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Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kokemusasi-

antuntijoiden näkemyksiä kokemusasiantuntijuudesta osana psykiatrista hoitotyötä. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatriset osastot alkoivat käyttämään koke-

musasiantuntijoita psykiatrisen hoitotyön tukena vuonna 2017. Tällä opinnäyte-

työllä tuotettiin sairaanhoitopiirille kuvailevaa tietoa kokemusasiantuntijoiden nä-

kemyksistä, jotta voidaan mahdollistaa kokemusasiantuntijuuden kehittämistä psy-

kiatrisen hoitotyön tukemisessa.  

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään kokemusasiantuntijuuden 

määritelmää, vertaistoimintaa, mielenterveysongelmia, kokemusasiantuntijakoulu-

tusta ja Mielen avain -hanketta. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutki-

mukseen osallistui 14 kokemusasiantuntijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttä-

mällä induktiivista sisällönanalyysia.  

 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että kokemusasiantuntijoiden mielestä kokemusasi-

antuntijatoiminnassa on kehitettävää niin organisoinnissa kuin hoidon suunnittelus-

sakin. Kehitettäviksi alueiksi koettiin esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden pereh-

dytys, vastaanotto yksiköissä, työnkuva ja lisäkoulutus sekä yhteistyö henkilökun-

nan ja potilaiden kanssa. Positiiviseksi asiaksi koettiin hoidon tehostuminen koke-

musasiantuntijoiden avulla ja kokemusasiantuntijoiden koulutuksen korkea laatu. 

 

Opinnäytetyössä toteutettiin toiminnallinen osuus, joka oli opetustapahtuman jär-

jestäminen toisen asteen opiskelijoille kokemusasiantuntijuudesta. 

 

Kokemusasiantuntijuutta psykiatrisen hoitotyön tukena on vielä tarpeen kehittää. 

Jatkotutkimusaiheiksi esitetään kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen tutki-

mista sairaaloiden eri yksiköissä osana hoitoketjuja, kokemusasiantuntijoiden jat-

kokoulutuksen tarpeen arviointia sekä kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyn-

tämismahdollisuuksien tutkimista valtakunnallisesti. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to describe the views of experts by expe-

rience on expertise by experience as a support in psychiatric nursing. Psychiatric 

wards started to use these experts by experience as a support in psychiatric nursing 

in The Hospital District of South Ostrobothnia in 2017. This thesis produced de-

scriptive information on the views of the experts by experience in the hospital dis-

trict so that one would be able to develop the use of expertise by experience as a 

support in psychiatric nursing.  

 

The theoretical framework deals with the following concepts: the definition of ex-

pertise by experience, peer support activity, mental health problems, expert by ex-

perience training and Mielen avain -project. The research is qualitative, and it was 

participated by 14 experts by experience. The research material was analyzed by 

using inductive content analysis method. 

 

The results of the research indicated that there are some improvements to be made 

in the organizing and planning of the treatment with these experts by experience. It 

is important to develop for instance orientation, how the experts are welcomed in 

the units, job description and further training and cooperation with staff and pa-

tients. More effective treatment and the high quality of the training of the experts 

by experience were felt to be positive things. 

 

There was a practice-based part, which contained organizing a lecture about exper-

tise by experience to secondary education students. 

 

There is still a need to develop expertise by experience in psychiatric nursing.  

A topic for further research could be to study how experts by experience could be 

used in different hospital units as a part of the care chain, what the need for further 

training for experts by experience is and also to carry out a nationwide research on 

how the skills and abilities of experts by experience could be used more. 

Keywords Expertise by experience, psychiatric nursing, qualitative research, 

The Hospital District of South Ostrobothnia 
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1  JOHDANTO 

Kokemusasiantuntijatyön historia alkaa Suomessa vuosikymmenten takaa säätiöi-

den, vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen kautta toteutettavassa toiminnassa. Koke-

musasiantuntijuuden alkutaipaleella toiminta ei ollut laissa säädettyä tai valvottua 

toimintaa. Toiminta saattoi sisältyä esimerkiksi AA-toimintaan (Anonyymit alko-

holistit) tai sellaisten henkilöiden tapaamisiin, joilla oli omakohtaisia kokemuksia 

elämän eri osa-alueiden ongelmista tai sairauksista. (Falk, Kurki, Rissanen, Kan-

kaanpää & Sinkkonen 2013, 14.) 

Kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan vuosille 2009 - 2015 laadit-

tuun linjaukseen asiakkaan aseman vahvistamisesta on sisällytetty osa kokemusasi-

antuntijoiden suunnitelmallisesta toiminnasta. Linjauksen tarkoituksena on, että tie-

tyn kokemuksen omaavia henkilöitä otetaan osaksi hoidon suunnittelua, arviointia 

ja toteutusta. (Mieli 2009, 20.) 

Kokemusasiantuntija-termillä tarkoitetaan henkilöä, jolla on oma kokemus fyysi-

sestä tai psyykkisestä sairaudesta tai muusta elämän osa-alueen ongelmatilasta. Ko-

kemusasiantuntijat toimivat tukena hoitotyössä sekä tuovat sairauksista tietoa ihmi-

sille, joilla sitä ei ole riittävästi. Kokemusasiantuntijoilla on sen sijaan omakohtaista 

kokemusta tietyistä sairauksista. (STM 2015, 7.) 

Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kokemusasi-

antuntijoiden näkemyksiä kokemusasiantuntijuudesta osana psykiatrista hoitotyötä.   
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kokemusasi-

antuntijoiden näkemyksiä kokemusasiantuntijuudesta osana psykiatrista hoitotyötä. 

Rajauksena tutkimuksessa oli, että tutkittavat kokemusasiantuntijat olivat Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminta-alueella toimivia koulutettuja 

kokemusasiantuntijoita. Tuotetun tiedon avulla voidaan mahdollistaa kokemusasi-

antuntijuuden kehittämistä psykiatrisen hoitotyön tukemisessa. 

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1) Minkälaiset valmiudet kokemusasiantuntijoilla on tukea psykiatrisen hoitotyön 

toteutusta heidän itsensä kuvaamina? 

2) Minkälaisia kokemuksia kokemusasiantuntijoilla on psykiatrisen hoitotyön tu-

kemisesta? 

3) Miten kokemusasiantuntijat kokevat tulleensa vastaanotetuiksi eri työympäris-

töissä/-ryhmissä? 

4) Miten kokemusasiantuntijakoulutus tukee työskentelyä psykiatrisen hoitotyön 

tukena?   
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3   TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tiedonhaut toteutettiin Cinahl-, PubMed-, Medic- ja JBI-tietokannoissa (Liite 1). 

Tekijöiden oman arvion mukaan tiedonhaun tuottamista osumista ei löytynyt tähän 

opinnäytetyöhön sopivia lähteitä. 

3.1 Kokemusasiantuntijuuden määritelmä 

Terveysalalla henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta ja joka on suo-

rittanut kokemusasiantuntijakoulutuksen, voidaan kutsua kokemusasiantuntijaksi. 

Tällaisella henkilöllä voi olla korvaamatonta kokemusta ja tietoa sairastamisesta ja 

kriiseistä, tietyistä elämäntilanteista joko sairastavana, kuntoutuvana, palvelun 

käyttäjänä tai läheisenä. (Kostiainen, Ahonen, Verho, Rissanen & Rotko 2014, 6.) 

Kokemusasiantuntijatoiminnan perustana on kokemustieto, jota hän on saanut oma-

kohtaisista havainnoista ja kokemuksista ja tätä voidaan hyödyntää palveluiden ke-

hittämisessä, potilaan kohtaamisessa tai työskennellessä eri kohderyhmien kanssa. 

Välitön kokemustieto on sitä, jota kokemusasiantuntija on saanut henkilökohtaisen 

kokemuksen perusteella sairaudesta. Välillinen tieto on sitä, missä seurataan toisten 

toimintaa ja saadaan havaintoja niistä. (Tuomi 2005, 100 - 101.) 

Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen oli yksi osa sosiaali- ja terveysministeriön 

hankkeessa Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009 – 2015 (Hovi 2017, 11). 

Koulutettuja kokemusasiantuntijoita tulisi olla mukana kehittämässä mielenter-

veyspalveluita jakamalla kokemuksiaan asiakkaan kohtaamisesta (STM 2009, 20). 

Heidän osallistumisensa mielenterveyspalveluiden kehitykseen nähdään tärkeänä, 

sillä heidän tietonsa edesauttaa ammattilaisten kehittymistä sekä osaamista (Hovi 

2017, 8). 

Kokemusasiantuntijatoiminnan historia ja tausta ovat lähtöisin potilasjärjestöistä, 

vapaaehtoistyöstä, tukihenkilötoiminnasta ja vertaistuesta. Kokemusasiantuntija-

tehtävissä toimimista tukee kokemusasiantuntijakoulutus, joka lisää tietoja, taitoja 
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ja valmiuksia siihen, miten kokemusasiantuntija voi toimia paremmin kuin koulut-

tamaton henkilö hänelle suunnatuissa tehtävissä. (Falk, Kurki, Rissanen, Kankaan-

pää & Sinkkonen 2013, 246.) 

Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseen Suomessa on otettu mallia Britanni-

asta, jossa sen oletetaan alkaneen vuonna 1973. Suurimmat kokemusasiantuntijuu-

den kehittämiseen vaikuttaneet tahot olivat Britanniassa kunnat ja paikallisyhteisöt. 

(Hovi 2017, 9.) 

Laitila viittaa pro gradu -tutkielmassaan Onkenin ym. näkemykseen kuntoutumisen 

eri elementeistä, joita ovat toivo, itsemääräämisoikeus, toimijuus, tarkoitukselli-

suus sekä usko omiin kykyihin (Laitila 2014, 5). 

Mielenterveyspalveluita kehittävät tahot voivat hyödyntää kokemusasiantuntijan 

tietoa hoidon suunnittelussa sekä sairauden ymmärtämisessä. Olennaista kuntoutu-

jan toipumisessa ovat kuulluksi tuleminen, yhteenkuuluvuus, hyväksynnän koke-

mukset sekä vertaistuki. Kokemusasiantuntijoiden työnkuva vaihtelee paljon, mutta 

usein toiminta tapahtuu yhdessä ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntijatoi-

minta voi sisältää erilaisten vertaistukiryhmien vetämistä sekä opettamista oppilai-

toksissa ja muissa koulutustilaisuuksissa. (Falk ym. 2013, 14.) 

3.2 Vertaistoiminta 

Kokemusasiantuntijatoiminnan rinnalla toteutetaan myös muita vertaistoiminnan jo 

vakiintuneita muotoja. Vertaisryhmien toiminta alkoi AA -toimintana (Alcoholics 

Anonymous) 1930-luvulla USA:ssa ja 1940-luvulla Suomessa (Partanen ym. 2015, 

239). Suomessa toimivat pitkät perinteet omaavat vertaistoiminnan muodot AA- ja 

NA-toiminnat (Narcotic Anonymous). Mielenterveyskuntoutujille järjestetään 

omaa monipuolista yhdistystoimintaa (Falk ym. 2013, 3). 

Vertaistoiminnan käsitteen käyttö on yleistynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen eten-

kin vammais-, potilas-, omais- sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Vertais-

toiminta on toimintaa, jossa olennaista ovat samankaltaisessa tilanteessa elävien ja 

samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäinen tuki, apu ja kokemusten 

jako. (Partanen ym. 2015, 239.) 
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Vertaistuen voi määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten 

kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Ihminen, jolla on samankal-

taisia kokemuksia, tuo toivoa kuntoutumiseen myös vaikeina aikoina. Yhteiset ko-

kemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä. (MKL 2017.) 

Vertaistuen ja vertaisuuden sekä kokemusasiantuntijatoiminnan välistä eroa voi-

daan selittää kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin toiminnan luonteessa ja toimin-

nasta saatavasta vastikkeesta löytyy eroavuuksia. Vertaistuki ja -toiminta ovat pe-

rinteisesti olleet palkatonta vapaaehtoistyötä, joka pohjautuu ihmisten omaan koke-

mukseen. Vanhin esimerkki vertaistuesta ja vertaisryhmistä on AA-liikkeen toi-

minta. (Rissanen 2013, 14) Kokemusasiantuntijatehtävistä taas maksetaan palkkaa 

tai palkkiota (Karjalainen 2014, 4).  

Ensimmäinen kunnallinen kokemusasiantuntijavakanssi myönnettiin Vantaan ter-

veyspalveluihin 16.1.2018. Vantaan kaupunki on kehittänyt kokemusasiantuntija-

toimintaa tehokkaasti pilottihankkeessaan vuosina 2012 - 2017. (KoKoA 2018.)  

3.3 Mielenterveysongelmat 

Psykoosissa ihmisen todellisuuden taju on häiriintynyt ja oireina voi ilmetä esimer-

kiksi näkö- ja kuuloharhoja tai harhaluuloisuutta (Terveyskirjasto 2017). Psykoosin 

puhkeamiselle voi altistaa esimerkiksi runsas päihteidenkäyttö tai pitkään jatkunut 

stressitila (Mielenterveystalo 2018). 

Skitsofrenia puhkeaa yleensä alkavalla nuoruusiällä. Skitsofreniaan sairastumiseen 

vaikuttaa myös perimä. Sen tyypillisimpinä oireina esiintyy harhaluuloisuutta sekä 

aistiharhoja (Skitsofrenia 2018.) Aistiharhoista yleisimpiä ovat kuuloharhat. Kuu-

loharhoista kärsivä ihminen kuulee äänen, joka voi kommentoida hänen käytöstään 

tai ajatuksiaan. Joillakin puheääni voi myös esiintyä hyvin uhkaavana ja käskevänä. 

Lisäksi skitsofrenia voi vaikuttaa negatiivisesti itsensä ilmaisuun tai aloitekykyyn. 

(Terveyskirjasto 2017.) 

Masennuksessa kyky kokea mielihyvää tai mielenkiintoa on merkittävästi laskenut. 

Täyttääkseen diagnostiset kriteerit ihmisellä tulee ilmetä seuraavia oireita: unetto-
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muus tai liikaunisuus, painon lasku tai nousu, ruokahaluttomuus tai lisääntynyt ruo-

kahalu tai ajatukset kuolemasta. Oireiden tulisi olla jatkuneet vähintään kahden vii-

kon ajan yhtäjaksoisesti. (Terveyskirjasto 2017.) 

Bipolaarisessa häiriössä eli kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ihminen voi kokea 

depressiivisuutta tai maanisuutta. Depressiivisuus tarkoittaa masennustilaa ja maa-

nisuus taas poikkeavan kohonnutta mielialaa. Normaalien masennustilojen ohella 

voi esiintyä psykoottisia oireita kuten liikkeiden hidastuminen, ruokahalun kasva-

minen ja liikaunisuus. Maniavaiheessa ihmisen unen tarve on olennaisesti vähenty-

nyt, aktiivisuus on lisääntynyt, hänellä on suuruuskuvitelmia itsestään tai poikkea-

van kohonnut itsevarmuus sekä kohtuutonta rahankäyttöä. (Terveyskirjasto 2017.) 

Päihderiippuvaiselle ominaista on pakonomainen usein toistuva päihteidenkäyttö 

piittaamatta terveydellisistä tai sosiaalisista haitoista. Päihderiippuvaiselle voi ke-

hittyä toleranssi, mikä johtaa suurempien annoksien sietämiseen. Päihderiippuvai-

sella ei ole kykyä lopettaa päihteidenkäyttöä huolimatta niiden haittavaikutuksista. 

(Terveyskirjasto 2017.) 

3.4 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian sairaalapalvelut 

Psykiatrian osastot ovat jaettu akuutti- sekä kuntoutusosastoihin. Akuuttiosastoilla 

keskitytään mielenterveyshäiriöiden akuuttiin hoitoon. Pitkään psyykkisesti sairas-

taneet sekä kuntoutusta tarvitsevat potilaat hoidetaan kuntoutusosastoilla. Sairaa-

lassa on myös osasto, joka on erikoistunut sosiaaliseen kuntoutukseen. Siellä poti-

laat tekevät arjenhallintaan liittyviä kuten siivousta ja ruuan valmistusta. Potilas-

paikkoja aikuispsykiatrian yksiköissä on yhteensä 94. (EPSHP 2018a.) 

Aikuispsykiatriaan kuuluvat myös sairaalan ryhmätoiminnat. Ne tarjoavat kuntou-

tusta yksilö- tai ryhmämuodossa. Ryhmätoiminnat ovat avoinna psykiatrisilla osas-

toilla oleville potilaille sekä avohoidon parissa jo oleville. Ryhmät sisältävät moni-

puolista ohjelmaa kuten askartelua, tanssi- ja liiketerapiaa, työtoimintaa, rentoutus-

ryhmiä sekä kokemustietoa esimerkiksi ryhmissä, jotka ovat tarkoitettu päihteiden 

väärinkäyttäjille. (EPSHP 2018c.)  
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Ryhmien vetäjinä toimivat ryhmätoiminnan henkilökunta, erityistyöntekijät, osas-

tojen hoitohenkilökunta sekä kokemusasiantuntijat. (EPSHP 2018b.) 

3.5 Kokemusasiantuntijakoulutus 

Koulutetut kokemusasiantuntijat ry (lyhenne KoKoA) on perustettu edistämään ko-

kemusasiantuntijuutta Suomessa sekä ajamaan kokemusasiantuntijoiden asiaa. Ko-

KoA pyrkii myös saamaan kokemusasiantuntijat ”saman katon alle”. KoKoA pyrkii 

myös tarjoamaan tietoa heidän kauttansa kokemusasiantuntijuudesta. KoKoA koor-

dinoi kokemusasiantuntijatyötä ja KoKoA:n kotisivujen kautta voi myös esimer-

kiksi tilata kokemusasiantuntijan luennoimaan. (Nieminen 2018.) 

Ajatus KoKoA ry:stä syntyi Mielen avain -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuk-

sessa. KoKoA:n perustamiskokous on järjestetty 27.6.2016 Tampereella ja perus-

tamiskokouksessa oli myös kokemusasiantuntijoita Mielen avain -hankkeesta ja 

Pohjanmaalta. Yhdistys on rekisteröity 30.10.2012. Vuodet 2012 - 2014 Ko-

KoA:ssa olivat vakiinnuttamisen aikaa ja kokemusasiantuntijuutta tehtiin tunne-

tummaksi. Vuonna 2013 KoKoA liittyi Mielenterveyden keskusliittoon. (Nieminen 

2018.) 

Vuosina 2014 - 2015 KoKoA:n toiminta laajentui siten, että vuonna 2015 toiminta-

alueina oli 13 aluetta. Toiminta on laajentunut viime vuosina siten, että nykyään 

alueet ovat Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Päijät-

Häme, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Åland, Keski-

Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Hämeenlinna, Pirkanmaa ja Salo. Ko-

KoA:n alueet järjestävät esimerkiksi koulutuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa 

ja tapaamisia alueiden kokemusasiantuntijoille. (Nieminen 2018.) 

Vuonna 2015 KoKoA siirtyi mielenterveys- ja päihdekokemusasiantuntijoiden yh-

distyksestä kaikkien kokemusasiantuntijoiden yhdistykseksi. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos myönsi kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat 

ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. 

Vuosina 2016 - 2018 KoKoA on tehnyt omat koulutus- ja palkkiosuositukset sekä 

esittelyvideon toiminnastaan. KoKoA on myös järjestänyt erilaisia valtakunnallisia 
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kokemusasiantuntijatapahtumia ympäri Suomea. Tapahtuman tarkoituksena on ko-

kemusasiantuntijoiden voimaannuttaminen ja verkostoituminen. (Nieminen 2018.) 

Koulutetut kokemusasiantuntijat ry (KoKoA ry) toteutti 29.4. – 8.5.2018 kyselyn, 

joka oli suunnattu kokemusasiantuntijana toimiville henkilöille. Kyselyyn osallistui 

90 vastaajaa. Kysely toteutettiin internetin kautta. Vastanneista noin 30 % oli ollut 

työelämässä ennen kokemusasiantuntijaksi kouluttautumista. Hieman alle 3 % vas-

tanneista oli työkyvyttömyyseläkkeellä. Sairaslomalla tai kuntoutustuella oli noin 

20 %. Loput alle 15 % olivat joko opiskelemassa tai työttömänä. (Kuvio 1.) (Ko-

KoA 2018.) 

 

 

Kuvio 1. Henkilön tilanne ennen kokemusasiantuntijaksi kouluttautumista (Ko-

KoA 2018). (Kuva julkaistu KoKoA Ry:n luvalla.) 

Koulutuksen jälkeen yli 66 % oli työelämässä (Kuvio 2.) Koulutus ei vähentynyt 

työttömyyseläkkeellä olevien määrää (KoKoA 2018).   



16 

 

 

Kuvio 2. Henkilön tilanne vastaamishetkellä (KoKoA 2018). (Kuva julkaistu Ko-

KoA Ry:n luvalla.) 

Kyselyyn vastaajista noin 73 % koki, että lisäkoulutukselle olisi tarvetta (Kuvio 3.) 

Kyselystä kävi ilmi, että saatu koulutus ei ollut antanut valmiuksia toimia kokemus-

asiantuntijana. Vasta koulutuksen jälkeen kokeneemman kokemusasiantuntijan 

mukana oleminen ja sivusta seuraaminen opettivat paljon. Osa vastaajista toivoi 

myös koulutukseen liitettävän työharjoittelujakson. Koulutuksiin toivottiin myös 

enemmän panostusta kohtaamiseen, vuorovaikutukseen sekä kuuntelutaitoihin. 

Lisä- sekä ylläpitokoulutukselle nähtiin laajasti tarvetta. (KoKoA 2018.) 

  

Kuvio 3. Lisäkoulutuksen tarve (KoKoA 2018). (Kuva julkaistu KoKoA Ry:n lu-

valla.) 
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Kyselyyn vastanneista noin 83 % koki työnohjaukselle tarvetta (Kuvio 4.) Kyselyn 

sanallisissa vastauksissa tuli esiin yksittäinen vastaus, jossa kerrottiin, että työnoh-

jausta on lähdetty kehittämään Virikkeen kouluttamilla kokemusasiantuntijoilla 

(KoKoA 2018). 

  

Kuvio 4. Henkilön työnohjauksen ja tuen tarve kokemusasiantuntijatyössä (Ko-

KoA 2018). (Kuva julkaistu KoKoA Ry:n luvalla.) 

3.6 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijakoulutus 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijakoulututukseen voi ha-

keutua henkilö, jolla on omakohtainen kokemus mielenterveys tai päihdeongel-

masta. Henkilö, joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen voi toimia tämän 

jälkeen erilaisissa koulutetuille kokemusasiantuntijoille suunnatuissa tehtävissä. 

Näitä ovat esimerkiksi palveluiden suunnittelu ja niiden kehittäminen sekä arvi-

ointi. Henkilö voi lisäksi toimia vertaistoimijana tai kokemuskouluttajana. Koke-

musasiantuntijakoulutukseen haetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin inter-

net-sivujen kautta. Kokemusasiantuntijakoulutuksen sisältö rakentuu Voimaa ar-

keen -kurssitoiminnasta sekä ryhmätapaamisista. Kokemusasiantuntijakoulutus ja-

kautuu neljään eri jaksoon. (EPSHP 2018, 2 - 3.) 

Kokemusasiantuntijakoulutuksen ensimmäinen jakso kestää kaksi kuukautta ja sen 

aiheena on ”Perusteet - Mitä on kokemusasiantuntijuus?”. Jakso sisältää esimer-

kiksi pedagogisiin taitoihin perehtymistä. Jakson aikana alkavat myös ryhmätapaa-

miset sekä oman elämäntarinan kirjoittaminen, ja nämä jatkuvat koko koulutuksen 

ajan.  Jakso on kestoltaan 39 tuntia. (EPSHP 2018, 4 - 9.) 
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Toinen jakso on kestoltaan kolme kuukautta ja sen aiheena on ”Tietoa kokemuksen 

rinnalle - Kohti teoriaa”. Jakson aikana käydään läpi ihmisen psyykkistä kehittä-

mistä, ohjaajana toimimista ryhmässä, tietoa sosiaalietuuksista sekä viestintä- ja 

mediataitojen kehittämistä. Toinen jakso kestää 55 tuntia. (EPSHP 2018, 10 - 15.) 

Kolmas jakso kestää kaksi kuukautta ja sen aiheena on ”Syventämistä teoriaan - 

Teoreettinen runko”. Jakson aikana tutustutaan esiintymistaidon perusasioihin, psy-

koterapiaan sekä psykoosisairauksiin.   Kolmas jakso on kestoltaan 39 tuntia. 

(EPSHP 2018, 16 - 22.) 

Neljäs ja viimeinen jakso kestää kolme kuukautta. Sen aiheena on ”Minä kokemus-

asiantuntijana - Kohti kokemusasiantuntijan työtä.”. Jakson aikana syvennytään 

psykoosisairauksiin sekä lopuksi on työtehtäväharjoittelu. Neljäs jakso kestää 55 

tuntia. (EPSHP 2018, 23 - 30.) 

Kokemusasiantuntijakoulutus alkaa tammikuussa ja kestää noin vuoden. Koulutuk-

sen lopussa pidetään valmistujaiset, jotka kokemusasiantuntijaopiskelijat suunnit-

televat ryhmätapaamisissa. Valmistujaiset voivat olla esimerkiksi seminaari tai ta-

pahtuman järjestäminen. Koulutuksen lopussa kokemusasiantuntijaopiskelijat saa-

vat todistuksen käydystä koulutuksesta. (EPSHP 2018, 30.) 

3.7 Mielen avain -hanke 

Mielen avain -hanke kuuluu Kaste-ohjelmaan, jonka perustajana toimi sosiaali- ja 

terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö perusti Kaste-ohjelman osana kan-

sallista mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa vuosille 2009 - 2015. Tavoitteena oli 

kokemusasiantuntijuuden kehittäminen. Tarkoituksena oli saada kokemusasiantun-

tijat kehittämään mielenterveys- ja päihdepalveluita. Mielen avain -hankkeen teh-

tävänä on kehittää kokemusasiantuntijakoulutusta. Kehittämistyö alkoi vuonna 

2011. Tarkoituksena on pyrkiä yhtenäistämään kokemusasiantuntijakoulutus. Mie-

len avain -hanke on laatinut suositukset kokemusasiantuntijakoulutukselle. Näitä 

suositellaan käytettäväksi kaikkialla, missä koulutetaan kokemusasiantuntijoita. 

(Rissanen, Sinkkonen, Sohlman & Kurki 2015, 3 - 4.) 
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Suosituksia on yhteensä 11 kappaletta ja ne ovat seuraavat: 

1. Yhteinen lähtötilanne ja näkemys 

Suosituksena on, että kouluttautujilla on mahdollisuus keskustella tunteita herättä-

neistä asioista. (Rissanen ym. 2015, 8.) 

2. Kokemusasiantuntija-ammattilainen-työparityöskentely 

Suosituksena on, että koulutuksen eri vaiheista vastataan yhdessä työpareina am-

mattilaisen kanssa. (Rissanen ym. 2015, 9.) 

3. Hakuprosessi ja valintakriteerit 

Suosituksena on, että koulutuksen hakukriteerit ovat avoimet ja selkeät sekä haki-

joille annetaan realistinen käsitys kokemusasiantuntijatoiminnan tämän päivän ti-

lanteesta. Lisäksi hakuprosessin ajan on muistettava, että aihe on sensitiivinen. 

Henkilöille, joita ei valita kokemusasiantuntijakoulutukseen, ilmoitetaan puheli-

mitse, etteivät tulleet valituiksi koulutukseen. (Rissanen ym. 2015, 10 - 11.) 

4. Ryhmän rakenne ja koko 

Suosituksena on, että ryhmän tulisi koostua eri ikäisistä mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujista. Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden erilaiset taustat laajentavat ryh-

män näkökulmaa. Osa koulutukseen hakijoista keskeyttää opinnot, joten siltä va-

ralta on syytä valita myös henkilöitä varasijoille. (Rissanen ym. 2015, 12 - 13.) 

5. Koulutuksen aloittaminen 

Suosituksena on, että koulutuksen alussa ryhmä laatii itselleen arvot ja säännöt. 

Suosituksena on, että jokainen opiskelija sitoutuu noudattamaan vaitiolovelvolli-

suutta. Järjestäjän tulisi ottaa huomioon koulutuspaikkaa valittaessa, että se aktivoi 

osallistujia käsittelemään omia tunteitaan ja muistojaan. (Rissanen ym. 2015, 14 - 

15.) 
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6. Koulutussuunnitelma ja koulutuksen rakenne 

Suosituksena on, että koulutussuunnitelma on tehty ennen valintaprosessia, tämä 

helpottaa osallistujaa arvioimaan koulutuksen rakenteen soveltuvuutta itselleen. 

Koulutuksen aikana suositellaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Niitä ovat esi-

merkiksi kuntasektori sekä kolmas sektori. (Rissanen ym. 2015, 16.) 

7. Koulutuksen sisältö ja opetusmenetelmät 

Kokemusasiantuntijakoulutuksen tulisi sisältää vuorovaikutuksellisia luentoja, 

oman tarinan kirjoittamista sekä käytännön harjoittelua. Lisäksi on suositeltavaa 

järjestää koulutuspäiviä yhdessä ammattilaisten kanssa. Koulutukset voivat sisältää 

esimerkiksi vuorovaikutustaitojen ja kokoustekniikan opettelua. (Rissanen ym. 

2015, 18.) 

8. Oma tarina 

Suosituksena on, että koko kokemusasiantuntijakoulutuksen ajan opiskelija tekee 

tarinaa, jossa hän kertoo omakohtaisen kokemuksen. Koulutuksen alussa on tär-

keää, että opiskelijat perehdytetään oman tarinan kirjoittamiseen ja teoreettisen vii-

tekehitykseen. Koulutuksen alkaessa hyvän ilmapiirin luomiseksi ryhmänohjaajat 

jakavat oman tarinansa. (Rissanen ym. 2015, 20.) 

9. Pedagoginen ote 

Kokemusasiantuntijakoulutuksen aikana luentoja käyvät pitämässä erilaiset vierai-

levat luennoitsijat. Vieraileville luennoitsijoille on syytä kertoa etukäteen ryhmän 

toiveista koulutuspäivään liittyen. (Rissanen ym. 2015, 24.) 

10. Koulutusryhmän päättäminen 

Koulutuksen aikana käsitellään vaikeita asioita ja niistä selviämiseen saa ryhmältä 

vertaistukea. Koulutus on määräaikainen, ja sitä on tärkeä korostaa koulutuksen 

ajan. Valmistujaisten jälkeen pyritään järjestämään alueellisia kokemusasiantunti-

jatapaamisia. Koulutuksen loppupuolella olisi suositeltavaa järjestää päättäjäiset, 
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joissa osallistujat saavat todistuksen käydystä koulutuksesta. (Rissanen ym. 2015, 

25.) 

11. Arviointi 

Koulutuksen jälkeen kerätään palaute, jonka avulla sitä voidaan muokata ja kehit-

tää. Koulutuksen jälkeen osallistuja saa seurantakyselyjä, joiden avulla saadaan tie-

toa koulutuksen vaikutuksista sekä erilaisissa tehtävissä toimimisesta. (Rissanen 

ym. 2015, 26.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

Mielenterveystyötä tukevien kokemusasiantuntijoiden toimintaa ei ole tutkittu 

aiemmin tästä näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusme-

netelmää. Kvalitatiivinen menetelmä soveltui tähän tutkimukseen hyvin. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 66). Laadullisen tutkimuksen tehtävänä on an-

taa asioille merkityksiä, lisätä ymmärrystä ja mahdollistaa erilaisia tulkintoja. Laa-

dullista tutkimusta määrittää aina jokin tutkimusongelma, jolle tutkimuksella hae-

taan ratkaisua. (Pitkäranta 2010, 11.)  

4.2 Tutkimuksen kohdejoukko   

Tutkimukseen kutsuttiin 42 kokemusasiantuntijaa, joilla oli kokemusta kokemus-

asiantuntijan tehtävästä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrisella vastuu-

alueella. Tutkittavien kutsumisessa tutkimukseen saatiin apua Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijakoordinaattorilta, joka välitti kutsut alueella 

toimiville kokemusasiantuntijoille. 

4.3 Aineiston keruu 

Aineisto kerättiin 2.6. - 31.8.2018 kyselylomakkeella, joka sisälsi puolistrukturoitu-

ja kysymyksiä. Lomakkeet toimitettiin tutkimukseen kutsuttaville kokemusasian-

tuntijakoordinaattorin kautta kesäkuun 2018 alussa. Tutkimukseen osallistuvia pyy-

dettiin palauttamaan täytetty kyselylomake elokuun 2018 loppuun mennessä sulje-

tuissa kuorissa, jotka he saivat kyselylomakkeen mukana.  

Kysely valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska se sallii tutkittavan itsensä vas-

tata kyselyyn rauhassa omalla ajalla ja valitsemassaan paikassa. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2015, 114). Kyselylomakkeessa oli 13 kysymystä, jotka an-

toivat vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kutsu tutkimukseen/tutkittavan tiedote on 

esitetty liitteessä 2. Kyselylomake on esitetty liitteessä 3. 
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4.4 Aineiston analysointi 

Aineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönanalyysia. Tutkimuksen kan-

nalta induktiivinen analysointi osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi, koska sen 

avulla pystyttiin poissulkemaan aikaisempien havaintojen, tietojen tai teorioiden 

vaikutus tutkimusaineistoon. Lisäksi tämä soveltui analysointiin, koska tieto tutkit-

tavasta asiasta oli hajanaista. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 167.)  

Tutkimukseen osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden vastaukset litteroitiin teks-

timuotoon (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 163). Litteroidusta materi-

aalista koostui 29 sivua tekstiä. Litteroidun materiaalin fonttikoko oli 12 ja tyyli 

Times New Roman rivivälillä 1,5. Litteroitu materiaali jaettiin tekijöiden kesken, 

ja jokainen analysoi oman osuutensa.  

Analysointiyksiköiksi valittiin tutkimuskysymyksiin vastauksia antavia lauseita 

sekä yksittäisiä sanoja. Analyysiyksiköistä koodattiin pelkistetyt ilmaukset, joista 

ryhmittelemällä muodostettiin alaluokat ja yläluokat, joille abstrahointivaiheessa 

annettiin sisältöä kuvaavat nimet. Ylä- ja alaluokat antoivat vastaukset tutkimusky-

symyksiin. Pääluokka kuvaa kutakin kysymystä. Tulosten raportoinnissa esitetään 

tulosten lomassa lainauksia alkuperäisaineistosta kursiivilla merkittynä. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 167 - 169.) Analyysi toteutettiin manuaalisesti. 

4.5 Tutkimuseettinen pohdinta 

Tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä oli itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa 

sitä, että osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimuksesta oli mahdollista jäädä pois 

missä tahansa vaiheessa ilman, että siihen tarvitsi sanoa syytä. Lisäksi tutkittaville 

esitettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta.  Tutkittavien tietoisen 

suostumuksen hankkimiseksi tutkittavat saivat kutsussa tutkimukseen/tutkittavan 

tiedotteessa tiedon tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Tutkimukseen osallistujat 

ilmaisivat tietoisen suostumuksensa vastaamalla kyselyyn ja palauttamalla kysely-

lomakkeen. Tutkittavan tiedotteesta kävi myös ilmi, miten tietoa kerättiin ja miten 
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sitä tultaisiin käyttämään. Kyselylomakkeet hävitettiin asianmukaisesti opinnäyte-

työn valmistuttua. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218 – 221.)  Opin-

näytetyön tekijät eivät tavanneet tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. 

Tutkittaville painotettiin jokaisen yksityisyyttä kertomalla, miten tutkimuksesta 

saadut materiaalit säilytettiin ja hävitettiin. Lisäksi tutkittavien yksityisyyttä suojel-

tiin välittämällä kysymyslomakkeet kokemusasiantuntijakoordinaattorin kautta. 

Kyselylomakkeet hävitettiin asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 219 - 221.) 

Tutkimuslupa saatiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Tieteellisen tutkimuk-

sen eettisten ohjeiden mukaan tutkimukseen tarvitaan tutkimuslupa sekä tutkimuk-

seen osallistuvan suostumus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 222).  
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5 TULOKSET 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat toimivat Etelä-Pohjan-

maan sairaanhoitopiirin palveluksessa toimien useilla eri psykiatrian toiminta-alu-

een osastoilla. Lisäksi muutamat vastaajat toimivat kokemus- ja vertaistoimijayh-

distyksessä. 

5.1 Kokemusasiantuntijoiden kuvaamat valmiudet 

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat valmiuksiaan tukea 

psykiatrista hoitotyön toteutusta. Kokemusasiantuntijat kuvasivat kokemusasian-

tuntijakoulutuksien tuomia valmiuksia, omien kokemuksien mukanaan tuomia val-

miuksia sekä omaan persoonaan liittyviä valmiuksia. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Kokemusasiantuntijoiden valmiudet. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Omasta itsestään kertominen 

Valmiudet ohjata ryhmiä 

Valmiudet puhua mielenterveysasi-

oista 

Valmiudet viedä tärkeä sanoma pe-

rille 

Valmiudet dialogiseen vuorovaiku-

tukseen 

Valmiudet keskustella rakentavasti 

potilaiden kanssa 

Tietoa psykiatrisista sairauk-

sista/häiriöistä 

Kokemusasiantuntija-

koulutuksien tuomat 

valmiudet 

Valmiudet psykiatrisen hoito-

työn toteutuksen tukemiseksi 

  

Ihmisten kohtaaminen 

Vertaistuen antaminen omaisille ja 

läheisille 

Oman jaksamisen taitojen jakami-

nen 

Oman kuntoutumishistorian käyttä-

minen oman sanoman tukena 

Omien kokemuksien 

mukanaan tuomat val-

miudet 
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Itsensä suojaaminen ja rajojen jä-

mäkkä asettaminen 

Omaisen rooli 

Empaattisuus 

Sosiaalisuus 

Ystävällisyys 

Taito kuunnella 

Omaan persoonaan liit-

tyvät valmiudet 

 

Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat, että he olivat saaneet kokemusasiantuntija-

koulutuksesta runsaasti valmiuksia kokemusasiantuntijatyön tueksi. Kokemusasi-

antuntijoiden kuvaamia koulutuksien tuomia valmiuksia olivat omasta itsestään 

kertominen, ryhmien ohjaaminen, mielenterveysasioista puhuminen, tärkeän sano-

man perille vieminen sekä kyky dialogiseen vuorovaikutukseen.  

” miten viedä tärkeä sanomaani perille, kuunnella ja kertoa vastavuoroisesti” 

” kyky keskeyttää ja vaihtaa puheenaihetta rakentavasti” 

”avuja ryhmien vetämiseen ja siihen, miten ryhmä toimii (ryhmän elinkaari)” 

”oppinut kohtaamaan erilaisilla diagnooseilla olevia ihmisiä” 

” valmiuden puhua mielenterveysasioista ja suhtautua järkevästi ihmisten negatii-

visiin ajatuksiin mielenterveyspotilaista” 

Vastaajat kokivat, että koulutus oli auttanut keskustelemaan rakentavasti potilaiden 

kanssa.  

” pystyy rakentavasti kertomaan, voisiko tämä oma ehdotus toimia paremmin ja 

miksi.” 

” puhumalla potilaille hoitomyönteisyydestä ja siitä, että oma kuntoutumiseni on 

tapahtunut täysin ammattilaisten avulla” 
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Koulutus oli tuonut kokemusasiantuntijoille monipuolista tietoa psykiatrisista sai-

rauksista, mikä auttaa kokemusasiantuntijoita toimimaan monipuolisemmin eri ryh-

mien ja sairauksista kärsivien henkilöiden kanssa.  

” laajasti tietoa monista sairauksista ym. omat näkökulmat laajenivat” 

” monipuolisesti kerrottu eri psykiatrisista sairauksista ja psykiatrisista häiriöistä” 

” luennot eri mielenterveyden häiriöistä ja riippuvuuksista sekä ryhmätapaamiset 

tukevat tulevaa työtä” 

” Näkökulma psykiatrisiin sairauksiin ja niitä sairastaviin on avartunut” 

” ymmärrys kuntoutujien erilaisiin sairauksiin on tuonut tarvittavat valmiudet oi-

keanlaisiin keskusteluihin” 

Omiin kokemuksiin liittyviä valmiuksia kokemusasiantuntijat olivat saaneet poti-

laana olosta sekä kokemusasiantuntijatyöstä. Näitä olivat ihmisten kohtaaminen, 

vertaistuen antaminen omaisille ja läheisille, oman jaksamisen taitojen jakaminen 

sekä oman kuntoutumishistorian käyttäminen oman sanoman tukena. Omat koke-

mukset olivat opettaneet itsensä suojaamista sekä rajojen jämäkkää asettamista ja 

siten mahdollistaneet omien kokemusten hyödyntämisen oman työskentelyn tu-

kena. Yhdellä tutkimukseen osallistuneella kokemusasiantuntijalla oli kokemusta 

omaisen roolista, mikä mahdollistaa vertaistuen antamisen sekä oman jaksamisen 

taitojen jakamisen.  

”Työn myötä on oppinut kohtaamaan erilaisilla diagnooseilla olevia ihmisiä.” 

”kertoa asioita mm. omien kokemuksien pohjalta” 

”Kokemuksellani voin antaa vertaistukea omaisille ja läheisille” 

”Voin oman kokemukseni perusteella jakaa oman jaksamisen taitoja” 

”Omaa kuntoutumishistoriaa käyttämällä voin kertoa, mitkä asiat ovat itseäni aut-

taneet.” 
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”Itsensä suojaaminen, rajojen jämäkkä asettaminen, itsensä hyväksyminen ja ar-

vostaminen ovat asioita, joita olen oppinut koulutuksen jälkeen oman kokemuksen 

ja muiden koulutusten kautta.” 

Omaan persoonaan liittyviä valmiuksia kokemusasiantuntijoilla olivat empaatti-

suus, sosiaalisuus ja ystävällisyys sekä taito kuunnella. 

5.2 Kokemusasiantuntijoiden kuvaamat puutteet valmiuksissa 

Tutkimukseen osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden kuvaamat puutteet val-

miuksissa liittyivät työn kuormittavuuden hallintaan, haastavien tilanteiden kohtaa-

miseen sekä erilaisten henkilöiden kohtaamiseen.  (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Puutteet valmiuksissa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Omien tunteiden kohtaaminen 

Itsensä suojaaminen 

Omasta jaksamisesta huolehtiminen 

Työn kuormittavuuden 

hallinta 

Puutteet valmiuksissa 

  

Ryhmän ohjaaminen 

• Kuhunkin ihmiseen keskit-

tyminen 

• Aikataulun käyttäminen 

Esiintyminen 

Valmiudet haastavien ti-

lanteiden kohtaamiseen 

Potilaiden kohtaaminen 

Kehitysvammaisen henkilön koh-

taaminen  

Rakentavan palautteen antaminen 

Valmiudet erilaisten 

henkilöiden kohtaami-

nen 

 

Puutteina työn kuormittavuuden hallinnassa kuvattiin puutteet omien työstä herän-

neiden tunteiden kohtaamisessa, itsensä suojaamisessa ja omasta jaksamisesta huo-

lehtimisessa. Useat vastaajat pohtivat, miten voisi jaksaa itse työssään paremmin ja 

miten sitä voisi kehittää. 
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”itsensä suojaaminen on tärkeä taito, samoin omasta jaksamisesta huolehtiminen.” 

”Omien tunteiden kohtaamista, joita on työssä herännyt.” 

Haastavien tilanteiden kohtaamisen valmiuksissa oli puutteita ja siksi kuvattiin tar-

vetta ryhmien ohjaamisen harjoittelulle, miten ryhmässä keskitytään kuhunkin ih-

miseen sekä miten käytetään aikataulua. Kokemusasiantuntijat kokivat puutteita 

myös esiintymisvalmiuksissa.  

”miten esim. viritellä keskustelua ryhmässä, miten toimia, jos joku vie kaiken tilan” 

”miten ryhmässä keskitytään kuhunkin ihmiseen. Miten käytetään aikataulua kun-

kin kuntoutujan kohdalla. Kenelle annetaan / jaetaan ajankäyttö puhua omista asi-

oistaan” 

“enemmän valmiuksia esiintymiseen, oma tarina pitäisi saada koostettua parem-

min” 

”Tilanteet, jossa ei asiat natsaa hoitajien kanssa. En tiedä kehen ottaa yhteyttä. 

Onko meillä potilasasiamies?” 

”osastotyössä kaipaisin enemmän ohjausta / valmiuksia siihen, miten olla läsnä 

osastoilla” 

Kokemusasiantuntijat kokivat puutteita valmiuksissa erilaisten henkilöiden kohtaa-

misessa.  Puutteita kokemusasiantuntijat kokivat myös potilaiden sekä kehitysvam-

maisten henkilöiden kohtaamisessa ja rakentavan palautteen antamisessa. 

“Erilaisten potilaiden kohtaamiseen tarvitsisin tietoa ja muiden kokemusasiantun-

tijoiden kokemuksia” 

“Enemmän valmiuksia kohdata potilaita” 

“Kehitysvammaisen henkilön kohtaaminen psykiatrialla on myös haastavaa” 

“Tilanteisiin, jossa olen ollut huumepsykoosipotilaan kanssa kahden” 
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“Joskus on vaikea kohdata esim. psykoottisia tai maanisia potilaita. Tieto siitä, mi-

ten esim. ammattilaiset menettelevät heidän kanssaan ihan konkreettisin esimerkein 

auttaisi työssäni” 

“kuinka antaa rakentavaa palautetta toiselle kokemusasiantuntijalle tai työnteki-

jälle” 

5.3 Kokemusasiantuntijan toimenkuva psykiatrisen hoitotyön tukemisessa 

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat toimenkuvansa kerto-

malla työpisteistään, varsinaisesta kokemusasiantuntijatyöskentelystä ja kokemus-

asiantuntijatyön kehittämisestä (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Kokemusasiantuntijan toimenkuva. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Psykiatrian toiminta-alueen osastot  

Somatiikan osasto 

Yhdistykset 

Kokemusasiantuntijoi-

den työpisteet 

 

 

Toimenkuva 

  

Oman kokemuksen jakaminen 

muille 

Ammattilaisten työparina toimimi-

nen 

Vertais-/tukihenkilönä toimiminen 

Läheisten sekä perheiden kohtaami-

nen 

Luennointi ja kouluttaminen 

Ryhmien ohjaus 

• Toiminnalliset ryhmät 

• Terapeuttiset ryhmät 

Varsinainen kokemus-

asiantuntija-työskentely 

Kokemusasiantuntijaraati 

Kokemusasiantuntijatyön koordi-

nointi 

Ohjausryhmät 

Kokemusasiantuntija-

työn kehittäminen 
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Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat työpisteitään. He ker-

toivat tekevänsä työtään psykiatrian toiminta-alueen osastoilla, somatiikan osas-

tolla sekä yhdistyksissä. Osastoilla työskentelevät olivat toimineet pääosin akuutti-

psykiatrian toiminta-alueella. Myös somatiikan puolella oli tehty kokemusasiantun-

tijatyötä. Osastotyön lisäksi monet tutkimukseen osallistuneista kokemusasiantun-

tijoista tekivät työtä erilaisissa yhdistyksissä.  

”olen ollut muutaman kerran osastotyössä ja muutaman kerran vetänyt ryhmää 

osastolla ” 

”Osasto X:n (osaston nimi poistettu) ryhmänohjaus kerran” 

”Osastotyössä noin kolme kertaa” 

”Olen työskennellyt osastoilla vertaistukena” 

”Osastotoiminta Seinäjoella esimerkiksi X, Y ja Z -osastoille (osastojen nimet pois-

tettu)” 

”Osastolla vertaistukea ja / tai tukihenkilönä” 

” työskentelen X:ssä (nimi poistettu) kokemuskoordinaattorina” 

” esitelmöijänä X:ssä (nimi poistettu)” 

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat, millaista kokemusasi-

antuntijatyötä he tekivät. Kokemusasiantuntijatyöskentely oli oman kokemuksen 

jakamista muille, ammattilaisten työparina toimimista, vertais-/tukihenkilönä toi-

mimista, läheisten ja perheiden kohtaamista, luennointia ja kouluttamista sekä toi-

minnallisten ja terapeuttisten ryhmien ohjaus. 

Oman kokemuksen jakamiseen kuului kertominen omasta kokemustaustasta sekä 

Kokemus- ja vertaistoimijat -yhdistyksen vaikutuksesta elämään. Kokemustaustan 

kertomiseen kuului oman toipumistarinan kertominen, jolla oli tarkoituksena tuoda 

toivoa parantumisesta potilaille. Jakaminen voi olla vaikeista asioista puhumista 
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sekä rohkeutta ottaa sairaus ja sen tuomat esteet puheessa esille. Näitä esteitä olivat 

esimerkiksi häpeä, tietämättömyys ja pelko.  

Oman kokemuksen jakamiseen kuului myös ensitietoryhmässä (kokemustieto-

ryhmä) luennointi, missä kerrottiin potilaille oma tarina, kokemuksia osastohoi-

dosta sekä lääkehoidosta.  

” Kerron lyhyesti kokemustaustani ja X:n (nimi poistettu) vaikutuksen omaan elä-

määni. Tästä on aina kehkeytynyt mielenkiintoinen keskustelu.” 

”Kertoa omaa toipumistarinaa, joka toivottavasti tuo toivoa parantumisesta poti-

laalle.” 

” Kokemuksen jakaminen, puhuminen vaikeista asioista, rohkeus ottaa sairaus 

esille ja sen tuomat esteet (häpeä, tietämättömyys, pelko)” 

”Olen vetänyt ensitietoryhmää ja nykyisin nimellä kokemustietoryhmää yhdessä 

toisen kokemusasiantuntijan ja hoitajan kanssa ehkä kymmenisen kertaa” 

”Aiemmin kävin ensitietoryhmässä. Kerroin potilaille oman tarinani mm. kokemuk-

sia osastohoidosta, lääkitys” 

”Kokemustietoryhmässä (aiemmin ensitietoryhmässä) noin 15 kertaa” 

” Työ on vuorovaikutusta ja etenkin läsnäolevaa kuuntelemista omien kokemusten 

kertomisen ohella, uskon ja toivon tuomista siihen, että rankoistakin elämäntilan-

teista voi selvitä ja elämä on aina elämisen arvoista.” 

Ammattilaisten työparina toimimiseen kuului ryhmien vetäminen psykiatrian osas-

toilla. Esimerkkinä ryhmästä oli taitovalmennusryhmä, missä terapeutit opettivat 

taitoja ja kokemusasiantuntija kertoi elämästään ja miten taitoja käyttää. Kyse oli 

tässäkin omakohtaisten kokemusten tuomisesta ryhmiin. Ajatus oli toimia tasaver-

taisena työparina, ammattilainen on ammattilaisen ääni ja kokemusasiantuntija ko-

kemuksen ääni.  

”muutaman kerran vetänyt ryhmää osastolla yhdessä ammattilaisen kanssa” 
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” Olen ammatti-ihmisten työparina erilaisissa ryhmissä, tasavertaisena työparina. 

Hän on ammattilaisen ääni, minä kokemuksen” 

”Ammattilaisten työparina ryhmissä tuomassa omakohtaista kokemusta” 

Vertaistukihenkilönä toimiminen oli toivon ja hoitomyönteisyyden tuomista osas-

tojen potilaille. Siihen liittyi omasta osastokokemuksesta sekä muusta sairauteen 

liittyvästä kertominen. Tukihenkilönä toimimiseen kuului kahdenkeskeisiä keskus-

teluja niiden potilaiden kanssa, joilla oli samantyyppinen oireilu ja samoja koke-

muksia kuin kokemusasiantuntijalla itsellään. 

”Keskusteluja potilaiden kanssa yksittäin tai ryhmissä” 

”Olen työskennellyt osastoilla vertaistukena tuomassa toivoa ja hoitomyöntei-

syyttä” 

”Tukihenkilönä kahdenkeskisiä keskusteluja potilaitten kanssa, joilla samantyyppi-

nen oireilu ja kokemukset” 

”Osastolla vertaistukea ja / tai tukihenkilönä” 

Kokemusasiantuntijat olivat pitäneet luentoja ja koulutuksia opiskelijaryhmille ja 

oppilaitoksille sekä yhdistyksille. Luennoilla ja koulutuksissa oli mahdollisuus ker-

toa esimerkiksi siitä, miten tärkeää on kohdella asiakkaita hyvin hoitotyössä. 

”Voin vaikuttaa tuleviin psykiatrian ammattilaisiin mm. silloin, kun opiskelija-

ryhmä tutustuu Olkkariin. Kerron, kuinka tärkeää on kohdella hyvin asiakkaita hoi-

totyössä”  

”toimin kokemusasiantuntijakoulutuksen ryhmänohjaajana sekä koulutusta järjes-

tävän kurssitoiminnan koordinaattorina ja koulutusavustajana” 

”Luennoimassa oppilaitoksille ja paljon mm. omaisten ja läheisten tapahtumissa. 

Luennoinnit eri yhdistysten tapahtumissa mm. SPR ollut tärkeä” 

” Esiintymiset eri tilaisuuksissa, luentoja toimintojen talolla, luennoitsijana / esi-

telmöijänä Olkkarilla” 



34 

 

”Luennoilla kertoa elämästään pyydetystä näkökulmasta” 

”Kertoa kokemusasiantuntija työstä opiskelijoille, sairaalan kesätyöntekijöille, 

avopolien työntekijöille” 

Kokemusasiantuntijoiden ohjaamat ryhmät jakaantuivat toiminnallisiin ja terapeut-

tisiin ryhmiin. Toiminnallisissa ryhmissä ulkoiltiin potilaiden kanssa, pelattiin kort-

tipelejä, käytiin hevostallilla tai harrastettiin liikuntaa. Lisäksi oli erityisiä miesten 

ja naisten ryhmiä. Terapeuttisia ryhmiä olivat päihderyhmä, ahdistuksen hallinta-

ryhmä, masennusryhmä, kipuryhmä sekä dialektisen käyttäytymisterapian ryhmä. 

”Ulkoilua potilaiden / potilaan kanssa” 

”Korttien pelaamista” 

”Ryhmäkäyntejä tallilla” 

”Olen toiminut miesten ryhmien vetäjänä. Miesten ryhmissä keskustellaan yhtei-

sistä asioista, yhteistoimintaa mm. lähiluontoretkeily, kaupunkitutustuminen, eri-

laiset kilpailut” 

”Avopuolella masennusryhmä, kipuryhmä ja naisten ryhmä” 

”Erilaisia ryhmänohjauksia osastopotilaille: päihderyhmä, liikuntaryhmä” 

”hiljattain aloitin myös ahdistuksenhallintaryhmässä” 

”teen työtä DKT (dialektinen käyttäytymisterapia) -ryhmissä” 

Kokemusasiantuntijat kuvasivat, että kokemusasiantuntijatyön kehittämistyötä oli 

tehty pääosin ryhmissä. Kehittämistyötä tapahtui kokemusasiantuntijaraadissa, 

jonka välityksellä kokemusasiantuntijat olivat päässeet Etelä-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirin Sote-kehittämistyöryhmään sekä rakenteilla olevan M-talon suunnitte-

lutyöryhmään. Kokemusasiantuntijatyön kehittämiseen kuului myös kokemusasi-

antuntijatyön koordinointi. Kokemusasiantuntijoita oli toiminut myös ohjausryh-

missä.   
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”toimin kokemusasiantuntijaraadissa” 

”olen mukana kokemusasiantuntijaraadissa sekä eri kehittämistyöryhmissä” 

”Olen kokemusasiantuntijaraadissa. Sieltä sain paikan sotetyöryhmässä, jossa 

pohdimme asioita. Osan asioista tuon takaisin kokemusasiantuntijaraatiin pohdit-

tavaksi” 

”Olen ollut arvioimassa virtuaalisesti M -taloa” 

”Koordinoin kokemusasiantuntijatyötä” 

”Workshop, jossa pohdittiin, miten kokemusasiantuntijoita voitaisiin käyttää. Pai-

kalla oli myös ammattilaisia. Hoitopolkua on pohdittu ryhmätyöskentelynä ammat-

tilaisten kanssa” 

”Kuulun työni puolesta kolmeen ohjausryhmään, joissa toimin työntekijänä, mutta 

tuon esiin myös kokemusasiantuntijan näkemyksen eri asioihin mahdollisuuksien 

mukaan” 

”Kokemusasiantuntijana olen toiminut erilaisissa ohjaus- ja kehitystyöryhmissä” 

5.4 Kokemusasiantuntijan toimenkuvan kehittämistarpeet 

Tutkimukseen osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden mielestä kokemusasian-

tuntijatyössä tulisi kehittää kokemusasiantyön näkyvyyttä, kokemusasiantuntija-

työn laatua sekä lisäksi kokemusasiantuntijat toivoivat muutoksia asenteisiin koke-

musasiantuntijoita kohtaan. (Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Kokemusasiantuntijoiden kokemat kehittämistarpeet kokemusasian-

tuntijatoiminnassa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Kokemusasiantuntijapäivys-

tys 

Enemmän luennointia 

Kokemusasiantuntijoiden 

työskentely ammattilaisten 

rinnalla 

Osastokävelyt 

Oma vastaanotto 

Mukaan potilaiden vastaanot-

tokäynneille 

Enemmän töitä somatiikan 

osastoilla sekä erilaisissa ryh-

missä 

Mielenterveyskuntoutujien 

kokoontumistiloissa toimimi-

nen 

Kokemusasiantuntijapuhelin 

sekä internetpäivystys 

M-talossa vastaanotossa työs-

kentely 

Hoitohenkilöstölle kokemus-

asiantuntijoiden ansioluettelot 

Kokemusasiantuntijatoimin-

nan näkyvyys 

Kokemusasiantuntijatoimin-

nan kehittäminen 

Kokeneiden kokemusasian-

tuntijoiden järjestämät koulu-

tukset uusille kokemusasian-

tuntijoille 

Jatkokoulutusmahdollisuudet 

tehtäviin erikoistuttaessa 

Työryhmätyöskentely ammat-

tilaisten kanssa 

Selkeä ero kokemusosaajien ja 

koulutettujen kokemusasian-

tuntijoiden välille 

 

Kokemusasiantuntijatoimin-

nan laatu 

Kokemusasiantuntijan toi-

menkuvan kehittäminen 
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Kokemusasiantuntijatoiminta 

osaksi hoitotyön arkea 

Mielenterveyssairaudet tasa-

arvoisiksi muiden sairauksien 

kanssa 

Rohkeammin mukaan käytän-

nön työhön ja muuhun mielen-

terveys- ja päihdetyöhön 

Asenteiden muuttuminen ko-

kemusasiantuntijoita kohtaan 

 

Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat kokemusasiantuntijatoiminnan näkyvyyttä. 

Kokemusasiantuntijat pitivät tärkeänä, että kokemusasiantuntijatoimintaa kehite-

tään Kokemus- ja vertaistoimijat -yhdistyksestä käsin. Tiedossa oli, että seuraavana 

vuonna yhdistys aloittaa säännöllisen kokemusasiantuntijapäivystyksen, kokemus-

asiantuntijaluennot sekä kokemusasiantuntijoiden työskentelyn ammattilaisten rin-

nalla. Näitä koettiin tärkeäksi lisätä työn näkyvyyden kannalta.   

Kokemusasiantuntijat halusivat myös kehittää niin sanottua osastokävelyä, missä 

kokemusasiantuntijat kiertäisivät hoitajien kanssa ja etsisivät kehitettäviä asioita 

kiertojen aikana.  

Kokemusasiantuntijat toivoivat, että heidän työtään ja työpanostaan hyödynnettäi-

siin laajemmin. Yleinen toive on siirtyä yhä itsenäisempään työskentelyyn esimer-

kiksi omalla vastaanotolla sekä aktiivisella mukanaololla potilaan vastaanotossa. 

Lisäksi kokemusasiantuntijat toivoivat laajempia työskentelymahdollisuuksia so-

matiikan osastoilla sekä erilaisissa ryhmissä. Työtä voitaisiin lisätä toimimalla mie-

lenterveyskuntoutujien kokoontumistiloissa sekä järjestämällä kokemusasiantunti-

joiden toimesta kokemusasiantuntijapuhelin- sekä internetpäivystystä. Kokemus-

asiantuntijat toivoivat mahdollisuutta laajentaa toimintaansa Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin alueella rakenteilla olevaan M-taloon.  

Yksi konkreettinen tapa parantaa kokemusasiantuntijoiden näkyvyyttä olisi tutki-

mukseen osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden mielestä laatia ja jakaa hoitohen-

kilöstölle kokemusasiantuntijoiden ansioluettelot. 
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”kokemusasiantuntijapäivystyksiä on ensi vuonna kokemus- ja vertaistoimijoiden 

yhdistyksessä lähes koko vuoden. Päivystystilanteissa syntyy rikasta ja syvällistä 

keskustelua eri kokemustaustoista” 

”Osastokävelyitä: Kokemusasiantuntijat kiertäisivät hoitajien kanssa ja havainnoi-

sivat käytäntöjä ja haastattelisivat asiakkaita ja henkilökuntaa. Tämän avulla kehi-

tettäviä asioita löytyisi varmasti paljon” 

”Vielä enemmän töitä ryhmissä sairaalan eri osastoilla. Voisin tehdä enemmän lu-

entokeikkoja” 

”Kokemusasiantuntijat entistä enemmän mukaan potilaan ja läheisen hoitoproses-

siin joka vaiheeseen” 

”Rohkeammin mukaan myös somatiikan puolella (jossa toki myös esim. trauma-

puolta, joista meillä kokemusasiantuntijoilla on paljon kokemusta”  

”toimia uudessa M -talossa aulassa vastaanottamassa potilaita ja ohjaamassa hei-

tä” 

”pitäisi näkyä enemmän myös somatiikan puolella, osastoillakin” 

”Voisin osallistua seminaareihin, käydä muualla kertomassa meistä / tutustumassa 

uusiin tuuliin, jota voisimme hyödyntää uudessa M -talossa” 

”Ryhmätoimintatiloissa kokemusasiantuntijatoiminnan aloittaminen esim. peli-il-

toja järjestämällä” 

”Osallistua hoidon suunnitteluun esim. missä ryhmissä potilaat voisivat käydä. 

Olla vastaanottamassa potilaita ja kertoa millaista osastolla on” 

”Akuuttipsykiatrisella ja avopoleilla olla mukana potilaan vastaanottokäynnillä” 

”Tukihenkilötoiminta paljon laajemmaksi: pitäisi panostaa siihen, että kokemus-

asiantuntijat ja kuntoutujat ”saatettaisiin” kahdenkeskisiin tapaamisiin paljon laa-

jemmin” 
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”Kokemusasiantuntijapuhelin tai nettipäivystys, potilaiden helpompi puhua aluksi 

ihmiselle, joka on kokenut itse samaa” 

Kokemusasiantuntijat kuvailivat laadun kehittämistä siten, että kokeneet kokemus-

asiantuntijat järjestäisivät koulutuksia uusille kokemusasiantuntijoille. Kokemus-

asiantuntijat haluaisivat jatkokoulutusmahdollisuuksia eri tehtäviin erikoistuessa.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että on kokemusasiantuntijoita, jotka haluaisivat olla osal-

lisena työryhmissä, joissa palveluita parannetaan yhdessä ammattilaisten kanssa. 

Tähän kuuluisi kehittämisyhteistyö hoitajien sekä osastonhoitajien kanssa. 

Tutkimuksessa tuotiin esiin, että halutaan tehdä selvä ero koulutettujen kokemus-

asiantuntijoiden ja kokemusosaajien välille.  

"Kokeneet kokemusasiantuntijat kouluttamaan uusia kokemusasiantuntijoita kes-

kustellen” 

”Tärkeää olisi järjestää jatkokoulutusta ja perehdytyksiä eri tehtäviin erikoistu-

essa. Saataisiin vaativampiin ja hyödyllisempiinkin tehtäviin jatkokoulutettuja ko-

kemusasiantuntijahenkilöitä.” 

”Lisää kehittämistyötä hoitajien / osastonhoitajien kanssa” 

”Haluaisin olla työryhmissä suunnittelemassa yhdessä ammattilaisten kanssa pal-

veluita paremmaksi” 

”kokemusasiantuntijoita otettaisiin enemmän mukaan suunnittelemaan hoitopolku-

ja, kertomaan eri vaihtoehdoista, joita on itse kokeillut ja mikä on toiminut tai ei 

ole toiminut” 

”Toivoisin, että koulutuksen kautta tulisi selkeä ero kokemusosaajien ja kokemus-

asiantuntijoiden välille. Kokemusasiantuntijoilla on pidempi koulutus” 

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvailivat kehittämistarpeena 

asenteiden muuttumista kokemusasiantuntijoita kohtaan. Tutkimuksesta tuotiin 

ilmi, että kokemusasiantuntijoilla on halua saada kokemusasiantuntijatoiminta 
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osaksi hoitotyön arkea. Kokemusasiantuntijat esittivät, että he itse haluaisivat olla 

madaltamassa kynnystä, miten ulkopuoliset kokevat mielenterveysongelmat.  Ko-

kemusasiantuntijoiden mukaan mielenterveyssairaudet tulisivat olla tasa-arvoisia 

muiden sairauksien kanssa. Vastauksissa toivottiin kokemusasiantuntijoiden roh-

keampaa mukaanottoa käytännön työhön ja muuhun mielenterveys- ja päihdetyö-

hön. 

”Toivottavasti tulevaisuudessa kokemusasiantuntijatoiminta on osa hoitotyön ar-

kea” 

”Haluaisin olla mukana madaltamassa kynnystä mielenterveyspuolella, viedä vies-

tiä ihmisille, että mielenterveyssairaus ei ole sen kummallisempi sairaus, kuin 

reuma tai diabetes” 

”Asenteiden pitäisi muuttua, että mielenterveyssairaudet koettaisiin tasa-arvoisina 

muiden sairauksien rinnalla” 

”Rohkeammin mukaan käytännön työhön ja oikeastaan mihin tahansa mielenter-

veys- ja päihdetyön kenttään” 

5.5 Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia psykiatrisen hoitotyön tukemisen 

sujumisesta 

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat psykiatrisen hoitotyön 

tukemisen sujumista kokemusasiantuntijan vaikutuksina sekä hoidon tehostumi-

sena (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Kokemuksia psykiatrisen hoitotyön tukemisesta. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Toivon antaminen  

Vertaistuki                          

Rohkaisu                          

Läsnä oleminen 

Kokemusasiantuntijan 

vaikutukset 

Psykiatrisen hoitotyön tu-

kemisen sujuminen 

  

Yhteistyön paraneminen             

Sairauksien ymmärtäminen                 

Kokemustieto 

Hoidon tehostuminen 

 

Yksi kokemusasiantuntijan vaikutus hoidolle oli toivon antaminen. Kokemusasian-

tuntijan oman toipumistarinan kertominen antoi potilaalle näkökulmaa siihen, että 

eteenpäin meneminen on muutos parempaan.  

 

”Kertominen omasta selviytymistarinastaan on tuonut toivoa sekä ohjannut ihmisiä 

hakemaan apua päihdeongelmaan.” 

 

”Saa olla malliesimerkki toivosta ja toipumisesta ja rohkaista muita.” 

 

Vertaistuen antaminen nousi vastanneiden kesken tärkeäksi. Vertaistuella annettiin 

potilaalle hänen tilanteeseensa toivoa. Lisäksi vertaistuen avulla voitiin laajentaa 

näkökulmaa esimerkiksi itsemurhaa yrittäneen tilanteeseen. Kokemusasiantuntijan 

antama vertaistuki oli omakohtaisen kokemuksen vuoksi ainutlaatuista. Omakoh-

taisen kokemuksen kautta se välittyi potilaalle aitona ja todenmukaisena kokemuk-

sena. 

 

”Kun kerron että oma tilanne on ollut tosi huono ja toivoton ja silti olen selvinnyt, 

kun vain opettelen uusia käyttäytymismalleja. Paras kommenttini on ollut: ” uskon 
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näihin taitoihin ja siihen että voin toipua, koska sinäkin olet toipunut, vaikka olet 

ollut niin hullu.” 

 

”Antamalla heille vertaistukea, kertomalla omaa kokemusta ja luon toivoa. Kyllä 

tästä selvitään.” 

 

Kokemusasiantuntijan oman kokemuksen avulla potilasta voitiin rohkaista. Roh-

kaisemisen avulla potilaan oli helpompi kertoa sairaudestaan läheisille. Kokemus-

asiantuntijan työssä oli myös tilanteita, jolloin pelkkä läsnä oleminen, kuuntelemi-

nen tai potilaan seurassa oleminen voivat helpottaa tilannetta.  

 

”Uskoisin että toipumistarinani kuuleminen ja keskustelu yhdessä esim. ryhmissä 

on tuonut näkökulmaa siihen, että elämässä eteenpäin meneminen on mahdollista. 

Erityisesti uskon, että häpeästä ja siitä irti pääsemisestä puhuminen on auttanut. 

Kuinka kertoa psyykkisestä sairaudesta läheisille.” 

 

Kokemusasiantuntijoiden psykiatrisen hoitotyön tukemisen sujumisessa toinen 

merkittävä asia oli hoidon tehostuminen. Hoitohenkilökunnan ja kokemusasiantun-

tijan yhteistyö oli parantunut. Sairauksia ymmärrettiin paremmin ja sitä kautta hoito 

tehostui.  

 

”Lääkärit, hoitajat, omaiset kuuntelevat oikeasti sairauden kokeneita ja näin ym-

märrys sekä hoito tehostuu.” 

 

Kokemusasiantuntijoiden kokemustieto oli ainutlaatuista. Kokemusasiantuntija, 

joka oli itse ajatellut itsemurhaa, osasi samaistua potilaan tilanteeseen aidosti ja to-

denmukaisesti.  

 

”Vertaistuki tärkeintä. Näkökulmaa nyt myöhemmin siitä mitä ajattelen itsemurha 

ajatuksistani. Henkilökunta ei osaisi tuoda tälläistä näkökulmaa aidosti ja toden-

mukaisesti.” 
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5.6 Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia oman jaksamisen huolehtimisesta 

kokemusasiantuntijan työssä 

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat kokemuksiaan oman 

jaksamisen huolehtimisesta arjenhallintaan liittyvillä asioilla sekä psyykkisen hy-

vinvoinnin ylläpitämisen avulla (Taulukko 6). 

Taulukko 6. Omasta jaksamisesta huolehtiminen. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Aikataulutus                                        

Terveelliset elämäntavat                                             

 Luonto                                         

Sopivien työtehtävien valitse-

minen                

Arjenhallinta Omasta jaksamisesta huolehti-

minen 

Omien voimavarojen tunnista-

minen                                                 

Ihmissuhteet                                 

Vertaistuki                                  

Työnohjaus                                 

Työn ja vapaa-ajan erottami-

nen 

Oman psyykkisen hyvinvoin-

nin ylläpitäminen 

 

”Tekemällä mielekkäitä asioita/toimintoja. Päiviin pitää saada sopivasti toimin-

taa/vapaata. Esim. Liikunta, luonnossa liikkuminen koiran kanssa. Luonnossa voi 

harrastaa monia asioita esim. valokuvaus, piirtäminen/maalaus.” 

”Liikun ulkona ja luonnossa mahdollisimman säännöllisesti.” 

Sopivien työtehtävien valitseminen nousi arjenhallinnassa esille yhtenä tärkeänä 

seikkana. Työtehtävien valintaan vaikutti sen sopivuus itselle: kuuluuko se sellais-

ten tehtävien pariin, joista pitää tai kehittäisikö työtehtävä omaa osaamista.  
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”Kun työtehtävä tulee tarjolle, mietin ensiksi, sopiiko se minulle, kuuluko se sel-

laisten työtehtävien joukkoon, joista tykkään ja joissa haluan kehittyä ja joissa tie-

dän olevani hyödyksi.” 

Oman psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä kokemusasiantuntijat pitivät tär-

keänä omien voimavarojen tunnistamista. Moni kokemusasiantuntija kertoi mietti-

vänsä etukäteen työtehtävien soveltuvuutta itselleen.  

”kokemustietoryhmän jälkeisenä päivänä ei koskaan mitään haastavaa. Eli tunnis-

tan etukäteen, paljonko mikäkin vie voimia. Jos jaksaminen huonoa, en varaa vä-

hään aikaan mitään.” 

Ihmissuhteet auttoivat psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Läheisten kanssa 

oleminen sekä ystävien tapaaminen paransi kokemusasiantuntijan psyykkistä jak-

samista. Lapsenlapsien kuvailtiin tuovan voimaa.  

”Arjessa auttaa jaksamaan ystävät, perhe. Lapsenlapsi tuo paljon voimaa. Mielek-

käät harrastukset.” 

”Läheiset ja luotettavat ystävät ovat kullanarvoisia jaksamiseni kannalta. Vaalin 

ystävyyssuhteitani.” 

”Perhe, lapsenlapset, koirat, puutarhanhoito, työelämä kaikkea pitää mahtua elä-

mään.” 

Vertaistuessa kokemusasiantuntijat pitivät tärkeänä toisten kokemusasiantuntijoi-

den säännöllistä tapaamista. Se koettiin yhdistävänä tekijänä. Yksi kokemusasian-

tuntija kuvasi sitä seuraavasti: ”tuntuu että puhumme samaa kieltä”. Toisten koke-

musasiantuntijoiden tapaaminen mahdollisti asioiden jakamista ja purkamista.  

”Voimavara on muut katit, heidän tapaamisensa.” (KAT= kokemusasiantuntija) 

”Yhteydenpito muihin katteihin” 

Työnojausta käytti osa kokemusasiantuntijoista. Työnohjaus nähtiin tärkeänä osana 

kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntijat kokivat, että työnohjauksessa 
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mieltä painavat asiat voidaan purkaa. Lisäksi työnohjauksen nähtiin tukevan omaa 

jaksamista.  

”Saan käydä työnohjauksessa n kerran kuukaudessa. Yksi työpareistani on entinen 

terapeuttini, hänen kanssaan puhua asioita” 

”Käyn työnohjauksessa noin joka toinen kuukausi.” 

”Työnohjaus mahdollistaa asioiden purkamisen ja niiden pohtimisen muiden kat-

tejen kanssa.” 

Työn ja vapaa-ajan erottaminen oli tärkeää. Kokemusasiantuntijoiden arkeen kuu-

lui monipuolista toimintaa ja työtä. Vastanneiden kesken nousi esiin, että oli tärkeää 

nauttia elämästä sairasteluiden keskellä. Monelle se tarkoitti erilaista aktiviteettia 

arkisin, työtehtävien rajaaminen ja säännölliset elämäntavat. Tapaukset pyritään 

purkamaan muiden kokemusasiantuntijoiden kesken tai työnohjauksessa. Työasi-

oiden miettimistä työpäivän jälkeen pyrittiin välttämään.  

”Kun lähden töistä, käännän ajatukset muualle enkä jää miettimään työasioita.” 

”Pyrin olemaan miettimättä työasioita vapaalla, ja aika hyvin siinä onnistun.” 

5.7 Kokemusasiantuntijoiden kuvauksia työyhteisöistä, joissa he työskentele-

vät psykiatrisen hoitotyön tukena 

Kokemusasiantuntijat kuvasivat työyhteisöjä, joissa he työskentelevät psykiatrisen 

hoitotyön tukena. Työyhteisöissä työskenteli moniammatillisia työryhmiä. Työs-

kentelyä tapahtui useissa eri työympäristöissä. (Taulukko 7.) 
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Taulukko 7. Kuvauksia työyhteisöstä. joissa kokemusasiantuntijat työskentelevät 

psykiatrisen hoitotyön tukena. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Sairaalan henkilökunta: 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 

Lähihoitaja/mielenterveyshoi-

taja 

Lääkäri                                       

Osastonhoitaja 

Sosiaalityöntekijät                 

Ylihoitaja                                                     

Sairaalan ulkopuoliset toimi-

jat:              

Seurakuntien työntekijät    

Kuntoutushenkilökunta Koke-

musasiantuntija       Psykotera-

peutti                Psykologi                        

Opettajat  

Moniammatilliset työryhmät Työyhteisöt, joissa kokemus-

asiantuntijat työskentelevät 

psykiatrisen hoitotyön tukena 

Psykiatriset osastot 

Sairaalan ryhmätoiminnot 

Erilaiset työyhteisöt 

 

Kokemusasiantuntijat työskentelivät moniammatillisissa työryhmissä useimmiten 

psykiatrisen sairaanhoitajan tai lähihoitajan/mielenterveyshoitajan kanssa. Lisäksi 

mukana oli usein potilasta hoitava lääkäri ja sosiaalityöntekijät. Myös osastonhoi-

taja ja ylihoitaja mainittiin. Näiden lisäksi työtä tehtiin yhdessä sairaalan ulkopuo-

listen toimijoiden kanssa (taulukko 7).  

”Minä olen työskennellyt hoitajien, ylihoitajien, lääkärien, päihdepuolen hoitajien, 

osastohoitajan. Eri seurakuntien vastaavia tahoja ll Ky YMS.” 

”Yleisimmin psyk. sairaanhoitajien työparina. Toisen kokemusasiantuntijan kanssa 

työparina esim. osastotyössä.” 

”Lähinnä näen sairaanhoitajia ja mt-hoitajia. Lääkäreitä joissain suunnittelu/ke-

hityspalavereissa. Sosiaalityöntekijöitä joissain avoryhmissä.” 
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”Sairaanhoitajia, lähihoitajia, pappeja, sos. tt., opettajia.” 

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että kokemusasiantuntijoilla oli useita eri työyhtei-

söjä, missä he työskentelivät. Valtaosa vastanneista työskenteli psykiatrisilla osas-

toilla. Sairaalassa kokemusasiantuntijat tapaavat potilaita joko osastolla tai sairaa-

laan ryhmätoiminnoissa. 

”Koen, että ryhmätoiminnoissa minut on otettu erittäin hyvin vastaan. Koen, että 

olen tasa-arvoinen ja mielipiteitäni kysytään ja kuunnellaan. Olen toiminut ryhmä-

toimintojen ohjaajien kanssa, osastoilla olen tavannut hoitajia.” 

”Eri yksikköjen ryhmätoiminnot. Siellä kaksi ryhmänvetäjää, yleensä psyko-

logi/hoitaja, tai kaksi hoitajaa. Ryhmäläisiä on 6-8 kpl. - Työryhmissä on eri hoi-

totahojen henkilöitä, ylilääkäristä suunnittelijoihin.” 

5.8 Kokemusasiantuntijoiden kuvauksia heidän saamastaan vastaanotosta 

työyhteisössä 

Kokemusasiantuntijat kuvasivat kokemuksiaan heidän saamastaan vastaanotosta 

työyhteisössä. Työyhteisön vastaanotosta löytyi sekä positiivisia että negatiivisia 

kokemuksia. (Taulukko 8) 

Taulukko 8. Kuvauksia kokemusasiantuntijoiden saamasta vastaanotosta työyh-

teisössä. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Kiinnostuneisuus            

Tasa-arvoisuus                    

Mielipiteiden huomioiminen                               

Positiiviset koke-

mukset 

Kokemusasiantuntijoiden vas-

taanotto työyhteisössä 

  

Perehdytys puutteellista                              

Nuiva vastaanotto                                

Ennakkoluuloja                                                                                                                     

Negatiiviset koke-

mukset 
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Positiiviseksi asiaksi kokemusasiantuntijat olivat kokeneet, että heidän työstään ol-

tiin kiinnostuneita. Ryhmissä ja ryhmätoiminnoissa tämä näkyi erityisesti. Osas-

tolla työtä tekevillä kokemusasiantuntijoilla oli myös samantyyppisiä kokemuksia. 

Osastotyö kuitenkin jakoi enemmän mielipiteitä. 

”Kokemustietoryhmässä oltu hyvin kiinnostuneita” 

”Osastohenkilöstöstä kiinnostuneempia KAT- työskentelyyn ovat olleet opiskelijat” 

Kokemusasiantuntijoista osa oli kokenut tasa-arvoisuutta muiden työntekijöiden 

kanssa. Tasa-arvoisuus oli näkynyt esimerkiksi vastuualueiden tasavertaisuutena. 

Lisäksi sairaalassa työskentelevät esimiehet olivat osoittaneet kokemusasiantunti-

joille tasavertaista kohtelua.  

”Sairaanhoitopiirin esimieheni ovat suhtautuneet minuun kunnioittavasti ja tasa-

vertaisesti” 

”Yhä paremmin otetaan nykyään vastaan ja voi kokea olevansa osa hoitohenkilös-

töä” 

”Nyt työ kuvat ovat selkeät ja vastuualueet tasapuolisesti jaettu. Myös yhteistyö-

kumppanit ovat ottaneet minut hyvin vastaan ja olen saanut tasavertaista kohte-

lua.” 

Kokemusasiantuntijat olivat kokeneet myös, että heidän mielipiteitään kysytään ja 

kuunnellaan. Kokemusasiantuntijan toimenkuvan selkeydyttyä oli koettu, että ko-

kemusasiantuntijan mielipide on tärkeä ja se huomioidaan. 

”Minua on kuunneltu, kun minulla on ollut asiaa.” 

”Koen, että ryhmätoiminnoissa minut on otettu erittäin hyvin vastaan. Koen, että 

olen tasa-arvoinen ja mielipiteitäni kysytään ja kuunnellaan.” 

Kokemusasiantuntijoilla oli myös negatiivisia kokemuksia heidän saamastaan vas-

taanotosta. Nämä olivat kuitenkin usean vastaajan mukaan muuttumassa. 
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Kokemusasiantuntijat olivat kokeneet usein työyhteisössä perehdyttämisen olevan 

puutteellista. Tämä oli johtanut esimerkiksi siihen, että kokemusasiantuntija joutui 

itse kyselemään toimenkuvansa liittyviä asioita. Osa kokemusasiantuntijoista oli 

itse joutunut määrittämään ja arvioimaan työkuvansa, mikä on sopivaa ja mikä ei. 

Välillä epäselvä toimenkuva oli aiheuttanut kokemusasiantuntijalla tunnetta ”vä-

liinputoajasta”, ei potilas, eikä hoitohenkilökuntaa kuuluva.  

”Perehdytystä ollut tosi vähän. Itse on saanut kysellä esim. osaston käytännöistä 

hoitajilta.” 

”Perehdytystä osastotyöhön en ole saanut, vaan itse pitää osasta harkita, mikä on 

sopivaa käytöstä ja mikä ei.” 

”Perehdytystä ei ole ollut juuri lainkaan.” 

”Perehdytys on ollut hyvin vaihtelevaa. Alkuaikoina varsinkin joutui/sai itse mää-

ritellä ryhmässä oman toimenkuvansa. Joskus tunsin olevani väliinputoaja, en kuu-

lunut hoitohenkilökuntaan enkä potilaisiin.” 

Yksi vastaajista oli kokenut vastaanoton työyhteisössä nuivaksi. Hän kuvasi tämän-

laista tapahtuneen hänen kokemusasiantuntijuutensa alkuaikoina.  

”Osastotyössä alkuvaiheessa suhtautuminen oli hyvin nuivaa: tyyliin ”voitte istua 

tähän tuolille.” 

Kokemusasiantuntijoiden mukaan ennakkoluuloja oli edelleen. Yksi vastaajista 

epäili uuden toimintatavan aiheuttavan ennakkoluuloja.  

”Joskus on ennakkoluuloja, ehkä pelkää uudesta toimintatavasta.” 

5.9 Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia potilailta saamastaan vastaan-

otosta. 

Kokemusasiantuntijat kuvasivat kokemuksiaan potilailta saamastaan vastaanotosta. 

Potilailla oli myönteistä suhtautumista, mutta myös ennakkoluuloja kokemusasian-

tuntijoita kohtaan. (Taulukko 9.) 
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Taulukko 9. Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia heidän potilailta saamastaan 

vastaanotosta. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Antanut toivoa  

Rohkaiseminen  

Hoitomyönteisyyden lisäänty-

minen  

Vertaistuminen 

Myönteinen suhtautumi-

nen 
Potilaiden suhtautuminen 

kokemusasiantuntijoihin 

 

Välinpitämättömyys 

Arkuus  

Potilaan psyykkisen voinnin 

vaikutus suhtautumiseen  

Kokemusasiantuntijaan 

liittyvät ennakkoluulot ja 

niiden vaikutus.  

  

 

Kokemusasiantuntijoiden kokemukset siitä, miten potilaat olivat vastaanottaneet 

heidät, olivat enimmäkseen myönteisiä.  

”Oma kokemukseni vastaanotosta on ollut hyvä” 

”Negatiivisilta kokemusta ei ole lainkaan”  

”Pääosin hyvin. ” 

”Tähän mennessä palaute on positiivista.” 

”Hyvin ovat  ottaneet vastaan!. Potilaat ovat olleet aidosti kiinnostuneita mi-

nusta.” 

”… Ei ainoatakaan negatiivista kommenttia ole tullut vastaan” 

”Todella hyvin, on kiitelty ja pyydetty tulemaan uudestaan” 

Myönteisiä vaikutuksia olivat olleet toivon antaminen, rohkaiseminen hoitomyön-

teisyyden lisääntyminen ja vertaistuminen. 
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”toisten kanssa jutellaan enemmän kuin toisten, hienoja onnistumisia on paljon, eli 

kun potilas on esim. hoitomyönteisyyden” 

”kokevat minut vertaisekseen, kun heti sanon, että en ole tietämässä mitään vaan 

kertomassa omaa kokemusta. On tullut myös kiitosta siitä, että olen ollut avuksi, 

toivon antajana” 

Vertaistuminen auttoi murtamaan jäätä, millä tarkoitettiin, että potilas koki helpom-

maksi puhua kokemusasiantuntijalle asioistaan ja tämän jälkeen uskaltautui puhu-

maan hoitotaholle 

”Vertaistuki auttaa murtamaan jäätä ja saattaa jopa olla (tai on ollutkin) että po-

tilas ei puhu hoitajille, mutta kertoo asioita kat:lle ja sen jälkeen uskaltautuu ker-

tomaan niistä hoitotaholle” 

Vastauksissa kuvailtiin myös kokemusasiantuntijaan liittyviä ennakkoluuloja ja nii-

den vaikutuksia. Vastauksista nousi esille, että osa vastaajista oli kokenut, että po-

tilailla oli välinpitämättömyyttä sekä arkuutta kokemusasiantuntijoita kohtaan. Toi-

saalta esitettiin, että suhtautuminen riippui myös potilaan voinnista. 

”Osa potilasta on ollut välinpitämättömiä, osa on sanonut, ettei jaksa kuunnella, 

kun KAT aina puhuu omista kokemuksista (ryhmä oli toiminnallinen, joten sitä ei 

ollut odotettavissa)” 

”Sen mitä olen tavannut potilaita - aluksi he vähän aristelevat” 

”Jotkut tulevat tervehtimään, seuraan. Ovat kiinnostuneita KAT:sta. Jotkut eivät 

välitä lainkaan KAT-toiminnasta. Riippu todella paljon potilaan voinnista. Aina ei 

edes jaksa jutella jaksa.” 

5.10  Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia potilaiden läheisiltä saamastaan 

vastaanotosta. 

Kokemusasiantuntijoiden kokemukset potilaiden läheisiltä saamastaan vastaan-

otosta olivat pääasiassa myönteisiä, myös neutraaleja. Osalla ei ollut ollenkaan, tai 
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oli vain vähän kokemusta potilaiden läheisistä kokemusasiantuntijatyön kautta 

(Taulukko 10.) 

Taulukko 10. Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia potilaiden läheisiltä saamas-

taan vastaanotosta. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Kiitollisuus ymmärryksen 

saamisesta läheisen psyykki-

seen tilaan  

Kokemuksen jakaminen 

Ymmärryksen saaminen 

Lohdun saaminen 

Toivon saaminen 

Myönteiset kokemukset Kokemusasiantuntijoiden 

kokemukset potilaan lähei-

siltä saamastaan vastaan-

otosta 

Epäluuloisuus                      

Epärealistiset odotukset 

Neutraalit kokemukset   

 

Osa kokemusasiantuntijoista, jotka olivat olleet potilaan läheisten kanssa tekemi-

sissä, kokivat omaisten suhtautuneen myönteisesti heihin. 

”Kokemukset ovat olleet vain myönteisiä” 

”siellä läheiset ovat ottaneet hyvin vastaan, olleet kiitollisia kokemuksesta” 

” Olen saanut hyvää kohtelua myös … läheisiltä ” 

Kokemusasiantuntijoiden vastauksissa myönteiset kokemukset olivat sitä, että po-

tilaiden läheiset olivat olleet kiitollisia. Läheisten mukaan he olivat saaneet ymmär-

rystä potilaan psyykkisen tilaan henkilöltä, jolla oli samanlaisia kokemuksia ja 

päässeet jakamaan kokemuksia tästä.  

” Lämmöllä ja ymmärryksellä, kiitelty paljon sitä, että he voivat saada ymmärrystä 

läheisensä psyykkiseen tilaan saman kokeneen avulla (keskustelu & vertaistuki)” 
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”Yllättyneinä, helpottuneina että joku toinenkin on kokenut samanlaista, kiitollisina 

että on pystynyt jakamaan kokemuksen” 

Vastauksissa kuvailtiin, että omaiset kokivat myös lohtua, toivoa ja ymmärrystä. 

Vastaajan vastauksessa tuli myös esille, että omaiset olivat halunneet tavata uudes-

taan kokemusasiantuntijan.  

”Tosi hyvin, ovat kokeneet saaneensa lohtua, toivoa ja ymmärrystä läheistään koh-

taan. Ovat halunneet tavata uudestaan.” 

Osa kokemusasiantuntijoiden kuvailemista kokemuksista oli neutraaleja ja niistä 

nousi esille epäluuloisuutta ja myös epärealistisia odotuksia kokemusasiantunti-

joista. Odotettiin esimerkiksi, että kokemusasiantuntijalla olisi valmiit vastaukset 

omaisille heidän kysymyksiinsä.  

”Pääasiassa hyvin, muutama epäluuloinen on tullut vastaan” 

”Joskus on tullut tunne, että kun on kok.as. tuntija on antaa perhekuntoutumisissa 

valmiit vastaukset heille, kaikkiin heidän mieltä askarruttaviin asioihin/ kysymyk-

siin” 

5.11  Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä kokemusasiantuntijoiden vas-

taanoton kehittämisen tarpeista 

Kokemusasiantuntijoiden näkemyksissä kokemusasiantuntijoiden vastaanoton ke-

hittämisen tarpeista eri työympäristöissä tai ryhmissä kuvattiin kehittämisen koh-

teita ja ongelmakohtia. (Taulukko 11.) 
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Taulukko 11. Kokemusasiantuntijoiden näkemykset heidän vastaanottonsa kehit-

tämisen tarpeista. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 - 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

Potilaiden ja läheisten informointi      

Kokemusasiantuntijan informointi 

potilaasta 

Oma vastaanotto    

Ammatillinen käytös hyvä kokemus-

asiantuntijan käyntikortti 

Tiedottaminen henkilökunnalle  

Selkeä toimenkuva                       

Tasavertaisuus ja arvostus                       

Kokemusasiantuntijan vastaanoton 

kehittämisen tarpeet 

 

Kokemusasiantuntijoiden vastaanoton kehittämisen tarpeita olivat se, että potilasta 

ja erityisesti heidän läheisiään informoitaisiin kokemusasiantuntijan roolista ja ta-

paamisesta. Kokemusasiantuntijalle tulisi myös kertoa potilaasta samat asiat kuin 

esimerkiksi hoitajakollegalle.  

”Potilasta ja erityisesti läheistä olisi tarpeen riittävästi informoida mahd. koke-

musasiantuntijan roolista ja tapaamisesta. Hoitohenkilökunnan tulisi kertoa koke-

musasiantuntijalle samat asiat kuin kollegalle potilaasta” 

”Tietoa pitäisi lisätä edelleen siitä, mitä KAT voi tehdä ja mitä ei —> selkeät työn-

kuvat —> Lisää infoa & tietoutta —> henkilökunnalle rohkeutta kysyä lisää & ot-

taa selvää —> meitä enemmän kentälle kertomaan asioista!” 

”Pitäisi olla riittävä tieto, mitä KAT on” 

”Aina jostain löytyy kehitettävää. Vastaanoton tiedottamista voisi laajentaa. Muuta 

en osaa sanoa kysymykseen mitään.” 
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”Henkilökunnan tulisi selvittää kok.as. tuntijoille millainen tilanne osastolla on eri 

henkilöiden osalta. Millainen mieliala kullakin kuntoutujalla on. Onko ollut päivän 

mittaan jotain konflikteja, kelle on tulossa vierailijoita, koska kuntoutuja ei aina 

osaa asiaa tuoda esiin. Tällöin Kat-hlö osaa jakaa aikaansa eri kuntoutujiin pa-

remmin oikein” 

Kokemusasiantuntijat toivoivat myös omaa vastaanottoa kokemusasiantuntijoille 

tulevaan M-taloon.  

"Totta kai selkeä KAT- vastaanotto tulevaan M-taloon on saatava. Myös muissa 

psykiatrisen vastaanottopaikoissa voitaisiin järjestää mm. psyk. polilla” 

Yksittäisessä vastauksessa tuotiin esille tärkeäksi asiaksi kokemusasiantuntijoiden 

asiallinen ja kunnioittava käyttäytyminen suhteessa asiakkaisiin ja potilaisiin. Toi-

vomuksena olisi, että kokemusasiantuntijoita ei koettaisi uhkaksi. Täten voisi mah-

dollistaa kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen enenemissä määrin. Ammatilli-

nen käytös voi näin toimia kokemusasiantuntijan käyntikorttina. 

”On tärkeää, että kokemusasiantuntijat käyttäytyvät työtehtävissä asiallisesti ja 

kunnioittavasti suhteessa asiakkaisiin ja ammattilaisiin. Kun asiakkaat ja ammatti-

laiset saavat hyvän kuvan kokemuasiantuntijoista, pikkuhiljaa hyvä maine leviää 

eikä kokemuasiantuntijoita koeta uhkaksi. Näin myös tieto lisääntyy ja kokemusasi-

antuntijoita aletaan lisääntyvässä määrin käyttää palveluissa ammattilaisten rin-

nalla ja palvelujen kehittäjinä.” 

Vastauksissa oli kuvailtu ja toivottu riittävää tiedottamista henkilökunnalle koke-

musasiantuntijoista, odotuksista kokemusasiantuntijan tehtävää työtä kohtaan sekä 

selkeyttä kokemusasiantuntijan työnkuvaan 

”Hlökunnalla täytyy olla tieto, että KAT on tulossa” 

”Henkilökunta voisi kysyä onko kok. asiantuntija ensimmäistä kertaa ko. työssä ja 

haluaako hän opastusta työhön. hlökunta voisi kertoa mitä he odottavat kok. asian-

tuntijalta 
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Kokemusasiantuntijoiden vastauksissa toivottiin, että heille osoitettaisiin arvostusta 

ja tasavertaisuutta. Kokemusasiantuntijat toivoivat tulla nähdyksi tärkeinä kuten 

muutkin työntekijät sekä heidät huomioitaisiin ihmisenä, jolla on mielipide. 

”Ehdottomasti! Meissä KAT: eissa on uskomaton potentiaali. On tärkeää, että ko-

emme olevamme yhtä lailla tärkeitä ammattilaisia kuin muutkin työntekijät.” 

”Minua ei ole otettu huonosti vastaan. Toivoisin kuitenkin, että meidät nähtäisiin 

ihmisinä, joilla on mielipide. ja yhdessä pohtien siitä tulisi parempaa palvelua” 

5.12  Kokemusasiantuntijoiden kuvauksia kokemusasiantuntijakoulutuksesta 

Kokemusasiantuntijat kuvailivat vastauksissa kokemusasiantuntijakoulutuksen 

kestoa, sisältöä sekä koulutuksen laatua. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. Kuvauksia kokemusasiantuntijakoulutuksesta. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

9-12kk Kesto Kokemusasiantuntijakoulutus 

Yleisimmät psykiatriset sairau-

det ja häiriöt sekä riippuvuudet                     

Oman elämäntarinan läpikäymi-

nen  

Ryhmätapaamiset                      

Voimaa arkeen- luentoja    

Esiintymistaidot 

Mielenterveyden ensiapu                      

ATK-taidot                     

Ryhmänohjaamisen taitoja  

Sisältö   

Monipuoliset valmiudet toimia 

erilaisissa tehtävissä                        

Jatkokoulutukselle tarvetta    

Riittämätön                            

Kohtalainen  

Laatu   
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Koulutuksen kesto oli ollut 9 - 12 kuukautta.  

”Kesti 9kk, 4/vko.” 

”Valmistuin 05/2013. Kesto 10kk.” 

”Yli 10kk ” 

”Koulutus 11kk. Tosi kattava ja hyvä.” 

”Koulutus alkoi 2010 ja valmistuin 2011.” 

”Kesto 12kk, ryhmäkäynti kk, 1-4 kertaa kuukaudessa” 

”Yhteensä koulutus kesti tammikuusta joulukuuhun.” 

Koulutus oli sisältänyt yleisimmät psykiatriset sairaudet ja häiriöt sekä riippuvuu-

det, kokemusasiantuntijan oman elämäntarinan kertomista ja työstämistä, ryhmäta-

paamisia, Voimaa arkeen -luentoja, esiintymistaitojen harjoittelua, mielentervey-

den ensiapua, ATK-taitojen harjoittelua sekä ryhmänohjaamisen taitojen harjoitte-

lua.  

”Yleisimmät psyykkiset sairaudet, häiriöt ja riippuvuudet käytiin perusteellisesti 

läpi. Lisäksi oman elämäntarinan läpikäyminen. ”  

”Voimaa arkeen luentoja & omantarinan työstämistä.” 

”Oman elämäntarinan kertominen, ryhmänohjaustaitoja, ATK-taitoja, elämäntari-

nan kirjoittaminen, esiintymistaitoja, eri diagnooseista tietoa, muiden elämäntari-

noiden kuuleminen.” 

”Koulutukseen kuului mm. mielenterveyden ensiapu koulutus, eri psykiatriset sai-

raudet- ja häiriöt koulutus osiot ja esiintymistaito koulutus. Ryhmätapaamisia oli 

n.2-3 viikon välein. Niissä harjoittelimme oman elämäntarinan kertomista.” 

”luentoja eri psyykkisistä sairauksista, ryhmän ohjauksesta, elämänkerran kirjoit-

tamisesta, esiintymistaidoista yms.” 
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”Monipuolinen sisältö psykiatrisista sairauksista. Parasta oli oman elämän tarinan 

kirjoittaminen.” 

Kokemusasiantuntijoiden näkemyksissä koulutuksen laadusta useimmat kysymyk-

seen vastaajista pitivät koulutusta monipuolisena: koulutus tarjosi monipuoliset val-

miudet toimia erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä. Vastaajista osa toivoi jat-

kokoulutusta kokemusasiantuntijakoulutukseen. Vastaajista muutama piti koulu-

tusta kohtalaisena tai riittämättömänä.  

”Loistava, laadukas paketti, joka antoi monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa 

tehtävissä” 

”Koulutuksen teoria sisältö oli monipuolinen.” 

”Koulutus oli hyvä ja kattava, jonkin verran turhia kertoja ja jonkin verran vapaa-

ehtoisia luentoja, joiden olisi mielestäni pitänyt olla pakollisia.” 

”Koulutus oli hyvä ja se antoi paljon. Se antoi valmiuksia esiintymiseen, ryhmän-

vetämiseen. Omantarinan kertomiseen - eri tavoin.” 

” Koulutus tällaisena on hyvä, mutta jatkokoulutusta pitäisi saada, että voidaan 

erikoistua.” 

”Riittävän pitkä ja laadullisesti ihan tarpeeksi laadukasta, Olikohan v.2011 koulu-

tus oli sisältörikasta ja monipuolista. Vierailevia esiintyjiä oli tarpeeksi paljon.” 

”Uskon, että nykyisin laatu pysyy hyvänä ja yhtenäisempänä koulutuksissa koska 

voimaa arkeen luennoilla on tarkkarajainen aihe ja kellonaika, ei niin paljon aikaa 

keskusteluille...” 

”Koulutuksen laatu: kohtalainen” 

”Koen saamani koulutuksen melko riittämättömäksi. Mielestäni minua ei olisi tuol-

loin vielä pitänyt ottaa koulutukseen, olin liian huonossa kunnossa.” 



59 

 

5.13  Kokemusasiantuntijoiden kuvauksia kokemusasiantuntijakoulutuksen 

riittävyydestä sekä lisäkoulutuksen tarpeesta 

Kysymyksessä kokemusasiantuntijakoulutuksen riittävyydestä sekä kehittämistar-

peista kokemusasiantuntijat nostivat esiin koulutuksen puutteita sekä lisäkoulutuk-

sen tarvetta. (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Kuvauksia kokemusasiantuntijakoulutuksen riittävyydestä sekä li-

säkoulutuksen tarpeesta. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Työharjoittelu                    

Toisen ihmisen kohtaamisen 

taitojen harjoittelu  

Läsnäolotaitojen harjoittelu  

Vuorovaikutustaitojen har-

joittelu 

Kokemusasiantuntijan eri-

tyistehtävistä tieto                    

Päihdeongelmista tietoa                  

Enemmän tietoa diagnoo-

seista 

Puutteet Kokemusasiantuntijakoulu-

tuksen riittävyys sekä lisä-

koulutuksen tarve 

Koulutuspäivät    

Voimaa arkeen-luennot                

Läsnäolotaidot 

Toisen ihmisen kohtaaminen             

HOT-Terapia                              

Lisäkoulutus 

 

Kokemusasiantuntijoiden kuvauksissa koulutuksen puutteista toivottiin yksittäi-

sessä vastauksessa mahdollisuutta työharjoitteluun koulutuksen aikana, jotta saatai-

siin tuntumaa käytännön työhön.  

”En osaa sanoa mitä puuttuisi koulutuksesta… Ehkä jo opiskeluaikana saisi ko-

keilla käytännössä mitä työ sitten on.” 
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Lisäksi vastauksissa tuotiin esille, että olisi tärkeää saada kokemusasiantuntijakou-

lutuksessa enemmän valmiuksia toisen ihmisen kohtaamiseen, läsnäolo- ja vuoro-

vaikutustaitojen harjoittelua, kokemusasiantuntijan erityistehtävistä tietoutta (esi-

merkiksi kokemusasiantuntija päivystysosastolle) ja enemmän tietoa päihdeongel-

mista sekä diagnooseista. 

”Enemmän tietoa eri diagnooseista, koulutusta potilaan kohtaamisesta.” 

”Koulutuksessa voisi olla erityistehtävistä (mm. KAT-päivystys osastolle) kuvausta, 

että millaista tehtävä on, mitä se vaatii ja mitä antaa.” 

”Jatkokoulutusta järjestettävä niin saadaan erikoisempiinkin tehtäviin” 

”Päihdeongelmista ei juurikaan puhuttu omassa koulutuksessa. Olisi todella tar-

peen, koska monella on kaksoisdiagnoosi.” 

Osa vastaajista toivoi lisää erillisiä koulutuspäiviä ja yksittäinen vastaaja piti omia 

kokemusasiantuntijan tehtävissä tarvittavia valmiuksia yllä Voimaa arkeen -luen-

noilla. Toinen yksittäinen vastaaja toivoi koulutusta läsnäolotaidoista, toisen ihmi-

sen kohtaamisesta ja HOT-terapiasta. 

”On ollut riittävä, kiitos siitä!” 

”Toivoisin jatkokoulutusta, esim. kokouksia ja kehittämisryhmän osallistumisesta 

KAT: ttiin. Koulutus on sinällään hyvää, ja kuitenkaan kaikki ei jää kerralla pää-

hän. Siksi olen osallistunut jälkeenkin luennoille eri vuosina (kuuntelemassa 

heitä?)” 

”Jatko kurssi/koulutus voisi olla hyvä. Siinä voisi olla osio mm: hyvä toisen ihmisen 

kohtaaminen, läsnäolotaidot, HOT-terapia.” 

”Olen käynyt hyvin monilla voimaa arkeen - luennoilla hankkimassa täydennys-

koulutusta.” 

 



61 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TOIMINNALLISEN OSUUDEN TO-

TEUTUS 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin opetustapahtumana lähihoitaja-

opiskelijoille toisen asteen koulutusorganisaatio Vamiassa. Opetustapahtuman 

suunnitelma on esitetty liitteessä 4. 

Opetustapahtumaan oli suunniteltu ja sovittu etukäteen, että järjestäjien lisäksi ope-

tustapahtumaan osallistuisivat Voimaa arkeen -kurssitoiminnasta vastaava ohjaaja 

sekä kokemusasiantuntija. Voimaa arkeen -kurssitoiminnasta vastaava ohjaaja ker-

toi tästä kurssitoiminnasta sekä kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Kokemusasian-

tuntijan oli tarkoitus kertoa opetustapahtumassa kokemusasiantuntijan työnkuvasta.   

Tapahtumaan osallistui Vamiasta kouluttaja sekä opiskelijoita. Kaikkiaan opetus-

tapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä. Opetustapahtuma oli suunniteltu niin, että 

opiskelijat saivat osallistua siihen esittämällä kysymyksiä sekä kertomalla omia 

mielipiteitään. Opiskelijat osallistuivat opetustapahtumassa aktiivisesti keskuste-

luun sekä toivat omia ajatuksiaan julki. Opiskelijoille jaettiin kokemusasiantuntija-

toimintaan liittyviä esitteitä opetustapahtuman aikana.  

Opetustapahtuma sujui toteuttajien oman arvion mukaan hyvin, vaikkei toteutunut-

kaan kaikilta osin suunnitellusti. Opetustapahtumaan mukaan pyydetty kokemus-

asiantuntija ei päässyt paikalle, mikä aiheutti muutoksia opetustapahtuman aikatau-

luun. Aikataulumuutosten vuoksi tapahtuman järjestäjien osuus kasvoi suunnitel-

lusta 60 minuutista 90 minuuttiin. Luennot pidettiin tapahtumaan osallistuneiden 

opiskelijoiden pyynnöstä ilman taukoja.   
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7 POHDINTA 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Otoskoko oli suppea. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tämä on hyvin tyypillinen 

piirre. Tutkimuksessa keskityttiin enemmän laatuun kuin määrään. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 110). Tutkimukseen osallistui 14 henkilöä. Aineiston 

laatuun vaikutti se, että kyselyn vastauksissa ilmeni pieni määrä tulkitsemisongel-

mia.  Tutkimukseen osallistuneista osa oli esittänyt toiveen, että tutkimuksen tekijät 

olisivat haastatelleet heitä henkilökohtaisesti. Tutkimus olisi voinut olla laajempi, 

kattavampi sekä luotettavampi, mikäli materiaali olisi kerätty henkilökohtaisella 

haastattelulla, mutta siihen ei saatu lupaa. Haastattelun etuna olisi voinut olla se, 

että haastattelija olisi voinut kannustaa haastateltavaa tarvittaessa kertomaan asi-

oista lisää. On mahdollista, että tutkittavat eivät ole olleet kiinnostuneita kirjoitta-

maan pitkästi. 

Kokemusasiantuntijoiden ikä- ja sukupuolijakaumaa ei kysytty, koska sillä haluttiin 

välttää tutkittavien tunnistamisen mahdollisuutta.  

Tutkittaville esitettiin 13 kysymystä, jotka oli muodostettu vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin, mikä paransi luotettavuutta. Tutkimukseen osallistuvilla kokemusasi-

antuntijoilla oli mahdollisuus vastata kirjallisesti omin sanoin.  

Tutkimustulosten raportoinnin luotettavuutta parantaa se, että ala- ja yläluokat on 

havainnollistettu taulukoissa sekä se, että tulosten lomassa on esitetty lainauksia 

alkuperäisaineistosta (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198). 

7.2 Tutkimustulosten tarkastelu 

Kokemusasiantuntijat kuvasivat valmiuksiaan kokemusasiantuntijatyön tekemi-

seen oman kokemuksen kautta saatuina valmiuksina, koulutuksen kautta saatuina 

valmiuksina sekä omaan persoonaan liittyvinä valmiuksina. Falkin ym. (2013, 27) 

mukaan tärkeimmät kokemusasiantuntijan työkalut ovatkin juuri omakohtaiset ko-

kemukset ja oma tarina. Tässä tutkimuksessa oman kokemuksen kautta saadut val-
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miudet liittyivät omaan sairastumis-/kuntoutumiskokemukseen. Omiin kokemuk-

siin liittyviä valmiuksia kokemusasiantuntijat olivat saaneet potilaana olosta sekä 

kokemusasiantuntijatyöstä. Näitä olivat ihmisten kohtaaminen, vertaistuen antami-

nen omaisille ja läheisille, oman jaksamisen taitojen jakaminen sekä oman kuntou-

tumishistorian käyttäminen oman sanoman tukena. Omat kokemukset olivat tuo-

neet osaamista itsensä suojaamiseen sekä rajojen jämäkkään asettamiseen ja siten 

mahdollistaneet omien kokemusten hyödyntämisen oman työskentelyn tukena. Yh-

dellä tutkimukseen osallistuneella kokemusasiantuntijalla oli kokemusta omaisen 

roolista, mikä mahdollistaa vertaistuen antamisen sekä oman jaksamisen taitojen 

jakamisen. Oman persoonaan liittyviä valmiuksia kuvattiin olevan empaattisuus, 

sosiaalisuus, ystävällisyys sekä taito kuunnella.  

Falk ym. (2013, 25) kuvaavat, että koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa val-

miuksia toimia kokemusasiantuntijana mielenterveys- ja päihdetyössä ja osallistua 

palveluiden kehittämiseen ammattilaisten sekä asiantuntijoiden kanssa. Tässä tut-

kimuksessa kokemusasiantuntijat kuvasivat saaneensa koulutuksesta valmiudet 

kertoa omasta itsestään, puhua mielenterveysasioista, keskustella ammattilaisten 

kanssa ja ohjata ryhmiä.  

Falk ym. (2013, 15 - 17) kuvaavat kokemusasiantuntijan eri tehtäviä, joita ovat esi-

merkiksi kouluttaminen, luentojen pitäminen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

kehittäminen sekä johtoryhmissä toimiminen, asenteisiin vaikuttaminen, stigman 

vähentäminen sekä mielenterveys -ja päihdepalveluiden toimivuuden ja laadun ar-

viointi yhdessä asiantuntijoiden, työntekijöiden tai tutkijoiden kanssa. Kirjassaan 

Falk ym. kuvaavat myös kokemusasiantuntijoiden eri rooleja, joita ovat esimerkiksi 

tukihenkilö, ryhmänohjaaja tai kokemusammattilainen. Tässä tutkimuksessa koke-

musasiantuntijat kuvasivat, millaista kokemusasiantuntijatyötä he tekivät. Koke-

musasiantuntijatyöskentely oli oman kokemuksen jakamista muille, ammattilaisten 

työparina toimimista, vertais-/tukihenkilönä toimimista, läheisten ja perheiden koh-

taamista, luennointia ja kouluttamista sekä toiminnallisten ja terapeuttisten ryhmien 

ohjausta.  
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Partasen (2015, 240) mukaan kokemusasiantuntijat pystyvät antamaan ammattilai-

sille tärkeää tietoa esimerkiksi sairastamisesta, kuntoutumisesta ja kuntoutujien ar-

jesta. Tämä lisää ammattilaisten ymmärrystä asiakassuhteista ja vuorovaikutuksesta 

sekä edesauttaa järjestelmän toimivuutta. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että hoito-

henkilökunnan ja kokemusasiantuntijan yhteistyö oli parantunut. Sairauksia ym-

märrettiin paremmin ja sitä kautta hoito tehostui. Kokemusasiantuntijat kokivat, 

että vertaistuella oli suuri merkitys potilaiden auttamissa. Vertaistuen kautta pys-

tyttiin välittämään potilaille toivoa heidän tilanteeseensa sekä rohkaisemaan heitä. 

Kokemusasiantuntijat kuvasivat tukeneensa läheisiä. He kokivat läheisten olleen 

kiitollisia ja helpottuneita siitä, että he olivat saaneet ymmärrystä henkilöltä, jolla 

oli henkilökohtaista kokemusta sairauden kanssa elämisestä.   

Ammattilaisten työparina toimimiseen kuului ryhmien vetäminen sekä potilaiden 

tapaaminen psykiatrian osastoilla. Kokemusasiantuntijat työskentelivät moniam-

matillisissa työryhmissä yhteistyössä potilaita hoitavien sairaanhoitajien, lähihoita-

jien ja mielenterveyshoitajien kanssa. Kokemusasiantuntijat kuvasivat tekevänsä 

työtä taitovalmennusryhmässä, missä terapeutit opettivat taitoja ja kokemusasian-

tuntija kertoi elämästään ja miten taitoja käyttää sekä kokemustietoryhmässä, missä 

kokemusasiantuntija jakaa kokemuksiaan. Kyse oli tässäkin omakohtaisten koke-

musten tuomisesta ryhmiin. Ajatus oli toimia tasavertaisena työparina, ammattilai-

nen on ammattilaisen ääni ja kokemusasiantuntija kokemuksen ääni. Näiden lisäksi 

kokemusasiantuntijat kertoivat työskentelevänsä toiminnallisissa ja terapeuttisissa 

ryhmissä. Kokemusasiantuntijan yksi keskeinen anti onkin nimenomaan tuoda 

oman kokemuksen tuoma tieto ammattilaisen työn tueksi.  

Vertaistukihenkilönä toimiminen oli toivon ja hoitomyönteisyyden tuomista osas-

tojen potilaille. Vertaistuki antoi potilaille uskallusta puhua asioistaan ja kokemuk-

sistaan. Siihen liittyi omasta osastokokemuksesta sekä muusta sairauteen liittyvästä 

kertominen. Tukihenkilönä toimimiseen kuului kahdenkeskisiä keskusteluja poti-

laiden kanssa, joilla oli samantyyppinen oireilu ja kokemukset kuin kokemusasian-

tuntijalla itsellään. Kokemusasiantuntijan oman kokemuksen avulla potilasta voi-
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tiin rohkaista. Rohkaisemisen avulla potilasta tuettiin kertomaan sairaudestaan lä-

heisilleen. Vertaistuen antamiseen liittyi myös työskentely potilaan läheisten 

kanssa. Kokemusasiantuntijat kuvasivat antaneensa ymmärrystä ja tietoa läheisille 

sairauksista, sairauksien vaiheista ja vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään. Koke-

musasiantuntijoiden mukaan läheiset kokivat helpottuneisuutta, kun huomasivat, 

että joku toinenkin on kokenut saman kuin heidän läheisensä. Osa läheisistä on ha-

lunnut tavata kokemusasiantuntijan uudesta. Osa kokemusasiantuntijoista koki lä-

heisten odotukset epärealistiseksi kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan, koska ko-

kemusasiantuntijoilta toivottiin saatavan valmiita vastauksia läheisten mieltä askar-

ruttaviin asioihin. 

Falk ym. (2013, 15) toteavat kokemusasiantuntijan tehtäviin kuuluvan luentojen pi-

täminen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille, yliopistoille sekä jär-

jestöille. Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat, että he olivat 

pitäneet luentoja ja koulutuksia opiskelijaryhmille ja oppilaitoksille sekä yhdistyk-

sille. Luennoilla ja koulutuksissa oli mahdollisuus kertoa esimerkiksi siitä, miten 

tärkeää on kohdella asiakkaita hyvin hoitotyössä. 

Kostiainen ym. (2014, 6) toteavat ryhmänohjaajana toimimisen olevan osana koke-

musasiantuntijan työtä. Tässä tutkimuksessa kokemusasiantuntijoiden ohjaamat 

ryhmät jakaantuivat toiminnallisiin ja terapeuttisiin ryhmiin. Toiminnallisissa ryh-

missä ulkoiltiin potilaiden kanssa, pelattiin korttipelejä, käytiin hevostallilla tai har-

rastettiin liikuntaa. Lisäksi oli erityisiä miesten ja naisten ryhmiä. Terapeuttisia ryh-

miä olivat päihderyhmä, ahdistuksen hallintaryhmä, masennusryhmä, kipuryhmä 

sekä dialektisen käyttäytymisterapian ryhmä. 

Kostiainen ym. (2014, 11) ovat kuvanneet kokemuksia kokemusasiantuntijatyöstä. 

Myönteisiä kokemuksia ovat olleet, että kokemusasiantuntijatyö antaa uusia näkö-

kulmia ammattilaisten kanssa tehtävään työhön ja tarjoaa tunteen aidon kokemuk-

sen välittämisestä sekä lisää ymmärrystä ja parantaa asenteita myönteisesti. Kiel-

teisiä kokemuksia ovat olleet kokemusasiantuntijoihin kohdistuneet ennakkoluulot 

ammattilaisten taholta, työnkuvan epäselvyys ja toiminnan koordinoinnin puute. 

Tässä tutkimuksessa kokemusasiantuntijat kuvasivat heidän saamansa vastaanottoa 
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eri työyhteisöissä yhtäältä positiiviseksi sekä toisaalta myös negatiiviseksi. Positii-

viseksi asiaksi kokemusasiantuntijat kokivat, että heidän työstään oltiin kiinnostu-

neita. Kiinnostus oli näkynyt siinä, että heidän mielipiteitään oli kysytty ja kuun-

neltu. Lisäksi kokemusasiantuntijat olivat kokeneet tasa-arvoisuutta työntekijöiden 

sekä esimiesten keskuudessa. Tasa-arvoisuus oli näkynyt vastuualueiden tasaver-

taisuutena. Negatiiviseksi asiaksi kokemusasiantuntijat kokivat työyhteisöissä ta-

pahtuvan perehdyttämisen. Perehdytyksen kuvattiin olevan puutteellista, mikä taas 

aiheutti epäselvyyksiä kokemusasiantuntijan toimenkuvassa työyhteisöissä. Epä-

selvä työnkuva oli aiheuttanut tunnetta ”väliinputoajasta”, joka ei kuulu potilaisiin 

eikä hoitajiin. Osa tutkimukseen osallistuneista kokemusasiantuntijoista oli tunte-

nut vastaanoton työyhteisössä nuivaksi.  

Tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat potilailta saamansa 

vastaanoton pääosin positiiviseksi. Potilaiden kuvattiin olleen aidosti kiinnostuneita 

kokemusasiantuntijasta. 

Kokemusasiantuntijakoulutuksen tavoitteena Falkin ym. (2013, 20 - 21) mukaan 

antaa valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä. Koulutuksen ai-

kana työstetään omaa tarinaa. Kokemusasiantuntijakoulutuksen aikana käsitellään 

ihmisten psyykkistä kehitystä, elämänkaarta ja psykiatrisia sairauksia sekä harjoi-

tellaan ryhmänohjaustaitoja. Tässä tutkimuksessa kokemusasiantuntijat kuvasivat 

saaneensa koulutuksesta valmiudet kertoa omasta itsestään, puhua mielenterveys-

asioista, keskustella ammattilaisten kanssa ja ohjata ryhmiä.  

Kokemusasiantuntijat työskentelivät moniammatillisissa työryhmissä useimmiten 

psykiatrisen sairaanhoitajan tai lähihoitajan/mielenterveyshoitajan kanssa. Lisäksi 

mukana oli usein potilasta hoitava lääkäri ja sosiaalityöntekijät. Myös osastonhoi-

taja ja ylihoitaja mainittiin. Voidaankin todeta, että tähän tutkimukseen osallistu-

neet kokemusasiantuntujat ovat toimineet moniammatillisessa yhteistyössä.  

Falkin ym. (2013, 20 - 21) mukaan kokemusasiantuntijakoulutuksen tarkoituksena 

on työstää omaa elämänkertakokemusta asiantuntijuudeksi. Koulutuksen ja koke-

musasiantuntijatoiminnan laajempi tavoite on muuttaa mielenterveys- ja päihdeon-
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gelmiin liittyviä asenteita. Teorialuennoilla käsitellään esimerkiksi psyykkistä ke-

hitystä ja siihen liittyviä häiriöitä. Teoriatiedon tarkoituksena on antaa valmiudet 

omakohtaisen kokemuksen jäsentämiseen. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osal-

listuneet kokemusasiantuntijat kuvasivat koulutuksen sisältäneen yleisimmät psy-

kiatriset sairaudet ja häiriöt sekä riippuvuudet, kokemusasiantuntijan oman elämän-

tarinan kertomista ja työstämistä, ryhmätapaamisia, Voimaa arkeen -luentoja, esiin-

tymistaitojen harjoittelua, mielenterveyden ensiapua, ATK-taitojen harjoittelua 

sekä ryhmänohjaamisen taitojen harjoittelua. Kokemusasiantuntijat kuvasivat, että 

kokemusasiantuntijakoulutus antoi monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa koke-

musasiantuntijatehtävissä. Toisaalta he kuvasivat myös koulutukseen liittyviä puut-

teita, kuten esimerkiksi työharjoittelun puuttuminen, läsnäolotaitojen harjoittelun 

puuttuminen ja vähäinen opetus päihdeongelmista sekä riittämätön tieto diagnoo-

seista. Kokemusasiantuntijat toivoivat jatkokoulutusta.   

Kostiainen ym. (2014, 16) korostavat kokemusasiantuntijan oman jaksamisen tär-

keyttä. Työssään kokemusasiantuntija voi kohdata ihmisiä, joilla on kovin rankko-

jakin kokemuksia. On suositeltavaa, että kokemusasiantuntijalla on toimiva tuki-

verkosto ja tarvittaessa hän osaa pyytää työnohjausta. Tässä tutkimuksessa kävi 

ilmi, että työnohjaus nähtiin tärkeänä osana kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasi-

antuntijat kokivat, että työnohjauksessa mieltä painavat asiat voidaan purkaa. Li-

säksi työnohjauksen nähtiin tukevan omaa jaksamista. 

Kostiainen ym. (2014, 12) ehdottavat kokemusasiantuntijatoiminnan kehittä-

miseksi kokemusasiantuntijantyön sekä sen organisoinnin vakauttamista sekä ko-

kemustuntijakoulutuksen kehittämistä ja yhtenäistämistä. Lisäksi kehittämisehdo-

tuksena esitettiin kokemusasiantuntijoiden jaksamisen tukemista työnohjauksen 

avulla. Tässä tutkimuksessa kokemusasiantuntijat olivat kuvanneet työnsä kehittä-

mistarpeiksi kokemusasiantuntijatoiminnan ja kokemusasiantuntijoiden mukanaan 

tuoman potentiaalin tunnetuksi tekemisen potilaille, läheisille ja sairaalan henkilö-

kunnalle, kokemusasiantuntijatoiminnan integroinnin osaksi hoitotyötä sekä koke-

musasiantuntijakoulutuksen ja perehdytyksen kehittämisen esimerkiksi tehtäväku-

vaa ja toimintaa selkeyttämällä. Lisäksi kokemusasiantuntijat toivoivat omaa vas-

taanottotoimintaa.  
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7.3 Toiminnallisen osuuden arviointi 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin opetustapahtumana lähihoitaja-

opiskelijoille toisen asteen koulutusorganisaatio Vamiassa. Oppimistavoitteina oli 

1) tutustua kokemusasiantuntijatoimintaan ja 2) harjaantua hyödyntämään koke-

musasiantuntijoita työssään.  

Opetustapahtuman toteuttajien oman arvion mukaan opiskelijat olivat aktiivisia ja 

osallistuivat keskusteluun. Opiskelijat esittivät kysymyksiä, minkä perusteella voi-

tiin arvioida, että aihe näyttäytyi heille mielenkiintoisena. Ilmapiiri oli positiivinen 

sekä vireä. Tekijöiden oman arvion mukaan opiskelijat eivät päässeet täysin ensim-

mäiseen oppimistavoitteiseen, joka oli tutustua kokemusasiantuntijatoimintaan. 

Opetustapahtuma eteni alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Voimaa arkeen -

kurssitoiminnasta vastaavan työntekijän ja tapahtuman järjestäjien osalta, ainoas-

taan kokemusasiantuntijan osuus jäi pois. Kuitenkin muut opetustapahtuman pitäjät 

kertoivat kokemusasiantuntijan työnkuvasta  

Toisen oppimistavoitteen opiskelijat saavuttivat hyvin, koska opiskelijat harjaan-

tuivat käyttämään kokemusasiantuntijoita. Opiskelijoille kerrottiin kokemusasian-

tuntijatyön historiasta, käsiteltiin kokemusasiantuntijuuden määritelmää ja koke-

musasiantuntijuuden hyödyntämistä sekä kerrottiin omista henkilökohtaisista koke-

muksista kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisestä psykiatrisen hoitotyön tukena. 

Opiskelijoita muistutettiin ja motivoitiin hyödyntämään työelämässään kokemus-

asiantuntijoita. Opiskelijat saivat lisäksi luentomateriaalia, johon he voivat palata 

luennon jälkeenkin.  

Opetustapahtuman järjestäjien tekemän itsearvioinnin mukaan opetustapahtuma oli 

innoittava ja inspiroiva sekä synnytti paljon keskustelua kokemusasiantuntijuu-

desta. Järjestäjien oman arvion mukaan opetustapahtuma onnistuttiin pitämään 

osallistavana. Järjestäjät pystyivät mukautumaan muutoksiin aikatauluissa ja koki-

vat antaneensa riittävästi tietoa kokemusasiantuntijuudesta opiskelijoille. Järjestäjät 

olivat enimmäkseen erittäin tyytyväisiä tapahtuman kulkuun ja lopputulokseen. 

Vaasan alueen kokemusasiantuntijatoiminnasta olisi kuitenkin voinut antaa enem-

män tietoa.  
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7.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset: 

1. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kokemusasiantuntijoilla on monipuolisia valmiuk-

sia tukea psykiatrista hoitotyötä. Osa tutkimukseen osallistuneista kokemusasian-

tuntijoista koki kuitenkin, ettei heillä ole riittävästi valmiuksia.  

2. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kokemusasiantuntijat tukivat psykiatrista hoito-

työtä esimerkiksi antamalla toivoa, vertaistukea ja rohkaisua sekä olemalla läsnä. 

Yhteistyön hoitajien ja kokemusasiantuntijoiden välillä koettiin parantuneen. 

3. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kokemusasiantuntijoiden vastaanotoissa eri yksi-

köissä oli eroja. Yleisesti ottaen kokemusasiantuntijoiden työstä oltiin kiinnostu-

neita, he kokivat saaneensa tasa-arvoista kohtelua sekä heidän mielipiteitään oli 

huomioitu. Negatiiviseksi koettiin esimerkiksi perehdytyksen vaihteleva laatu. 

4. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kokemusasiantuntijat kokivat kokemusasiantunti-

jakoulutuksen monipuoliseksi. Kokemusasiantuntijakoulutuksen koettiin antavan 

monipuolisia valmiuksia psykiatrisen hoitotyön tukemiseen. Osa tutkimukseen 

osallistuneista toivoi koulutukseen esimerkiksi työharjoittelua ja enemmän tietoa 

diagnooseista. 

Tutkimustulosten perusteella ehdotetaan seuraavia jatkotutkimusaiheita: 

1. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sairaaloiden eri yksiköissä osana 

hoitoketjuja.  

2. Kokemusasiantuntijoiden jatkokoulutuksen tarpeen arviointi.   

3. Kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämismahdollisuudet valtakun-

nallisesti. 
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LIITE 1  

TIEDONHAKU 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Osumien 

määrä 

Käytettyjen 

julkaisujen 

määrä 

CINAHL 

27.12.2018 

”MM Mental 

health” AND ” 

MM Volunteer 

Experiences” 

01/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

2 0 

 ”Expertise by 

experience 

AND MM men-

tal health ser-

vices” 

01/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

5 0 

 ”Expertise AND 

by experience 

AND MM men-

tal health” 

01/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

5 0 

 ”Expertise by 

experience 

AND MM men-

tal health” 

01/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

4 0 

PubMed 

27.12.2018 

("Mental Health 

Ser-

vices"[Majr]) 

AND "Hospital 

Volun-

teers"[Majr] 

12/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

2 0 

 ("Mental 

Health"[Majr]) 

AND "Peer 

Group"[Majr] 

12/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

42 0 

 ("Psychia-

try"[Majr]) 

AND "Life Sup-

port 

Care"[Majr] 

12/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

0 0 

 ("expertise by 

experience") 

12/2008-12/2018 Eng-

lish/Finnish 

Human 

0 0 

Medic 

27.12.2018 

kokemus* 2008-2018 

asiasana 

3 0 
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Suomi/Englanti 

 expertise by ex-

perience 

2008-2018 

asiasana 

Suomi/Englanti 

2 0 

 expertise AND 

by experience 

2008-2018 

Suomi/Englanti 

9 0 

 kokemus AND 

asiantuntija 

2008-2018 

Suomi/Englanti 

5 0 

JBI 

27.12.2018 

expertise AND 

by experience 

((best practice infor-

mation sheets or evi-

dence summaries or 

recommended prac-

tices) and yr="2008 - 

2018" and mental 

health) 

2 0 
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LIITE 2 

KUTSU TUTKIMUKSEEN /TUTKITTAVAN TIEDOTE 

        Seinäjoki 2.6.2018 

Hyvä kokemusasiantuntija 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualueelle on tärkeää tuottaa 

tietoa siitä, miten kokemusasiantuntijat kokevat psykiatrisen hoitotyön tukemisen. 

Tuotetun tiedon tavoitteena on mahdollistaa kokemusasiantuntijuuden kehittymis-

tä psykiatrisen hoitotyön tukemisessa. Tutkimusta varten on saatu tutkimuslupa 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.  

Tutkimuskoordinaattori kokoaa aineiston kyselylomakkeella, jonka ovat laatineet 

Vaasan ammattikorkeakoulu opiskelijat. He tulevat myös analysoimaan kerätyn ai-

neiston ja julkaisemaan tulokset opin-näytetyönään. 

Kyselylomakkeen kysymykset käsittelevät Teidän omia kokemuksianne ja näke-

myksiänne kokemusasiantuntijuudesta psykiatrisen hoitotyön tukemisessa. 

Kerättyä materiaalia säilytetään salatussa paikassa, kunnes tutkimus on valmis. Tie-

dot hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen julkaisun jälkeen. Kerättävissä materi-

aalissa ei mainita teidän henkilöllisyyttänne, eikä muita tunnistamiseen johtavia tie-

toja. Osallistuminen on vapaaehtoista. 

Palauttakaa ystävällisesti täyttämänne kyselylomake viimeistään 31.8.2018 koke-

musasiantuntijakoordinaattorille kirjekuoressa, jonka saatte kyselylomakkeen mu-

kana. Toivomme teidän varaavan kyselyyn vastaamiseen riittävästi aikaa, jotta 

voitte vastata huolellisesti kaikkiin kysymyksiin.   

Tutkimuksen tulokset raportoidaan huhtikuun 2019 loppuun mennessä Vaasan am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyöraportissa, joka tallennetaan Theseus-tietokantaan 

osoitteeseen www.theseus.fi. 

Opinnäytetyön ohjaa yliopettaja Hanna-Leena Melender Vaasan ammattikorkea-

koulusta, puh. 040 482 6094. 

Terveisin tutkimuskoordinaattori ja opinnäytetyön tekijät Hannu Saarimaa (sähkö-

postiosoite: xxx@xxx.xx), Kimmo Romppala (xxx@xxx.xx) ja Jussi Ala-Välkkilä 

(xxx@xxx.xx) 
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LIITE 3 

KYSELYLOMAKE 

Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä kokemusasiantuntijuudesta psykiatrisen hoi-

totyön tukena 

Ystävällisesti pyydämme Teitä vastaamaan tähän kyselyyn omin sanoin, kirjoitta-

malla vastauksenne kysymysten väliin. Tarvittaessa voitte jatkaa vastaustanne pa-

perin kääntöpuolelle tai erilliselle paperille. Merkitkää tällöin numerolla, mihin ky-

symykseen vastaamista jatkatte. 

1.Kuvailkaa valmiuksianne tukea psykiatrisen hoitotyön toteutusta. 
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2. Puuttuuko Teiltä joitain kokemusasiantuntijuuden valmiuksia? Jos Teiltä puuttuu 

joitain tarvittavia valmiuksia, kuvailkaa mitä valmiuksia lisäksi tarvitsisitte psyki-

atrisen hoitotyön toteutumisen tukemisessa. 
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3. Kuvailkaa kokemusasiantuntijan toimenkuvaanne psykiatrisen hoitotyön tuke-

misessa.  
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4. Onko mielestänne tarpeen kehittää kokemusasiantuntijan toimenkuvaa? Jos 

kyllä, niin kuvailkaa miten toimenkuvaa pitäisi kehittää. 
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5. Kertokaa miten koette, että psykiatrisen hoitotyön tukeminen on sujunut. 
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6. Kertokaa miten huolehditte omasta jaksamisestanne kokemusasiantuntijan työs-

sänne.  
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7. Kuvailkaa työyhteisöänne, jossa työskentelette psykiatrisen hoitotyön tukemi-

sessa. 
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8. Kuvailkaa miten Teidät on vastaanotettu työyhteisössä. 
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9. Kuvailkaa miten potilaat ovat vastaanottaneet Teidät. 
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10. Kuvailkaa miten potilaan läheiset ovat vastaanottaneet Teidät. 
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11. Onko mielestänne tarpeen kehittää kokemusasiantuntijan vastaanottoa eri työ-

ympäristöissä/ryhmissä? Jos kyllä, niin kuvailkaa miten vastaanottoa pitäisi kehit-

tää. 
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12. Kuvailkaa saamaanne kokemusasiantuntijakoulutusta (esimerkiksi kesto, si-

sältö, arvioimanne koulutuksen laatu). 
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13. Onko mielestänne saamanne kokemusasiantuntijakoulutus ollut riittävää? Jos 

ei, niin kuvailkaa, minkälaista koulutusta tarvitsisitte jatkossa tukemaan työskente-

lyänne kokemusasiantuntijana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos arvokkaista vastauksistanne! 
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LIITE 4 

Opetustapahtuman aihe: Kokemusasiantuntijuus  

  

Opetustapahtuman ajankohta, paikka ja kokonaiskesto: Keskiviikko 13.2.2019 Va-

mia, Vaasa, 3 oppituntia.  

  

Oppija-analyysi:   

• Mielenterveys -ja päihdetyöhön suuntautuneet lähihoitaja aikuisopiskelijat n. 20 

opiskelijaa 

• opintojakso mielenterveys -ja päihdetyö 10 viikon jakso. Alkaen 7.1.2019 

 

Oppimistavoitteet:  

1. opiskelijat tutustuvat kokemusasiantuntijatoimintaan  

2. opiskelijat harjaantuvat hyödyntämään kokemusasiantuntijoita työssään  

  

Aika (min)  Oppimis-

tavoitteet  
  

Oppisisällöt (pääkohdat tä-

hän, tarkemmin esim. käytet-

tävässä oppimateriaalissa)  

Oppijan 

oppimis-

prosessin 

vaihe  

Oppimis- 

ja opetus-

menetel-

mät  

Havain-

noillista-

misväli-

neet  
 30 min 1  

  
Kokemusasiantuntijakoulutus 

(Voimaa Arkeen)  
Motivoitu-

minen  
Esittävä 

opetus  
Power-

Point-esi-

tys, esit-

teet  
 30 min 1  

  
Kokemusasiantuntijan työn-

kuva  
Orientoitu-

minen  
Esittävä 

opetus  
Keskus-

telu  

Power-

Point-esi-

tys  

 60 min 1 ja 2  Kokemusasiantuntija työpa-

rina  
Orientoitu-

minen, si-

säistämi-

nen, ulkois-

taminen, ar-

vioiminen  

Keskus-

telu  
 Power-

Point -esi-

tys 

  

Resurssianalyysi (tarvittavat resurssit ja mistä ne saadaan):  

• Vamia, tietokone, videotykki ja luokka. 

  

Arviointisuunnitelma: Arviointi toteutetaan havainnoimalla opiskelijoita: opiskelijoiden 

aktiivisuus, keskusteluun osallistuminen, opiskelijoiden kysymysten esittäminen ja opiske-

lijoiden ja opettajan antama palaute.  

  


