissa tämä olisi voinut näkyä laajem-

min, koska kaikessa kehittämistyössä johdon sitouttaminen on tärkeää, eikä 

muutosta tapahdu ilman sitä. Yhtenä jatkotutkimusehdotuksena voisi ollakin 

tutkia johdon roolia, esimerkiksi mitä jaettu johtajuus on kehitettäessä uusia 

toimintakulttuureja. 

 

Työn ohessa opiskelu ja opinnäytetyön tekeminen oli erittäin vaativa, mutta 

palkitseva prosessi. Opinnäytetyöprosessi kesti yli vuoden. Jossain vaiheessa 

minulle tuli tarve saada työ nopeasti käsistä pois, mutta onneksi pysähdyinkin 

prosessoimaan kaikessa rauhassa sitä, mitä yhteistyömallilta vaaditaan. Sain 

tällöin omaan ymmärrykseeni lisää syvyyttä.  
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Opinnäytetyöni aihe oli itselleni, kokemusasiantuntijoille ja työnantajalleni erit-

täin tärkeä. Prosessin aikana olen havahtunut entisestään näkemään, kuinka 

arvokasta työtä Virikeellä tehdään kokemusasiantuntijuuden eteen. Virikkeen 

organisoitu ja pitkäjänteinen työ kokemusasiantuntijatoiminnassa ja etenkin 

kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen saa koko ajan enemmän huomiota, 

myös valtakunnallisesti. Minulle on vahvistunut entisestään, että olemme teh-

neet oikeita asioita ja myös kehittämisen suunta on oikea. Tutkimuksellisen 

kehittämistyön tekeminen opinnäytteenä on opettanut minulle paljon toimin-

nanjohtajan työssä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja pystyn hyödyntämään jat-

kossa erilaisten hakemusten kirjoittamisessa sekä toiminnan tulosten ja vaiku-

tusten arvioinnissa. Olen oppinut, kuinka tärkeää on kerätä systemaattisesti 

toiminnan kannalta oleellista tietoa, jotta tuloksia voidaan arvioida ja kuvata.  

 

Opinnäytetyöprosessi innoitti minua ottamaan yhteyttä paikalliseen sanoma-

lehteen Länsi-Savoon, joka teki Virikkeen kokemusasiantuntijoista kahden si-

vun lehtijutun. Lehtiartikkeli ilmestyi vapunpäivänä 1.5.2018, ja siinä esiinty-

vien kokemusasiantuntijoiden luvalla liitän artikkelin opinnäytetyöni liitteeksi 

(liite 5). Lisäksi sain itse palstatilaa, jossa kerroin, kuinka kokemusasiantunti-

joilla on merkittävä rooli ammattiavun lisäksi kuntoutumisen tukena (liite 6). 

Tämän artikkelin ansioista Virikkeelle tuli lisää hakemuksia kokemusasiantun-

tijakoulutukseen, sekä kokemusasiantuntijatoiminta ammattiavun rinnalla sai 

näkyvyyttä.  

 

Jo ennen työn lopullista valmistumista olemme saaneet työllä Virikkeelle ja ko-

kemusasiantuntijuudelle paljon näkyvyyttä. Virikkeen kanssa halutaan solmia 

yhteistyösopimuksia koulutusyhteistyöhön, ja minulle on tullut opinnäytetyön 

aihetta koskevia luentopyyntöjä valtakunnalliselta tasolta. Yhteistyökumppanit 

käyttävät tekemääni yhteistyömallia soveltaessaan sitä oman kohderyhmänsä 

kanssa työskentelyyn. Olen päässyt pohtimaan kokemusasiantuntijoiden ja 

ammattilaisten kanssa heidän näkemyksistään yhteistyöstä erilaisissa tilai-

suuksissa ympäri Suomea. Koen, että oma asiantuntijuuteni on kasvanut pro-

sessin aikana. Olen saanut keskusteluihin uudenlaista syvyyttä opinnäytetyöni 

kautta ja oivaltanut, kuinka haastavaa tässä yhteiskunnallisessa vaiheessa on 

muodostaa käsitystä muun muassa kokemusasiantuntijoille maksetusta palk-
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kiosta, koska esimerkiksi tehtävät, joita he tekevät, ovat hyvin erilaisia vaati-

vuudeltaan. Voin tyytyväisenä todeta, että prosessi on ollut onnistunut, ja se 

on ehdottomasti kannattanut. 
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