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Tämän tutkimuksen tarkoitus oli saada selville, miten kokemusasiantuntijuus ja ver-
taistuen käyttö näkyy Buusti ry:n mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisen tukemi-
sessa niin ohjaajien kuin kuntoutujienkin näkökannoista katsoen. Miten kuntoutujat 
näkevät oman kuntoutumisensa edistyvän ja mitä  kehittämisideoita heiltä nousee 
kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen kuntouttavaan mielenterveystyöhön? Kuntou-
tujat ja asumisyksikön ohjaajat pohtivat asiaa myös ennaltaehkäisevästä näkökul-
masta. Tarkoituksena oli myös saada mielipiteitä tutkijan itsensä ohjaaman pienryh-
mätoiminnan toimivuudesta, sillä ryhmän ohjauksessa käytettiin työmenetelmänä  
kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea. Olisiko sen tyyppiselle toiminnalle tilausta? 

Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä haastattelemalla kolmea nuorta mie-
lenterveyskuntoutujaa. Lisäksi kolme ohjaajaa, samasta paikasta, vastasivat lomak-
keella avoimiin kysymyksiin. Kysymykset liittyivät samoihin teemoihin molemmilla. 
Nuorilta kysyttiin lisäksi tuntemuksia pienryhmätoiminnasta sekä tiedusteltiin nyky-
hetken kuntoutustoimien riittävyyttä heidän tarpeisiinsa. Opinnäytetyössä on vah-
vasti mukana tutkijan oma ammatillinen kasvu sekä  kokemusasiantuntijuuden ja 
sosiaalialan ammattilaisen roolin yhdistäminen. 

Tutkimuksessa ilmeni, että kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki koettiin positiivi-
sena ja tärkeänä asiana kyseisessä yksikössä. Ohjaajien esiin tuomia kokemuksia 
pidettiin tärkeinä, mutta kaivattiin myös vierailevia kokemusasiantuntijoita. Todettiin, 
että omista kokemuksista kertominen luo tasa-arvoisuuden tunteen kuntoutujan ja 
ohjaajan välillä. Kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työskentelyyn tuli ehdotuk-
sena esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden runsaampaa hyödyntämistä jo kou-
luikäisten parissa.  Kouluissa toivottiin olevan enemmän henkilöitä, joiden puheille 
pääsisi jo ennen kuin asioista kasvaa iso ongelma. Kuntoutujilta nousi toive vieläkin 
yksilöidympien kuntoutusmenetelmien käyttöön. Tutkimuksessa tuli myös esiin, että 
matalan kynnyksen paikkoja, jossa voisi kohdata muita ihmisiä, saisi olla enemmän.  
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This study examines the impact of peer support and experiential expertise in sup-
porting mental health rehabilitation. In addition, suggestions for improving rehabili-
tation and preventive work are provided. This research topic was chosen because I 
wanted to know if my own experiences could be used as a working method. My 
professional growth plays a strong role in this thesis. 
 
The study was conducted using qualitative methods. I interviewed three young adult 
mental health rehabilitators. In addition, I conducted a survey for three instructors. 
Each of them works with mental health rehabilitators. 
 
The study results indicate that experiential expertise and peer support are consid-
ered an important form of support that brings hope to the future of rehabilitation. 
There was a demand for experts by experience to be in schools to talk about mental 
well-being. Furthermore, it was hoped that schools would arrange for a better op-
portunity to have a conversation with a professional before things become worse.  
 
The instructors pointed out that there should be more places a young person can 
go to anytime. Mental health rehabilitators preferred more individualized work meth-
ods. Small thematic groups came up as ideas for development. 
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1 JOHDANTO  

Ei siinä tarvinnut sanoa mitään, pelkkä katse toisen saman kokeneen 
suuntaan riitti, sain lohdun. Oli joku, joka oikeasti ymmärsi. 

Yllä oleva ajatus on hetkestä, jolloin tulee täysin kohdatuksi omana itsenään, ilman 

mitään suojamuuria. On tasavertaisena toisen rinnalla, mitä ikinä kanssaihmiselle 

onkaan tapahtunut. Kokemus lohdutetuksi tulemisesta, hyväksyttynä olemisesta ja 

tiedosta, että joku ihminen on siinä juuri sinua varten on ensiarvoisen tärkeää silloin, 

kun oma maailmasi on särkynyt. Juuri hän, itsekin jotain samaa kokenut ihminen, 

pystyy seisomaan tukenasi, vaikka mitä tapahtuisi. Tiedät, että hän pystyy ottamaan 

vastaan surusi, ahdistuksesi, pelkosi ja kaikki ne kamalat asiat, joita juuri on saanut 

kokea tai kuulla tai kohdata. Kyseinen ihminen on kokenut joskus saman tai jotain 

vastaavaa, mutta selvinnyt siitä jo eteenpäin. Tästä henkilöstä, vertaistukijasta ja 

kokemusasiantuntijasta sosiaalialan ammattilaisena, tämä opinnäytetyö ottaa sel-

vää. Se myös tutkii kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksia, joita sosionomi voisi 

hyödyntää työssään. 

Opinnäytetyöni aihe juontaa juurensa omasta kuntoutumiseni polusta. Siitä on he-

rännyt kiinnostus kokemusasiantuntijuuden käyttöön tulevassa ammatissani sosio-

nomina. Omakohtaiset vertaistukikokemukset ovat myös olleet positiivisia ja eteen-

päin vieviä. Monesti sairastumisen taustalla saattaa olla eritasoisia elämänkriisejä, 

joita ei ole koskaan pystynyt tai kyennyt käsittelemään. Jokin laukaiseva tekijä saa 

myös vanhoja traumoja nousemaan pintaan ja silloin on tärkeää, että vastassa on 

ihminen, joka ymmärtää mistä on kyse. Minulle on käynyt juuri noin. Monet saman-

aikaiset raskaat elämänmuutokset ja kriisit nostivat pintaan myös aiempia ahdistuk-

sen ja pelon tunteita, joita en ollut käsitellyt. Nämä vuodet elämässäni olivat erittäin 

kuluttavia ja voimavaroja vieviä. Ymmärsin lopulta, että en pärjää ellen saa apua. 

Onnekseni sain rinnalleni ammattitaitoisia ihmisiä tukemaan ja auttamaan minua. 

Isossa roolissa oli myös vertaistuki ja jo aiemmin kriiseistä selvinneiden elämänko-

kemukset. Minulla on siis omakohtaisia kokemuksia vertaistuen vastaanottami-

sesta, mutta myös vertaistuen antamisesta ja tiedän miten isossa roolissa saman 

kokeneet ovat kuntoutumisessa. Olen kiinnostunut aiheesta senkin vuoksi, että olen 

koko opintojen ajan halunnut löytää ”oman tieni” sosionomina. Pidän monenlaisesta 
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työstä ja pohdin, mikä on se aihealue, joka nousee selkeimmin omaksi vahvuudek-

seni ja kiinnostuksen kohteeksi. Pohdin, että pystyisinkö hyödyntämään omia koke-

muksiani valmistumisen jälkeen työelämässä. Kokemusasiantuntijuus kiinnostaa 

myös yleisellä tasolla, koska se luo syvempää tietoutta mielenterveyden haasteisiin 

ja uskon, että sosiaalialalla on vielä paljon erilaisia mahdollisuuksia, missä sitä voi-

taisiin hyödyntää. 

Opinnäytetyössä tutkitaan asiaa nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien näkö-

kulmasta. Kaikki haastateltavat olivat täysi-ikäisiä eli yli 18-vuotiaita. Tutkimuksessa 

otettiin selvää, miten he kokevat oman kuntoutumisensa tällä hetkellä etenevän ja 

olisiko jotain, mitä he kaipaisivat lisätueksi tai olisivat kaivanneet aiemmin, kuntou-

tumisensa tiellä. Millaisia kokemuksia kuntoutujilla on vertaistuesta ja kokemusasi-

antuntijuudesta? Tästä samasta näkökulmasta katsoen asiaa ovat miettineet myös 

samassa asumisyksikössä työskentelevät ohjaajat. Sekä kuntoutujat että ohjaajat 

pohtivat myös mielenterveystyön kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön liitty-

viä keinoja kokemusasiantuntijuuden kautta. 

Tutkimuksessa on käytetty kokemusasiantuntijuus käsitettä laajasti. Mainittaessa  

kokemusasiantuntijan tarkoitan myös heitä, jotka eivät ole varsinaista kokemusasi-

antuntijakoulutusta käyneet, mutta joilla on omakohtaista kokemusta joko omakoh-

taisesti sairastumisesta, kuntoutumisesta tai molemmista.Lisäksi tässä opinnäyte-

työssä määritellään kokemusasiantuntijoiksi sellaiset henkilöt, joilla on kokemusta 

perheessä tai lähipiirissä mielenterveys- tai päihdeongelmista. Tällöin he ovat koke-

musasiantuntijoita omaisen tai ystävän roolissa. Kokemuskouluttaja Mikko Ketola [ 

viitattu 15.5.2019] Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteaa, että kokemusasi-

antuntijaksi kutsuminen ei varsinaisesti tarvitse juuri kokemusasiantuntijakoulu-

tusta.Useasti kuitenkin heillä, joilla koulutus on, se mainitaan erikseen. Koulutetuksi 

kokemusasiantuntijaksi pystyy opiskelemaan esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirissä Seinäjoella. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Aluksi tutkimuksen alkutaipaleesta ja miksi lopulta päädyttiin tutkimaan aihetta ko-

kemusasiantuntijuuden ja vertaistuen näkökulmasta. Ensimmäiseksi avataan hie-

man tutkimussuunnitelman alkuperäistä ideaa ja muutoksen syyhyn johtavia teki-

jöitä. Tavoiteluvussa osoitetaan mitä tutkimuksella on haluttu selvittää ja miten tu-

loksia voisi mahdollisesti käyttää organisaation hyödyksi, mutta myös tutkijan 

omaan oppimiseen ja tulevan työuran hyödyntämiseen. Tutkimuskysymysten jäl-

keen on yhteistyötahon ja sen tarjoamien palveluiden esittely sekä kaupungin osuus 

lyhyesti. 

2.1 Tutkimuksen lähtökohta 

Tutkija suoritti sosionomiopintoihin kuuluvan Valtaistavan sosiaalityön menetelmät 

- harjoittelun eräässä nuorille aikuisille tarkoitetussa mielenterveyskuntoutujien yk-

sikössä. Harjoittelun aikana tutkija pääsi suunnittelemaan ja ohjaamaan oman nä-

köisensä suljetun pienryhmän kolmelle nuorelle. Harjoittelupaikan ohjaaja antoi täy-

sin vapaat kädet toteuttaa ryhmän sisällön. Henkilöt ryhmään valikoituivat yhdessä 

yksikönohjaajien kanssa käydyn keskustelun perusteella. Tietysti myös kuntoutujilta 

itseltään kysyttiin, oliko heillä kiinnostusta lähteä mukaan. Kaikki kysytyt suostuivat. 

Tarkoitus oli, että ryhmässä olevat kuntoutujat olivat suurin piirtein samassa vai-

heessa kuntoutumisensa kanssa.  

 

Tutkija oli, opiskelevan ohjaajan roolissa, tehnyt ohjaustuokioille rungon, jossa hyö-

dynnettäisiin ryhmäläisten omia voimavaroja ja vahvistettaisiin heidän itsetuntemus-

tansa. Yhtenä tarkoituksena oli kannustaa ryhmäläisiä kirjoittamaan muistiin tunne-

tilojaan siitä, millaisia ajatuksia ryhmätapaamisten aikana ja sen jälkeen nousisi mie-

leen. Tutkija itse kirjasi muistiin omia huomioita kuten esimerkiksi miten suunnitel-

mat toteutuivat, mikä onnistui ja mitä parannettavaa olisi seuraavalle kerralle ja mi-

ten ohjaaminen omasta mielestä sujui. 

 

Ryhmän jo alkaessa oli vielä tarkoitus tehdä opinnäytetyö  kokemusasiantuntijakou-

lutuksesta, johon tutkija  oli hakenut. Koska valinta ei osunut kohdalle, suunnitelmat 
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muuttuivat. Harjoittelupaikka Buusti ry tarjosi mahdollisuuden yhteistyöhön opinnäy-

työn merkeissä. Tutkimuksen kohteeksi otettiin kokemusasiantuntijuus ja vertais-

tuen käyttö nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta. Koska juuri 

tämänkaltaista pienryhmätoimintaa, ei aiemmin tässä yksikössä oltu kokeiltu niin oli 

luontevaa yhdistää se tutkimukseeni. Tutkijana pääsi läheltä seuraamaan miten ryh-

mäläiset kokivat pienryhmätoiminnan, jossa ohjaaja sai vapaat mahdollisuudet käyt-

tää omia kuntoutumiskokemuksia ja yleensä omia kokemuksiaan työkaluna. Sa-

malla heräsi mielenkiinto, miten kokemusasiantuntijuus ja vertaistuen käyttö 

yleensä koettiin kyseisessä paikassa niin kuntoutujien kuin ohjaajienkin näkökul-

masta. 

 

Ryhmätoiminta oli siis jo alkanut, kun vasta kysyttiin ryhmäläisiltä mahdollisuutta 

saada haastatella heitä sen jälkeen, kun ryhmän toiminta olisi loppunut. Ohjaajille 

tehtäisiin kysely samoihin aikoihin. Opinnäytetyössä päädyttiin tutkimaan kokemus-

asiantuntijuuden ja vertaistuen käytön hyötyjä tai haittoja mielenterveyskuntoutuk-

sessa. Lisäksi haluttiin kuulla ryhmäläisten mielipiteitä, miten he kokivat ohjaajan 

omien kokemusten tuomisen ohjauksen sisältöön ja tutkijaa kiinnosti mitä ideoita 

haastatelluilla sekä kyselyyn vastaavilla ohjaajilla olisi tulevaisuuden kehittämistyö-

hön kokemusasiantuntijuuden tai vertaistuen saralla. Ryhmän sisältö muokkautui 

käytännössä enemmän keskustelevaksi kuin kirjoittamalla ajatuksia julki tuovaksi. 

Oman aikansa otti tutkijan oma oppimisprosessi ja kasvu vertaistukijasta enemmän 

kokemusasiaintuntijan ja ammattilaisen rooliin. Harjoittelupaikka nosti  joitain tutki-

jan aiempia kokemuksia työelämästä mieleen ja ero entiseen ja siihen mitä kysei-

sessä paikassa sai kokea oli niin suuri, että tutkijalla meni aikaa myös sen työstä-

miseen. Kyseinen harjoittelupaikka Buusti ry:llä oli positiivisessa mielessä hyvin 

merkityksellinen kokemus tutkijan oman ammatillisen kasvun kannalta. Tutkija tie-

dosti tarvitsevansa tämän positiivisen kokemuksen kehittyäkseen ammatillisesti, 

mutta myös ihmisenä ja vierellä kulkijana yleensä.  
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2.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten organisaatiossa juuri tässä yksikössä asioivat 

mielenterveyskuntoutujanuoret ja heidän ohjaajansa kokevat kokemusasiantunti-

juuden ja vertaistuen käytön. Riittääkö se ja mitä kehitettävää heiltä nousee kuntou-

tustyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön? Ennaltaehkäisevällä työllä ei tässä tar-

koita pelkästään ennakoivaa työtä ennen sairastumista, vaan myös sitä työtä, jolla 

ylläpidetään mielen kuntoa ja ennaltaehkäistään uudelleen sairastumiset tai sairau-

den pitkittyminen. Tutkimuksessa katsotaan asiaa myös siitä näkökannasta, olisiko 

kokemusasiantuntijan ohjaama pienryhmätoiminta tai mahdollinen muu yksi-

löidympi tukemisen keino tulevaisuudessa mahdollista kuntoutujien parissa. Olisiko 

tämän tyyppisessä kokemusasiantuntijan taitoja hyödyntävässä ohjaamisessa po-

tentiaalia kuntoutujien motivoimiseen itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen? Yksi-

löidystä tukemisesta tai pienryhmätoiminnasta tarkoitus oli tutkia, mitä haittoja tai 

hyötyjä voi olla, jos ohjaajana on ihminen, jolla on omakohtaisia kokemuksia kun-

toutumisesta. Samoin miten koetaan, jos ohjaaja käyttää kokemuksiaan työnsä tu-

kena ja yhtenä työmenetelmänä. Ohjaaja voi olla omaisen roolissa oleva tai itse 

kuntoutunut. Hän ei ole välttämättä sairaudesta täysin selvinnyt, mutta on oppinut 

elämään sairautensa kanssa täysipainoista elämää ja ennen kaikkea on tasapai-

nossa asian kanssa. Ohjaaja, jolla on omakohtaista kokemusta kuntoutumisesta, on 

oppinut itselleen sopivia menetelmiä millä arjessa pärjää ja on päässyt oman näköi-

seensä elämään kiinni. Tavoitteena oli saada tietoa näiden kuuden ihmisen vas-

tausten kautta myös siitä, onko intuitiosta ja hiljaisesta tiedosta hyötyä mielenter-

veystyössä.  

Sosionomin kompetensseissa (2016) on mainittu, että sosionomin on osattava aset-

tua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja 

ryhmien puolelle ja sosionomin on myös osattava edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa. Kompetensseissa lukee myös maininta sosionomista muutosten eteenpäin 

viejänä ja hyvinvoinnin edistäjänä. (Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompe-

tenssit 29.4.2016). Tällä tutkimuksella on senkin vuoksi tärkeä rooli. Tutkija itsekin 

haluaa olla tulevaisuudessa kehittämässä uusia keinoja ja menetelmiä mielenter-

veyskuntoutujien parissa ja kokee, että hänellä oikeasti olisi annettavaa tähän työ-

hön oman kuntoutumiskokemuksen kautta.  
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2.3 Tutkimuskysymykset  

1. Miten nuoret kokevat tällä hetkellä vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden käy-

tön heidän kuntoutumisensa tukena? 

2. Millaisia kokemuksia ohjaajilla on kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistuen käy-

töstä työssään? 

3. Miten pienryhmään osallistuneet kokivat ryhmän toimivuuden? 

4. Millaisia hyötyjä tai haittoja omien kokemusten esille tuomisesta voi olla mielen-

terveyskuntoutuksessa? 

5. Millaisia mahdollisuuksia kokemusasiantuntijuuden käytöllä on tulevaisuudessa 

mielenterveyskuntoutus työssä ja ennakoivassa työssä? 

2.4 Aiemmat tutkimukset 

Kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistuesta on tehty opinnäytetöitä, mutta ei ihan 

samasta näkökannasta kuin tämä. Päivi Rissasen (2015) väitöskirjassa Toivoton 

tapaus, oli omakohtaista tutkittua tietoa hänen omasta kuntoutumisestaan. Oma-

kohtaisten toipumistarinoiden lukeminen kiinnostaa tutkijaa itseään. Tutkijan mie-

lestä niistä saa paljon konkreettisempaa tietoa, kuin pelkkää teoriaa lukemalla. Ris-

sasen tutkimuksessa oli hyvin pitkältä aikaväliltä ruodittu hänen kuntoutumispolku-

aan ja elämässä eteenpäin selviytymistä. Hänen tutkimuksensa todisti, että kuntou-

tuminen olisi mahdollista, mutta siinä oli paljon asioita, jotka joko edistivät tai hidas-

tivat sitä. Osa oli hänestä itsestä riippuvaisia asioita, mutta oli myös asioita, joihin 

hän ei voinut vaikuttaa. 

Toinen hyvin koskettava ja totuudenmukainen, kyseiseen tutkijaan itseensä kohdis-

tuva opinnäytetyö (AMK) kokemusasiantuntijuudesta oli Mai Peltoniemen tekemä 

Normaali narkomaani? – Kokemustutkimus huumeriippuvuudesta, hoidosta ja toi-

pumisesta (2011). Tässä opinnäytetyössä sitä ei käytetä lähteenä, mutta sitä ei voi 

olla  mainitsematta, koska se on tehty Peltoniemen omiin kokemuskiin nojaten ja 

kuntoutumisen taivalta rehellisesti kuvaten. Peltoniemi on myöhemmin tehnyt toisen 
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opinnäytetyön (YAMK), Aivan kuin minua ei olisi (2017), jossa hän jatkaa oman elä-

mänsä analysointia vielä syvemmin. Rissasen ja Peltoniemen tutkimuksissa paistaa 

vahvasti läpi heidän omat kokemuksensa kuntoutumisen tiellä sekä ne haasteet, 

joita sillä tiellä tulee vastaan.  

Sairaanhoitajaopiskelijat Nevala ja Lahdenmäki (2015 [viitattu 11.5.2019]) olivat tut-

kineet opinnäytetyössään nuoren aikuisen mielenterveyskuntoutujan vertaistukea 

avohoidossa. Heidän tutkimuksensa oli kirjallisuuskatsaus, joten siinä ei tullut niin-

kään kuntoutujien henkilökohtaista otetta asioihin, vaan kaikki tieto oli tutkimustu-

loksista ammennettua. Heidän tutkimuksessaan tuli kuitenkin esiin internetin ver-

taistuki, jota tässä tutkimuksessa ei käsitellä ollenkaan, mutta joka on heidän tulok-

siensa mukaan kuitenkin hyvin merkittävässä osassa nuorten aikuisten elämää. Ne-

valan ja Lahdenmäen tutkimuksessa tuli ilmi, että  netistä kuntoutujanuoret saivat 

tiedollista, emotionaalista sekä sosiaalista tukea. Heidän tutkimuksessaan ilmeni 

myös kokemusasiantuntijoiden roolimallina olo. Valtioneuvoston selvitys- ja tutki-

musraportissa (Wahlbeck ym. 2018, 35-37) oli noussut kansalaisraadissa olleilta 

palautetta, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa täytyisi laajemmin huomioida 

kokonaisuus. Palveluiden pirstaleisuus huoletti ja vastanneiden mukaan ei riittänyt, 

että vain diagnosoitua sairauksia hoidettiin. Vastanneiden mukaan koko arjen hal-

linta olisi hyvä huomioida sekä läheiset ja perhe ympärillä. Wahlbeckin ym. rapor-

tissa tuli myös vahvasti esille kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen kehittämi-

nen. Sitä pidettiin asiakkaan kannalta keskeisenä tekijänä kuntoutumista ajatellen. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että palveluntuottajien ja kokemusasiantuntijoi-

den yhteistyöverkoston olisi hyvä tiivistyä.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi 

juuri tuoreen tutkimuksen kokemusasiantuntijuudesta Suomessa. Siinä selvitettiin 

kokemusasiantuntijakoulutuksen ja - toiminnan käytäntöjä kyselemällä syksyllä 

2017 verkossa koulutuksen järjestäjiltä mielipiteitä. 64 koulutuksen järjestäjää osal-

listui tutkimukseen. Tutkimuksessa puntaroitiin kokemusasiantuntijakoulutuksen 

monenlaisia koulutuskuvioita, joiden laajuus ja sisältö vaihtelee. Koulutusta järjes-

tävät niin järjestöt, oppilaitokset kuin sairaanhoitopiiritkin. (THL 12.8.2019.) 
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2.5 Yhteistyötahon esittely 

Tutkimuksen yhteistyötahona toimi Buusti ry. Buusti ry on entinen Etelä-Pohjan-

maan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja pääpaikka on Seinäjoella. Buusti ry on yksi 

Suomen suurimmista sosiaalipsykiatrista kuntoutusta tarjoavista kolmannen sekto-

rin toimijoista. Palvelujen tuottaminen perustuu kuntien, Kelan, työvoimahallinnon ja 

vakuutusyhtiöiden kansa solmittuihin sopimuksiin. Buusti ry tunnetaan kuntoutus ja 

työllistämispalveluiden tuottajana ja kehittäjänä. Palvelut toimivat Etelä-Pohjan-

maan alueella edistäen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeessa olevien 

ihmisten kuntoutumista. Yhdistys on toiminut jo yli 30 vuotta ja sen toiminta on vuo-

sien mittaan laajentunut, vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita. Buusti ry:llä on 

kuntoutusmuotoina asumisvalmennus, tuettu asuminen, kotikäynnit, yhteisöval-

mennus, sosiaalinen kuntoutus sekä opintovalmennus. Toiminnan alkuvuosina pää-

paino on ollut asumiseen liittyvissä kuntoutuspalveluissa. Tällä hetkellä palvelut 

ovat siirtyneet lähemmäksi  työelämää, joten Buusti ry:n yhteisövalmennuksella ja 

työelämään liittyvillä tukipalveluilla on iso rooli heidän toimenkuvassaan. Buusti ry 

tekee tiivistä yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä  työvoimaviran-

omaisten kanssa. Buusti ry:llä on ympärivuorokauden olevaa palveluasumista sekä 

sellaista, jossa tukea ja apua saa viikolla päiväaikaan. Organisaatiolla on myös asu-

misyksikköitä, joissa käy viikolla päiväkävijöitä erilaisissa ryhmissä. Päiväkävijäkun-

toutujat asuvat omissa tuetuissa asunnoissaan ympäri kaupunkia, mutta heille on 

nimetty oma ohjaaja, joka käy säännöllisesti katsomassa, että arki sujuu hyvin. Eri-

laiset Buusti ry:n organisoimat ryhmätoiminnat on tarkoitettu vain Buusti ry:n asiak-

kaille. Ne eivät ole yleisiä ryhmiä, joihin voi osallista kuka tahansa. Ryhmiin osallis-

tumiseen tarvitaan maksusitoumus, joka anotaan aina kaupungilta. (Buusti ry, [vii-

tattu 5.4.2019].) 

Seinäjoen kaupunki on Buusti ry:n tärkeä yhteistyötaho. Yhteistyöhön liittyen kysyin 

Seinäjoen kaupungilla työskentelevältä sosiaaliohjaaja Merja Aittolalta (23.5.2019) 

sosiaalitoimen osuutta mielenterveyskuntoutujien kuntoutusprosessissa. Hän ker-

toi, että asiakkaan tarvittaessa asumispalveluja hoitava taho (sairaala, mielenter-

veystoimisto tai perusterveydenhuolto)  on yleensä se, joka ottaa yhteyttä. Yhteyttä 

voi ottaa myös omainen, asiakas itse tai joku muu yhteistyötaho, kuten palvelun 
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tuottaja. Sosiaalitoimi pohtii sopivaa mahdollista tukimuotoa. Sosiaalitoimen mielen-

terveyspalveluita ovat asumispalvelut, päivätoiminnat sekä yhteisövalmennus, työ-

hön valmennus, avotyötoiminta ja kuntoutusohjaus. Kaupunki tarjoaa omana toimin-

tana avotyöpalvelua ja kuntoutusohjausta, muut palvelut hankitaan ostopalveluina. 

Valittavana on tuettua asumispalvelua, palveluasumista, tehostettua palveluasu-

mista ja vaativaa tehostettua palveluasumista. Eri vaihtoehdoista arvioidaan hoita-

van tahon ja asiakkaan kanssa yhdessä mikä olisi paras vaihtoehto kullekin. Työl-

listäviin palveluihin ja päivätoimintaan hoitava taho voi ohjata Buusti ry:lle suoraan 

tutustumaan johonkin tiettyyn yksikköön. Asumispalveluihin mennään aina sosiaali-

toimen kautta. Seinäjoen kaupungilla on yhteistyötahoina myös muita yksityisiä pal-

velun tarjoajia, joista Buusti ry:n lisäksi etsitään jokaiselle se sopivin vaihtoehto. So-

pivan kuntoutusmuodon  ja paikan löydyttyä palvelun myöntämisestä tehdään asi-

akkaalle sosiaalihuoltolain mukainen päätös. Se on samalla kaupungin laatima os-

topalveluosoitus eli maksusitoumus palveluntuottajalle. Päätökset ovat voimassa 

joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Päätöksiä tarkistetaan aina sovitun ajan kulu-

essa, Aittola täsmentää. 

Aiemmin olleessa kappaleessa oli mainittu eri asumisen tukemismuotoja. Laissa (L 

30.12.2014/1301) on määritelty asumisen palvelut eri tasoisiksi asiakkaan tervey-

dentilan ja siitä syntyvän tarpeen mukaan. Asumispalveluja järjestetään mielenter-

veyskuntoutujille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai 

asumisensa järjestämisessä. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvit-

sevat tukea itsenäiseen asumiseen. Tällöin heidän luonaan käydään säännöllisesti 

opastamassa arjen askareissa tai juttelemassa mieltä painavista asioista. Tukea 

antavat sosiaaliohjaajat tai muut sosiaalipalvelut. Palveluasumista taas järjeste-

tään henkilöille, jotka tarvitsevat tarpeellista hoitoa ja huolenpitoa, toimintakyvyn yl-

läpitävää ja edistävää toimintaa, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalve-

luja sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Tehostet-

tua palveluasumista tarjotaan heille, joilla on tarve ympärivuorokautiseen tukeen 

ja huolenpitoon. 
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3 HYVÄ JA TASAPAINOINEN MIELENTERVEYS 

Tässä luvussa määritellään mitä kuuluu hyvään mielenterveyteen ja mitkä asiat suo-

sivat mielen hyvinvointia.Taulukon avulla kuvataan mielenterveyttä suojaavia teki-

jöistä (Taulukko 1). Taulukkoon sopivasti liittyen, kerrotaan mikä on resilienssi ja 

miten se liittyy aiheeseen.  

3.1 Mielenterveyden määrittely 

Mielenterveys tarkoittaa yksinkertaisuudessaan mielen hyvinvointia. Maailman ter-

veysjärjestön WHO:n (Mielenterveysseura, [viitattu 21.3.2019]) mukaan mielenter-

veys kuvaa tilaa, jossa ihminen selviytyy elämään kuuluvista haasteista, kykenee 

työskentelemään, ottamaan osaa yhteisön toimintaan ja näkemään omat kykynsä. 

Mielenterveys koostuu monista asioista. Sen voidaan ajatella olevan seuraus kai-

kista elämään liittyvistä tekijöistä. Mielenterveyttä tukevat esimerkiksi riittävän hyvä 

itsetunto, turvallinen elinympäristö ja hyvät ongelmanratkaisutaidot. Mielenterveyttä 

puolestaan kuormittavat syrjäytyminen ja köyhyys, erilaiset kriisit, ynnä muut äkilli-

set elämän muutokset. Jos kuormitus kasvaa liian suureksi, seurauksena voi olla 

mielenterveyden häiriö. (Mielenterveysseura, [viitattu 16.4.2019].) Käsitykset mie-

lenterveydestä vaihtelevat myös ajasta, kulttuurista ja eri ryhmien näkemyksistä ja 

intresseistä riippuen. Aikoinaan Sigmund Freud määritteli mielenterveyden ”kykynä 

rakastaa ja tehdä työtä”, se on tämän ajan mukaan liian kapea-alainen määritelmä. 

Psykiatriassa mielenterveyttä kuvataan usein psyykkisten oireiden ja diagnostisten 

tautikriteerien avulla. Mielenterveyden sitominen lääketieteelliseen viitekehykseen 

antaa liian yksipuolisen ja väärin painottuneen kuvan mielenterveydestä. (Toivio & 

Nordling 2013, 62.) 

3.2 Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä 

Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi hyvät ihmissuhteet, koulutus, 

suotuisa perimä ja mielekäs työ. Myös yhteiskunnallisilla olosuhteilla on merkitystä. 

Taulukossa 1. on eritelty suojaavina tekijöitä esimerkiksi sosiaaliset taidot ja itsensä 
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arvostaminen sekä hyvä oppimiskyky ja ongelmanratkaisutaidot. Näitä jokainen on 

oppinut omassa lapsuuden kodissaan vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan, mutta myös 

koulussa nämä asiat ovat päivittäin esillä jollain tapaa. Yksilö saa erilaiset eväät 

varhaisina kasvun vuosinaan oman itsetuntonsa kehittymiseen ja mielentervey-

tensä hyvinvointiin. Mielenterveystyön yksi tehtävä on edistää yhteiskunnassa mie-

lenterveyttä suojaavia tekijöitä ja poistaa niitä asioita, jotka vaarantavat sen. (Vuori-

lehto ym. 2014, 14- 15.) 

Taulukko 1. Suojaavia tekijöitä mielenterveyden hyvinvoinnissa (Vuorilehdon ym. 
mukaan. 2014, 16) 

 

Mielenterveyttä suojaa-
van tekijän taso 

Esimerkkejä suojaavista tekijöistä 

Yksilöön liittyviä tekijöitä  hyvä elämänhallinta 

 itsensä arvostaminen 

 itseluottamus ja usko omiin kykyihin 

 hyvä oppimiskyky ja hyvät ongelmanratkaisu-
taidot 

 hyvät sosiaaliset taidot 

 suotuisa geeniperimä 

Sosiaalisiin suhteisiin liit-
tyviä tekijöitä 

 perheen ja ystävien tuki 

 koulu- ja työyhteisön ilmapiiri – ei kiusaamista 

Ympäristöön liittyvät ja yh-
teiskunnalliset tekijät 

 turvallinen elinympäristö 

 koulutusmahdollisuudet ja kouluyhteisön tuki 

 työnteon mahdollisuus 

 myönteiset kokemukset koulusta ja harrastuk-
sista 

 osallisuus – kuulluksi tuleminen ja vaikutus-
mahdollisuus asioihin 

 avun saaminen–lähellä olevat ja helposti ta-
voitettavat palvelut 
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Vaikka mielenterveysasioista puhuminen on viime vuosina helpottunut, mielenter-

veysongelmiin liittyy edelleen paljon leimautumisen pelkoa, häpeää ja syyllisyyttä 

sekä tiedon puutetta (Toivio & Nordling. 2013, 61). Toivio ja Nordling huomauttavat, 

että nämä kaikki asiat viivästyttävät avun hakemista ja lisäävät tunnekuormitusta, 

jota sairastuneen sosiaalinen ympäristö joskus ottaa taakakseen vuosikausiksi. 

Suomen mielenterveysseura korostaa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta: mie-

lenterveys nähdään voimavarana, joka muodostuu läpi elämän ihmisen ja elinolo-

suhteiden välisessä yhteydessä (Suomen Mielenterveysseura [viitattu 3.6.2019]). 

3.3 Resilienssi 

Resilienssi määritellään tieteenalan mukaan eri tavoin. Sen jäsentämisen tavoissa 

on myös eroja, mutta systeemisen resilienssin määritelmistä on löydettävissä yhtei-

siä piirteitä.  Niistä oleellisimmat ovat aikaulottuvuuden merkitys sekä systeemin 

vaiheet, jotka tapahtuvat ennen häiriötä, häiriön aikana ja sen jälkeen.(Laine 2013 

[viitattu 13.8.2019].) Resilienssistä mielenterveydessä puhutaan esimerkiksi silloin, 

kun tarkoitetaan ihmisten tai yhteisön erilaisesta kyvystä selviytyä henkisesti kuor-

mittavista tilanteista. Toisia samaa kuvaavia termejä ovat psyykkinen sietokyky, to-

leranssi, kimmoisuus, tokenemiskyky tai toipumiskyky. Resilienssi on siis psyykki-

nen ominaisuus, jota toisilla on enemmän kuin toisilla. Jotkut selviävät monista vai-

keista vastoinkäymisistä, joillekin pienimmätkin koettelemukset voivat olla liikaa. 

(Suomen Mielenterveysseura [viitattu 16.4.2019].) Resilienssi jatkaa muuntumis-

taan koko eliniän ajan. Ajan kuluessa ja kokemuksen karttuessa ihmiselle kehittyy 

ominaisuuksia, joiden avulla useimmista usein toistuvista vastoinkäymisistä tulee 

vähemmän haitallisia ja niistä on ikään kuin oppinut jotain. Suojaaviksi ominaisuuk-

siksi, jotka auttavat yksilöä tekemään rakentavia valintoja, on tunnistettu ainakin sit-

keys, myönteiset tunteet, luovuus, itsekontrolli, kiitollisuus, optimismi ja hengellisyys 

(Joutsenniemi & Lipponen 2015.) Ihminen ikään kuin ”oppii” sietämään elämän vas-

toinkäymisiä. 
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4 TIETOA MIELENTERVEYSTYÖSTÄ  

Tässä luvussa avataan keskeisiä asioita, joita on hyvä tietää tutkimuksen taustalle. 

Osaa näistä käsitteistä käytetään myös tämän opinnäytetyön analysointi - ja poh-

dinta osuudessa. Ensin kerrotaan mielenterveystyöstä ja sen lainalaisuuksista, 

jonka jälkeen määritellään mitä tarkoitetaan, kun puhutaan mielenterveyskuntoutu-

jasta. On myös kuvattu mielenterveyskuntoutujan hoitopolkua selvittäen sen kulkua 

perusterveydenhuollosta lähtien. Lopuksi vielä ennaltaehkäisevästä mielenterveys-

työstä lyhyesti. 

4.1 Mielenterveystyö 

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja 

persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenter-

veyshäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä ( L1990/1116). Mielenter-

veyslaissa ( L2009/1066), viidennessä pykälässä sanotaan, että mielenterveyspal-

velujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueella toimivien 

terveyskeskusten yhteydessä kunnallisten sosiaalihuollon ja erityispalveluja anta-

vien kuntayhtymien kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muo-

dostuu toiminnallinen kokonaisuus. Näihin palvelujen lisäksi kuuluu mahdollisuus 

yksilön tarvitsemaan lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- 

ja palveluasumiseen siten, kun siitä on erikseen säädetty. 

 Sosiaali- ja terveysministeriön (viitattu 30.5.2019) mukaan mielenterveystyöhön 

kuuluvat mielenterveyttä edistävätyö ja mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy sekä 

mielenterveyspalvelut. Kunnat ja erikoissairaanhoito järjestävät mielenterveyspal-

veluja kansalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan vastaa mielentervey-

den valtakunnallisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Mielenterveys-

työn tavoitteena on vahvistaa ja kehittää mielenterveyttä sekä vähentää mielenter-

veyteen kohdistuvia uhkia. Kunnissa sosiaali- ja terveydenhuolto vastaavat asuk-

kaidensa mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asi-

anmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Avopalvelut ovat hoidossa ensisijaisia, 

mutta mielenterveyspalveluja on tarjolla myös erikoissairaanhoidossa psykiatrian 
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poliklinikoilla ja psykiatrisena sairaanhoitona. Sosiaalihuollon palveluina kunta puo-

lestaan järjestää asumispalveluja, kotopalveluita sekä kuntouttava työtoimintaa. 

Suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista on ns. määrärahasidon-

naisia, joiden myöntämisessä kunnalla on mahdollisuus käyttää harkintaa lain aset-

tamissa puitteissa. Tarve perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. 

Yksityinen sosiaalihuolto, joihin kuuluvat mm. yritysten ja järjestöjen sosiaalipalve-

lut, täydentävät kunnallisia palveluita. Tällöin kunta tai kuntayhtymä ostaa palveluita 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Tästä mainittiin jo aiemmin, kun esiteltiin yhteistyöta-

hoa ja tutkijan tekemää haastattelua sosiaaliohjaaja Aittolalle. Yksityisten sosiaali- 

ja terveyspalvelujen tuottajien odotetaan täydentävän kunnallisia palveluita ja anta-

van asiakkaille vaihtoehtoja. Kunta voi siis ostaa yksityisiä sosiaali- ja terveyspalve-

luja osoittamalleen asiakkaalle, jolloin asiakas maksaa palvelusta asiakasmaksulain 

mukaisesti. Maksuista on säädetty omia lainsäädäntöjä, joihin ei tässä tutkimuk-

sessa paneuduta sen enempää. Tarkoituksena kuitenkin on, että asiakasmaksut 

ovat kohtuullisia, eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle. Palvelujen mak-

samiseen voi myös käyttää palveluseteliä. On kunnan tai kuntayhtymän oma pää-

tös, ottaako se palvelusetelit käyttöön. (Sosiaali- ja terveysministeriö [viitattu 

21.5.2019].) 

4.2 Mielenterveyskuntoutuja  

Mielenterveyskuntoutuja on henkilö, jonka mielen tasapaino on jostain syystä järk-

kynyt ja toimintakyky on heikentynyt. Kyse voi olla vaikeasta mielen sairaudesta, 

mutta yhtä hyvin syynä voi olla tilapäinen elämänkriisi. Kuntoutuksella tuetaan ihmi-

sen itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia niin arjessa kuin elämänkaaren eri siir-

tymä kohdissa. Kuntoutuksella pyritään edistämään kuntoutujan osallistumismah-

dollisuuksia yhteisössä. Kuntoutusmenetelmiä on monia ja niitä tarvitaankin, sillä 

jokaisella kuntoutujalla on omat tarpeensa, joista lähdetään liikkeelle. Joskus auttaa 

lyhyet, tehokkaat tarkasti määritellyt kuntoutuskurssit tai lyhyen ajan kestävät psy-

koterapiat, toisinaan paras vaihtoehto on intensiivinen ja joustava yksilötyöskentely. 

(Mielenterveystalo.fi [viitattu 29.5.2019].) Mielenterveysongelmista kuntoutuminen 

on hyvin henkilökohtainen muutosprosessi, jossa ihmisen asenteet, tunteet, elämän 
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päämäärät, toimintatavat, taidot ja roolit muuttuvat (Rautakorpi [viitattu 21.3.2019]). 

Kuhanen ym. jatkavat, että mielenterveystyössä asiakas nähdään aktiivisena toimi-

jana. Kuntoutus on tavoitteellista ja tähtää elämänhallinnan lisäämiseen, paranta-

miseen ja ylläpitämiseen kuntoutujan elämässä. Mielenterveyskuntoutuja on oman 

elämänsä asiantuntija sekä päätöksentekijä. Kuntoutuminen on prosessi, jonka vai-

heet voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: kuntoutustarpeiden ja voimavarojen 

kartoitus, kuntoutussuunnitelman laadinta, toteutus ja arviointi. Mielenterveyden 

kuntoutumisessa on kyse ihmisen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta ja sen tar-

koitus on lisätä toimintakykyä, joka on sairauden vuoksi heikentynyt. Lisäksi sillä on 

syrjäytymisen uhkaa vähentävä vaikutus ja se tukee yhteiskunnassa selviytymistä. 

(Kuhanen ym. 2010, 100-102.) Suomen mielenterveysseura ry:n [viitattu 30.5.2019] 

sivuilla kerrotaan mielenterveyskuntoutusta toteutettavan laitosolosuhteissa tai avo-

käynneillä, mutta myös kotona tai etänä internetin tai puhelimenyhteyden välityk-

sellä. 

4.3 Mielenterveyspalvelujen hoitopolku 

Kunta vastaa lähtökohtaisesti omien asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestämisestä (Kuntaliitto 31.5.2017). Henkilön tarvittaessa apua mie-

lenterveyteen liittyen, avun hakeminen kannattaa aloittaa perusterveydenhuollosta 

eli terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai koulu- tai opiskelijaterveydenhuol-

losta. Työterveyshuollossa psykiatrisen hoidon saanti riippuu siitä, millainen sopi-

mus työnantajalla on. Jos työterveyshuollon kautta ei voi saada esimerkiksi psyki-

atrista hoitoa, työterveyslääkäri kirjoittaa lähetteen julkisen terveydenhuollon palve-

lun piiriin. Terveyskeskuksessa lääkäri arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa 

psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaaksi psykiatrian poliklinikalle tai mielenter-

veystoimistoon. Joissain kunnissa on tarjolla myös depressiohoitajan keskustelu-

apua. Jos lähete erikoissairaanhoitoon saadaan, hoidosta vastaamaan lähtee psy-

kiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä tai psykiatrinen sairaanhoitaja. Keskusteluavun 

ohella voi olla  erityyppisiä terapiamuotoja. Tarjolla voi olla esimerkiksi  yksilö -, 

ryhmä-, tai perhepsykoterapiaa, lääkehoitoa tai kuntoutusta, kuten toiminta – mu-

siikki- tai liikuntaterapiaa. Psykiatrinen poliklinikka ei tarjoa yleensä pitkäkestoista 

psykoterapiaa, vaan erikoislääkärin lähetteellä on mahdollista hakea Kelalta tukea 
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terapia kustannuksiin.(Suomen Mielenterveys ry, [viitattu 30.5.2019].) Ensisijaisesti 

palveluja tarjotaan avohoitopalveluina, jolloin avun tarpeessa oleville tarjotaan kun-

touttavaa tukea asumispalveluina ja pitkäkestoisena kuntoutuksellisena tukena ku-

ten esimerkiksi kotikäynnein. Jos avohoidon palvelut eivät riitä ja kun sairaalahoito 

on tarpeenmukaista, jopa välttämätöntä, silloin tarjotaan psykiatrista sairaanhoitoa. 

Sairaalajaksot ovat yleensä lyhyitä, viikosta kahteen kestäviä. Joskus osastohoito 

voi jatkua pidempään kuntoutuksellisena hoitona. Sairaalahoito voi myös toteutua 

tiettyjen mielenterveysongelmien erityisosaamista edellyttämissä yksiköissä (Kuha-

nen ym. 2010, 46.) Mielenterveyshäiriöiden hoidossa aikuisille eli yli 23- vuotiaille 

on samat hoitoon pääsyn aikarajat kuin muussakin sairaanhoidossa. Lasten ja nuor-

ten (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikois-

lääkärin arvio on tehtävä kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Itse hoito on 

järjestettävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, [viitattu 30.5.2019].) 

4.4 Ennaltaehkäisevä työ mielenterveyspalvelujen parissa 

Nuorten mielenterveyshäiriöiden ehkäisyyn on mahdollisuuksia monilla eri tasoilla. 

Ennaltaehkäisyssä on tärkeää vahvistaa niitä tekijöitä, jotka suojaavat mielentervey-

den häiriöiltä. Tärkeää on myös tunnistaa ja pyrkiä vähentämään sairastumisen ris-

kiä lisääviä seikkoja. Tällaisia riskitekijöitä on esimerkiksi, jos vanhempi sairastuu 

johonkin psyykkiseen häiriöön. Tässä tilanteessa lapsi tai nuori tarvitsee erityistä 

tukea. Ennaltaehkäisevästi tämän kaltaisiin tilanteisiin voitaisiin puuttua yhteiskun-

nallisia rakenteita parantamalla. Tällöin lapsille ja nuorille kyettäisiin antamaan psy-

kososiaalista tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rakenteellisilla muu-

toksilla voitaisiin esimerkiksi kouluissa opettaa lapsille ja nuorille niin sosiaalisia- 

kuin ongelmanratkaisutaitoja. Laajimmillaan ajateltuna, ennaltaehkäisyä on siis 

kaikki se, mikä edistää terveyttä. Se tukee jo kuntoutuneita sairastumasta uudelleen 

ja pyrkii minimoimaan sairastumisesta syntyneet haitat. Ennaltaehkäisevä mielen-

terveystyö tukee kaikin mahdollisin tavoin lasten - ja nuorten suotuisaa, tervettä ke-

hitystä. (Marttunen ym. 2014, 14.) Myös akuutti kriisityö on ennaltaehkäisevää työtä, 

sillä psyykkisillä traumoilla on merkitystä monien psyykkisten häiriöiden sekä lau-
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kaisevina, että altistavina tekijöinä. Suomessa on käytössä kattava kriisityön ver-

kosto, joka tarjoaa välittömästi psykososiaalista tukea ja palveluja traumaattisten 

tapahtumien uhreille. Tähän työhön kuuluvat välitön henkinen ensiapu, tarvittaessa 

purku- ja jälkipurkutilaisuudet, tarvittava seuranta sekä jatkohoidon arviointi ja sen 

järjestäminen tarpeen mukaan.(Kuhanen ym.2010, 46.) 
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5 MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT JA NIIDEN SYITÄ 

Ensin kerrotaan yleistä mielenterveyden häiriöistä ja missä iässä ne yleisimmin il-

menevät. Lisäksi pureudutaan asioihin, jotka voivat laukaista alttiuden mielenter-

veyshäiriölle ja mitkä asiat tutkitusti vaikuttavat mielenterveyshäiriöiden syntyyn. 

Eettisyys mielenterveystyössä on tämän luvun viimeinen kappale. Siinä keskiöön 

nousee ohjaajan ja kuntoutujan tasavertainen ja kunnioittava suhtautuminen toi-

siinsa. 

5.1 Yleistä mielenterveyshäiriöistä  

Mielenterveyden häiriö on yleisnimike erilaisille psykiatrisille sairauksille. Ne ovat 

oireyhtymiä, joissa on kliinisesti merkittäviä psyykkisiä oireita, joihin liittyy kärsi-

mystä ja haittaa. Mielenterveyden häiriöitä luokitellaan eri asteisiin. Vakavat häiriöt, 

jotka aiheuttavat subjektiivista kärsimystä ja toimintakyvyn ja elämänlaadun heikke-

nemistä, vaativat hyvää hoitoa. Hyvän hoidon johdosta nekin ovat voitettavissa ja 

henkilö voi elää tyydyttävää elämää. (THL 2019,  [viitattu 30.5.2019]). Monet mie-

lenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Mielenterveyshäiriöitä onkin 

nuorilla noin kaksi kertaa enemmän kuin lapsilla. Laajoissa väestötutkimuksissa on 

selvinnyt, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14 

vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 ikävuotta. Mielenterveyshäiriöt ovat 

nykyään tavallisimpia koululaisten terveysongelmia (Marttunen ym. 2014,10.) Myös 

Stallard (2009, 10) on huomioinut, että sosiaaliset pelot ja fobiat alkavat yleisimmin 

nuoruudessa. Sosiaalisille peloille tyypillistä on, että aletaan pelätä mitä muut si-

nusta ajattelevat ja oletetaan heidän arvioivan sinua vain negatiivisesti. Stallard jat-

kaa, että varhaisteinien kauhunpaikka olisi tulla nolatuiksi tai nöyryytetyiksi ja se 

puolestaan aiheuttaa vakavia ahdistuneisuushäiriöitä ja lopulta selkeästi sosiaalis-

ten tilanteiden välttämistä.  

Sen lisäksi, että nuorilla saattaa olla masennusta, ahdistusta, sosiaalisten tilantei-

den pelkoa tms. heillä voi olla myös käsittelemättömiä traumoja. Ne seuraavat koko 

ajan mukana, vaikka niitä ei tiedostakaan. Taustalla voi olla koulukiusaamista, van-

hempien päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia. Lisäksi voi olla eri asteista 
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väkivaltaa niin psyykkistä, kuin fyysistä, seksuaalista väkivaltaa, laiminlyöntiä, riip-

puvuuksia ynnä muita vaikeita haastaeita,  jotka altistavat lapsen ja nuoren jonkin-

laiseen suojattomaan tilaan. Pärjätäkseen arjessa lapsi saattaa ottaa ”selviytyjän” 

roolin, joka voi jäädä päälle vielä silloinkin, kun sitä ei enää tarvitsisi. Ahdistusta 

pidetään eräiden teorioiden mukaan jopa suojamekanismina, joka varoittaa uhasta 

tai vaikeasta tilanteesta. Häiriöksi ahdistus muuttuu monista eri syistä (Strandholm 

& Ranta 2014, 17 – 29.) Näihin sanoihin tutkijan on helppo yhtyä omankin kokemuk-

sen perusteella. Ylisuorittaminen ja muiden ihmisten  miellyttäminen alkaa viedä 

voimavaroja liian pitkään jatkuessaan. Ahdistusta alkaa ilmetä, kun ihmisen voima-

varat hiipuvat. Viimeistään tällöin olisi syytä ryhtyä miettimään keinoja millä vointia 

pystyisi kohentamaan. 

Nurmi ym. (2018, 169-170) ovat myös pureutuneet asiaan. He mainitsevat kuinka 

nuorten masennuksen ja ahdistuneisuuden syitä on etsitty muualtakin kuin vain ge-

neettisistä tekijöistä. Monet stressaavat elämäntapahtumat ja erityisesti traumaatti-

set tapahtumat, lisäävät nuoren todennäköisyyttä masentua tai kärsiä ahdistushäi-

riöstä. Kirjoittajat jatkavat, että myös erilaiset temperamenttipiirteet ovat yhteydessä 

nuorten mielenterveyteen. Eritoten estynyt temperamentti ja ylikontrolloiva persoo-

nallisuus altistavat masennus- ja ahdistuneisuusoireille. Vuorilehto ym. (2014, 200) 

luettelee nuorten mielenterveyshäiriöiksi mielialahäiriöt (masennustilat, pitkäaikai-

nen masennus ja kaksisuuntaiset mielialahäiriöt) sekä ahdistuneisuus,-syömis- ja 

päihdehäiriöt. Huomioitavaa kuitenkin on, että oireiden varhainen tunnistaminen ja 

nopea avun saaminen ovat tärkeitä, jotta nuoren normaali kehitys ei vaarannu. Vuo-

rilehto ym. ( 2014, 200) toteavat kuitenkin, että vain noin puolet mielenterveyson-

gelmista kärsivistä nuorista saa hoitoa. Marttusen ym. (2014, 13) mukaan peruster-

veydenhuollossa työskentelevät aikuiset voivat tehdä ratkaisevan paljon nuorten hy-

väksi. Juuri he voivat tunnistaa jo varhain nuoren mielenterveysongelmat, hoitaa 

lieviä häiriöitä ja ohjata hoitoon, jos kyse on vakavammista asioista. 
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5.2 Syitä ja vaikuttavia tekijöitä mielenterveyden häiriöille 

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan silloin, kun mieliala, tunteet, ajatukset tai käy-

tös haittaavat ihmisen kykyä toimia tai elää ihmissuhteissa. Mielenterveyden häiri-

öitä ei ole helppo ammattilaisenkaan määritellä, koska monet oireet kuuluvat ihan 

tavalliseenkin elämään. Lisäksi on vaikea määritellä, miksi toinen sairastuu ja toinen 

ei. Mielenterveyden häiriöitä voidaan kuitenkin hoitaa, ja niistä voidaan parantua, 

mikä on positiivinen asia. On tietysti olemassa myös joitain mielenterveyden sai-

rauksia, jotka eivät koskaan parane, mutta niiden oireita voidaan lievittää lääkkeillä 

ja ihminen pystyy elämään sairaudesta huolimatta hyvää elämää (Terve.fi. [viitattu 

16.4.2019]). Finfamilta kerrotaan, että syitä mielenterveyshäiriöille on monia. Haas-

tavat elämänolosuhteet ja kokemukset, pelottavat elämäntapahtumat, liika työ-

määrä sekä raskaat kokemukset menneisyydessä voivat altistaa häiriön syntymi-

selle. Jos lähisukulaisella on mielenterveysongelmia, saattaa riski sairastumiseen 

kasvaa. Se ei kuitenkaan ole automaatista, eikä voi yleisesti olettaa, että kaikille käy 

niin. Suojaavien tekijöiden riittävän määrän ansioista, perheenjäsenet voivat hyvin-

kin selvitä sairastumatta. (Finfami, [viitattu 16.4.2019].) 

Ympäristö ja kotikasvatus sekä sieltä saadut opit voivat vaikuttaa myös mielenter-

veyshäiriöiden synnylle. Toivion ja Nordlingin (2013, 63) mukaan vanhempien tar-

joamat käyttäytymisen ja tunteenilmaisun muodot ja mallit ovat merkityksellisiä mie-

lenterveydelle koko lapsuus - ja nuoruusiän. Ulkoisiin tekijöihin vaikuttaminen on 

vaikeampaa, koska erilaisten sosiaalisten muuttujien hallintaan ja yhteiskunnallisten 

prosessien kulkuun liittyy paljon yksilön ja perheen vaikutusmahdollisuuksien ulko-

puolella olevia asioita. Näitä riskitekijöitä ovat esimerkiksi päihteet, kiusaaminen, 

erot ja menetykset sekä haitallinen elinympäristö. Kuhanen ym. (2010, 19) jatkavat 

samoilla linjoilla. Heidän mielestään ihmisen yksilölliset tekijät ja kokemukset vai-

kuttavat siihen, kuinka jokainen oman mielenterveytensä määrittelee. Kuhanen ym. 

(2010, 19) näkevät, että biologiset tekijät, kuten perimä ja sukupuoli, ovat yksilöllisiä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilön mielenterveyteen. Syntymästään asti ihminen on 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja vuorovaikutuksen tuloksena syntyneet 

elämänkokemukset vaikuttavat yksilön mielenterveyteen läpi elämän. Läheisen 

kuolema, taloudellinen kriisi, vakava sairastuminen, väkivallan kohteeksi joutuminen 

tai vaikka vakava ongelma läheisen kanssa ovat kielteisiä elämäntapahtumia, jotka 
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eivät voi olla muovaamatta yksilön mielenterveyttä (Kuhanen 2010, 19.) Tähän vai-

kuttaa myös resilienssi, jonka määritelmän jo aiemmin avasin. 

5.3 Eettisyys mielenterveystyössä 

Mielenterveystyön etiikka liittyy sekä mielenterveysongelmien ominaisuuksiin että 

hoitajan ja potilaan vuorovaikutuksen erityislaatuisuuteen. Mielenterveysongelmat 

lisäävät ihmisen haavoittuvuutta. Hoitajan tai ohjaajan on hyvä olla perillä potilaiden 

perustuslaillisesta itsemääräämisoikeudesta ja miten siihen voi puuttua (Vuorilehto 

ym. 2014, 56.) Itsemääräämisoikeuden rinnalla on puhuttava asiakaslähtöisyy-

destä. Sillä tarkoitetaan asiakkaan äänen kuulemista ja itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamista. Asiakaslähtöisesti työskennellessä asiakassuhde etenee asiak-

kaan määrittelemien ja esiin nostamien tarpeiden kautta. Sosiaalialan työssä asia-

kaslähtöisyys toteutuu, kun asiakas kokee aidosti osallisuutta (Talentia, [viitattu 

21.3.2019].) Asiakaslähtöistä hoitotyötä kannattavat myös Kuhanen ym. ( 2010, 54 

- 55). Heidän mukaansa eettisen hoitotyön perustana on, että hoitaja tai ohjaaja on 

tietoinen omista arvoistaan ja pyrkii selkiyttämään omaa työtänsä. Ohjaaja kunnioit-

taa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja huomioi yksilöllisyyden, turvallisuuden ja 

hoidon jatkuvuuden periaatteet ja osaa niiden pohjalta tehdä eettisiä päätöksiä. Yh-

teiskunnalliset ja oikeudelliset toiminnan puitteet perustuvat eettistä toimintaan sää-

televään lainsäädäntöön, suosituksiin ja eettisiin ohjeisiin. Tämä asia on kuitenkin 

usein ristiriidassa nykypäivän tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen 

pyrkivässä maailmassa 
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6 NUORTEN YLEISIMMÄT MIELENTERVEYSHÄIRIÖT 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksessa haastattelujen kautta esiin tulleista mielen-

terveyshäiriöistä. Lisäksi mainitaan muutamasta, yleisesti tiedossa olleista häiri-

öistä, jotka nimenomaan nuorilla esiintyy yleisimmin. Ensimmäisenä kerrotaan ma-

sennuksesta, joka on yleisin mielenterveyteen liittyvä sairaus. Ahdistuneisuushäiri-

öissä on kuvatttu esiintyvyydeltään yleisimmät eli sosiaalisten tilanteiden pelko, pa-

niikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö sekä traumaperäi-

nen stressireaktio (PSTD). Itsetuhoisuus otsikon alla on kerrottu itsetuhoiseen käyt-

täytymiseen liittyvää tietoa. Haastatteluissa mainittiin myös epävakaa persoonalli-

suushäiriö ja yllättäviä, ikäviä tapahtumia elämässä, jotka ovat aiheuttaneet trauma-

tisoitumisen. Myös näistä asioista on kerrottu tutkimuksen tässä osiossa, niin lukijan 

on helpompi lukea tutkimustuloksia, kun tietää miten se vaikuttaa ihmiseen. Pääpiir-

teittäin on kuvattu myös psykoosi ja kaksisuuntaisen mielialahäiriö, joita saattaa 

esiintyä perinnöllisyyden takia, mutta myös päihteiden käytön vuoksi. Riippuvuudet 

on koottu omaan lukuunsa lukemisen selkeyttämiseksi. 

6.1 Masennus 

Masennustilan synty voidaan ymmärtää monitekijäisenä prosessina, jossa perimä, 

temperamentti, varhaiset traumat, ajankohtainen stressi ja näiden tekijöiden keski-

näiset vaikutukset ovat altistavia tekijöitä. Masennustilan laukaisee yleensä jokin 

kielteinen elämänmuutos, jonka henkilö oman kehityshistoriansa ja elämäntilanteen 

valossa kokee kuormittavaksi. (Melartin & Isometsä 2009, [viitattu 16.4.2019]) Me-

lartin ja Isometsä jatkavat Kendlerin ym. (2003) sanoin, että riski masentua on mo-

ninkertainen puolen vuoden ajan merkittävän kielteisen elämäntapahtuman jälkeen. 

Masentuneeseen mielialaan liittyy alakuloisuuden, surun, turtuneisuuden ja ärtynei-

syyden tunne. Masennuksessa oireet voivat vaihdella eri ihmisillä hyvinkin paljon. 

(Mielenterveysseura [viitattu 16.4.2019].) Myös Marttunen ja Karlsson (2014, 41-43) 

kirjoittavat masennuksesta moniulotteisena ilmiönä, samoilla linjoilla on Myllärniemi, 

(2017, 20-21) joka toteaa menetyksen kokemukset liittyvän usein, keskeisesti ma-

sennukseen ja sen syntyyn. Masennus on tunnereaktio jo tapahtuneeseen psyykki-

seen menetykseen tai traumaan ja niihin liittyvään psyykkiseen kipuun. Marttunen 
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ja Karlsson (2014, 41-43) jatkavat, että masentunut mieliala, jonkun menetyksen tai 

muun kriisin takia, menee yleensä ohi. Alakulon jatkuessa pitkään, jopa viikkoja, se 

voi johtaa masennustilaan. Masennustilalla eli depressiolla tarkoitetaan oireyhty-

mää, johon liittyy masentuneen mielialan lisäksi muita oireita ja joka aiheuttaa sel-

vää, arkielää haittaavaa toimintakyvyn heikkenemistä. Marttusen ja Karlssonin ( 

2014, 41-43) mukaan sekä masennusoireet että masennus mielenterveyshäiriöinä 

yleistyvät nuoruudessa. Nuoruusiässä masennusta on jo 5-10 %:lla, pitkäaikaisesti 

sitä sairastaa silloin jo 1-2 % nuorista. Riihimäki (2010, 9) toteaa, että toisin kuin 

tuki- ja liikuntaelin sairaudet, masennus alkaa usein nuorena ja vaikutus ulottuu pit-

källe elämänkaareen ja masennuksen puhkeaminen nuorena voi haitata opiskelua 

ja työelämään siirtymistä. Kampmanin ym.( 2017, 11) mukaan huomioitavaa on, että 

masennus on tavallinen oire myös useimmissa muissa psykiatrisissa sairauksissa 

ja tiloissa. Masennus ei siis aina ole masennustilojen eli depressioiden oire. Tämä 

tarkoittaa, että esim. erilaisista ahdistuneisuushäiriöistä ja psykoottisista sairauk-

sista kärsivien oirekuvassa ilmenee vaihtelevasti masennusta. Masennus liittyy 

usein myös moniin somaattisiin sairauksiin. 

6.2 Ahdistuneisuushäiriöt 

THL:n (2019, [viitattu 30.5.2019]) artikkelissa tuodaan esiin , että arkipäivään kuuluu 

ajoittainen ahdistuneisuus ja lievä pelko. On normaalia, että jokaisen elämässä on 

tällaisia tunteita. Kun ahdistuneisuus on jatkuvaa, voimakasta, pitkäkestoista ja toi-

mintakykyä rajoittavaa puhutaan ahdistuneisuushäiriöstä. Ahdistuneisuushäiriöistä 

yleisimpiä ovat sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö, julkisten paikkojen 

pelko ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. THL:n mukaan Suomessa myös pakko- oi-

reinen häiriö luetaan ahdistuneisuushäiriöihin. Terveys 2000–tutkimuksessa on to-

dettu, että ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä 30- vuotiailla suomalaisilla. Ahdis-

tuneisuushäiriöt ovat lisäksi yleisempiä naisilla kuin miehillä. Heikko itsetunto on 

myös isona vaikutteena riskitekijöissä. Hoitona ahdistuneisuuteen käytetään psyko-

terapiaa, erityisesti kognitiivisesta terapiasta on huomattu olevan hyötyä. Myös ma-

sennuslääkkeet ovat yksi hoitomuoto THL: stä kerrotaan. 
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Sosiaalisten tilanteiden pelko.  Sosiaalisten tilanteiden pelko voi johtaa pahimmil-

laan hyvinkin rajoittuneeseen kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Henkilö 

karttaa tilanteita, joissa kokee joutuvansa muiden ihmisten tarkkailun alaiseksi. Mie-

lenterveyden häiriöksi luokiteltavasta pelkotilasta on kyse silloin, kun oireet vaikeut-

tavat tavallista elämää ja sosiaalisten tilanteiden liittyvä ahdistus on hyvin voima-

kasta. Sosiaalisten tilanteiden pelon syntyminen näyttäisi olevan yhteydessä perin-

nöllisiin tekijöihin, vaikeisiin kokemuksiin ja opittuihin käyttäytymismalleihin.  Hoi-

tona käytetään lääkehoitoa ja psykoterapiaa sekä näiden yhdistelmää. Ennen hoi-

don aloittamista on tarpeen lääkärin tekemä haastattelu, jotta mahdolliset muut psy-

kiatriset häiriöt tulisi havaittua.  Läheisten tuki on ensiarvoisen tärkeää, koska vaste 

lääkehoitoon ja psykoterapiaan tulee hyvin hitaasti. Aikaa voi mennä kuukausia, 

jopa vuosia. (THL, [viitattu 30.5.2019]; Suomen Mielenterveys ry, [viitattu 

30.5.2019].; Masennusinfo.fi, [viitattu 30.5.2019].) 

Paniikkihäiriö. Paniikkihäiriössä henkilöllä on toistuvia, voimakkaita ahdistunei-

suuskohtauksia, joita kutsutaan paniikkikohtauksiksi. Kohtauksiin ei välttämättä, ai-

nakaan aluksi, liity mitään ulkoista laukaisevaa tekijää. Myöhemmin henkilöllä voi 

kuitenkin tulla tilanteiden välttämistä, joissa kohtaus on ilmennyt. Paniikissa pulssi 

nousee, hengitys tihenee ja olo on hyvin epätodellinen. Usein tilannetta kutsutaan 

taistele tai pakene – reaktioksi. Paniikkikohtaus saavuttaa huippunsa noin kymme-

nessä minuutissa ja kestää yleensä alle puoli tuntia. Kun kohtaukset alkavat ole-

maan toistuvia ja haittaavat arkea, on kyse paniikkihäiriöstä. Hoidoksi suositellaan 

lääkehoitoa ja/ tai psykoterapiaa.  Erityisesti kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat on 

huomattu toimiviksi. (THL, [viitattu30.5.2019], Mielenterveystalo.fi [viitattu 

30.5.2019].) 

Julkisten paikkojen pelko. Henkilö alkaa välttämään kaikkia julkisia paikkoja ja 

tilanteita, joissa hän kokee ahdistuvansa. Takana on pelko, että ei pääse tarpeeksi 

nopeasti pois tilasta, jossa sillä hetkellä on, kun ahdistava olotila iskee päälle. Ta-

vanomaisia paikkoja tällaiseen pelkoon ovat kassajonot, julkiset kulkuneuvot, teat-

terit, konsertit ja muut sellaiset paikat joissa on paljon ihmisiä. (THL, [viitattu 

30.5.2019]). 
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Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Ilmenee päivittäisenä liiallisena huolena ja ah-

distuksen tunteena, ja se on jatkunut vähintään puolen vuoden ajan. Jatkuvaan ah-

distuneisuuteen ja huoleen yhdistyy muun muassa väsymystä, levottomuutta, vapi-

naa, säpsähtelyä, hikoilua, pahoinvointia, lihasjännitystä, nukahtamisvaikeutta sekä 

vaikeutta pysyä unessa. Nuorilla ahdistuneisuus voi ilmetä myös itseluottamuksen 

puutteena, perfektionismina, suorituspelkona ja korostuneena rohkaisun tarpeena. 

Erona normaaliin ahdistavaan tai stressaavaan elämäntilanteeseen on, että ihminen 

on useista asioista huolissaan yhtäaikaisesti ja oirekuvassa näkyy jatkuva väsymys, 

ärtyisyys ja levottomuus. Viisi prosenttia ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elä-

määnsä ahdistuneisuushäiriöistä, ja heistä yli puolella oireet alkavat lapsuudessa 

tai murrosiässä. Jopa neljännes ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä kokee kärsi-

neensä oireista läpi koko elämän. Ahdistuksen ja tuskaisen olotilan on täytynyt jat-

kua vähintään puoli vuotta, että voidaan sanoa, että on kyse mielenterveyden häiri-

östä. Tässäkin häiriössä hoitona käytetään psykoterapiaa sekä lääkkeinä masen-

nuslääkitystä. Joskus ahdistuneisuus ennakoi masennusta, tämä on seikka, jonka 

vuoksi ajoissa hoidon hakeminen on tärkeää. (Terveyskirjasto.fi, [viitattu 21.5.2019], 

THL, [viitattu 30.5.2019]). Marttusen ym. (2014, 36 ) mukaan yleistynyt ahdistunei-

suushäiriö voi vaatia pitkäaikaista terapiaa toimintakyvyn parantamiseksi. Lisäksi 

nuoren ollessa kyseessä on hyvä pyrkiä harjoittelemaan rakentavaa ongelman rat-

kaisua murehtimisen sijaan. Myös lääkehoitoa voidaan käyttää kognitiivisen psyko-

terapian rinnalla. Näiden samojen keinojen on todettu auttavan myös seuraavaksi 

esiteltävässä pakko–oireisessa häiriössä. 

Pakko-oireinen häiriö. Tämä häiriö saattaa rajoittaa henkilön elämää rajustikin. 

Pakkoajatukset tunkeutuvat mieleen toistuvasti ja vievät aikaa ja häiritsevät nor-

maalia arkea. Pakkotoiminnot liittyvät pakkoajatuksiin siten, että toiminnoilla pyri-

tään vähentämään pakkoajatuksiin liittyvää ahdistusta. Tästä syntyy helposti kierre, 

joka ahdistaa entisestään. Pakko- oireisesta häiriöstä on kyse silloin, kun oireet ovat 

toistuvia ja jatkuvia ja ne aiheuttavat kärsimystä. Oireisiin voi liittyä myös pakollisten 

ajatusten ja toimintojen liiallisuus ja epärealistisuus (Mielenterveysseura.fi, [viitattu 

21.5.2019]). Samoilla linjoilla on psykiatrian erikoislääkäri Huttunen (30.11.2018). 

Huttunen toteaa, että tavallisimmat pakkoajatukset ovat pelot tautien leviämisestä 

kätellessä, pakonomainen epäily tai pelko, että on omilla teoillaan vahingoittanut 

toista tai jättänyt lähtiessään hellan päälle ja aiheuttaa vahinkoa sillä tapaa. Erona 
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normaalin ja pakko-oireisen toiminnan välillä on, että jos toiminta on pakko-oireista 

se tuottaa kärsimystä ja vie päivittäin enemmän kuin tunnin aikaa. Haitta alkaa nä-

kyä arjessa ja ihmissuhteissa. Perinnöllisyydellä on tutkimusten mukaan osuutta 

häiriön synnyssä. Erilaiset stressitilanteet ja elämänmuutokset liittyvät usein oirei-

den alkamiseen tai voimistumiseen. Huttusen mukaan oireet saattavat altistaa myös 

alkoholin väärinkäyttöön, masennustiloihin ja syömishäiriöihin. 

Traumaperäinen stressihäiriö (Post Traumatic Stress Disorder-PTSD). Trau-

maperäinen stressihäiriö kehittyy, kun henkilö kohtaa tapahtuman, jossa kokee voi-

makasta pelkoa, kauhua, avuttomuutta ja kontrollin menettämisen tuntua. Autono-

minen hermosto aktivoituu ja se ilmenee esimerkiksi sydämen tykytyksenä, veren-

paineen nousuna ja hikoiluna. Diagnoosi traumaperäiseen stressihäiriöön edellyttää 

vähintään kuukauden kestävää oireilua. Jos kesto on alle kuukauden, kyseessä on 

akuutti stressihäiriö. Traumaperäinen stressihäiriö ei välttämättä tarkoita henkilön 

itseensä kohdistuvaa hengenvaaraa, vaan tieto läheiseen liittyvästä uhkasta voi olla 

häiriön taustalla. (Terveyskirjasto.fi, [viitattu 5.6.2019].)  

Vihottula (2015, 30) on väitöskirjassaan avannut traumaa Saaren (2000, 22-27) 

määritelmän mukaan. Siinä Saari toteaa trauman sisältävän aineksia sekä trau-

maattisesta tapahtumasta että sen psyykkisestä kokemisesta. Saaren mukaan trau-

maan sopii tyypillisemmin seuraavat kuvaukset: Kaiken muuttuminen, tapahtuman 

tai tilanteen ennustamattomuus, tapahtuman kontrolloimattomuus ja tapahtumat 

ovat luonteeltaan sellaisia, että ne koettelevat ja muuttavat elämänarvoja. Psykolo-

gian tohtori Eija Palosaari (2008, 26-28) on myös kirjoittanut traumatisoitumisesta. 

Palosaari analysoi, että kun psyykkinen kipu on yksinkertaisesti liikaa, reaktiot eivät 

lähde etenemään, vaan tapahtuma tai jotkin sen osat lukkiutuvat mieleen ja kehoon. 

Ihminen ikään kuin jatkaa ”normaalia ” elämää ja arjen haasteita, mutta ns. emotio-

naalinen persoonan osa ottaa kantaakseen traumatisoivaan muistoon liittyvän 

psyykkisen kivun ja pelon. Alkuun asia voi pysyä pois muistoista, mutta ajan mittaan 

traumamuistot alkavat tunkeutua näennäisen normaalin persoonan puolelle. Lukitut 

traumamuistot kuluttavat voimavaroja ja henkilön näennäisen persoonan osa ka-

peutuu. Traumamuistot saavat ihmisen automaattisesti väistämään asioita, jotka 

saattaisivat laukaista ne auki, Palosaari toteaa. 
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6.3 Epävakaa persoonallisuushäiriö 

Persoonallisuushäiriöillä tarkoitetaan sellaisia sisäisen kokemisen tapoja ja käyttäy-

tymistä, jotka poikkeavat jollain tapaa poikkeavat kulttuurin hyväksytyistä normeista. 

Ne myös aiheuttavat henkilölle pitkäaikaisia ongelmia ja sosiaalista haittaa. Vaikka 

persoonallisuushäiriöön liittyvä poikkeava käyttäytyminen alkaa jo lapsuudessa tai 

varhaisnuoruudessa, se todetaan vasta aikuisiässä. Häiriötä esiintyy noin joka kym-

menennellä ihmisellä, mutta luku on viitteellinen, sillä osa persoonallisuushäiriöistä 

jää toteamatta.(Kampman, 2017, 218.) Epävakaa persoonallisuushäiriö on yleinen 

sairaus ja syy hakeutua terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoidon piiriin. Hoitoon 

hakeutumisen taustalla on yleensä itsemurhayritykset ja runsaat oheissairaudet ku-

ten ahdistuneisuushäiriöt, depressio, päihdeongelmat ja syömishäiriöt. Persoonalli-

suushäiriö koostuu kolmesta eri ilmiöstä: tunne-elämän epävakaus, käyttäytymisen 

säätelyn vaikeus ja alttius ihmissuhde ongelmiin. Näiden määrä vaihtelee ihmisen 

mukaan. Tunnetilat vaihtelevat nopeasti, joskus tunnetila on suorastaan tuskainen. 

Juuri tämäntyyppiset vaihtelevuudet altistavat itsensä vahingoittamiseen, sillä hen-

kilö pyrkii näin pakenemaan ahdistusta.(Vuorilehto ym. 2014,182-183.) 

Ylen (2016 ) artikkelissa kaksi epävakaaseen persoonallisuushäiriöön sairastunutta 

kertoi omista kokemuksiaan sairastumisestaan. Toisella heistä oli epävakaan per-

soonallisuushäiriön lisäksi diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö. He kertoivat 

esimerkiksi siitä, miten voimakkaasti hylätyksi tulemisen pelko esiintyi. Se näyttäytyi 

arjessa miellyttämisen haluna ja vaativuutena itseä kohtaan. Heidän oli vaikea sää-

dellä omia tunteitaan, tyhjyyden tunne oli jatkuva ja itsetuhoiset ajatukset mylläsivät 

mielessä. Artikkelissa kerrottiin myös, kuinka ihminen saattaa toimia liian impulsiivi-

sesti esim. seksin, rahan ja vaikkapa ahmimisen suhteen. Sisäinen myllerrys ei näy 

välttämättä päällepäin. Samassa Ylen artikkelissa, väitöskirjan aiheesta tehnyt  psy-

kiatri Virpi Leppänen kertoi, että suurimmalla osalla sairastuneista löytyi vaikeita, 

traumaattisia kokemuksia lapsuudesta tai nuoruudesta. Huomioitavaa on, että oli 

myös heitä, joilla oli niin sanottu onnellinen lapsuus ja siitä huolimatta sairastuivat. 

Leppäsen mukaan näissä tapauksissa epävakaa persoonallisuushäiriö johtui tem-

peramentin piirteistä. Leppäsen tutkimuksensa suurin ryhmä häiriöstä kärsiviä oli 

alle kolmikymppisiä naisia. Leppänen arvioi, että normaalista nuoruuteen kuulu-

vasta mielialojen ailahtelusta epävakaaseen mielialahäiriöön, erottaa sellainen 
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seikka, että normaaliin ailahteluun ei kuulu itsetuhoisuus ja toimintakyvyn lasku. Li-

säksi, jos oireilu kestää parikin vuotta ja koko ajan kaikki tuntuu menevän huonosti, 

Leppäsen mukaan olisi syytä miettiä, onko kehittymässä epävakaa mielialahäiriö. 

6.4 Kaksisuuntainen mielialahäiriö 

Kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bibolaarihäiriö, entiseltä nimeltään maanis- dep-

ressiivisyys on pitkäaikainen ja vahvasti perinnöllinen häiriö. Häiriöön kuuluvat ta-

vanomaisesta poikkeavat mielialojen vaihtelut masennuksesta maniajaksoihin, ja 

siltä väliltä olevaan olotilaan ns. sekamuotoiseen jaksoon. Hyvin usein kaksisuun-

taista mielialahäiriötä sairastavalla on taipumusta alkoholi- tai muuhun päihdeongel-

maan. Runsas juominen voi voimistaa sekä masennus- että maniajaksoja. Ma-

niajaksoissa käyttäytyminen on silmiinpistävän aktiivista ja epärealistinen hyvä olo 

voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Maanisuus ei tarkoita välttämättä iloisuutta, 

vaan se voi esiintyä myös aggressiivisena kiihtymyksenä. Tällöin ei oteta apua vas-

taan, koska henkilö ei näe, että mikään olisi vialla. Masennusjaksot ovat maanisia 

jaksoja yleisempiä. Silloin oireet ovat hyvin samoja kuin vakavasta masennuksesta 

kärsivällä. Ilmenee syvää väsymystä ja keskittymiskyvyn puutetta. Lisäksi ilmenee 

arvottomuuden tunnetta, syyllisyyttä ja ajatuksia kuolemasta. Sekamuotoisissa jak-

soissa sairastuneen ajatustoiminta on hyvin kiihtynyttä, mutta ajatukset ovat masen-

tuneita. Hänellä voi olla aistiharhoja tai harhaluuloja, jotka eivät kuitenkaan ole laa-

dultaan samanlaisia kuin skitsofreniaa sairastavalla. Lääkityksen noudattaminen ja 

oireiden tunnistaminen on tärkeää. Lääkkeenä käytetään yleensä mielialaa tasaa-

vaa lääkettä. (Suomen Mielenterveysseura ry, [viitattu 5.6.2019].) Kaksisuuntaiseen 

mielialahäiriöön sairastuu noin kolmannes lapsuuden tai nuoruuden aikana, loput 

varhaisessa aikuisuudessa. Kuitenkaan suurin osa lapsista, joilla on perinnöllinen 

sairastumisriski, ei koskaan sairastu psyykkisesti. Noin 60 prosentilla sairastuneista 

on samanaikainen persoonallisuushäiriö, ja etenkin nuorena sairastuvien persoo-

nallisuuden kehitys on vaarassa. Epävakaa persoonallisuus ja kaksisuuntainen mie-

lialahäiriö eroavat kriteereiltään, sillä epävakaassa persoonallisuushäiriössä ei il-

mene hypomaniaa eikä manioita, se on jatkuva ja ilmenee eri elämänalueilla myös 

silloin, kun ei todeta ajankohtaista mielialajakson muutosta. (Nykopp, 2014.) 
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6.5 Itsetuhoisuus 

Itsetuhokäyttäytymisenä pidetään kaikkia sellaisia ajatuksia ja tekoja, jotka uhkaa-

vat nuoren terveyttä tai henkeä. Yleensä motiivina on ainakin jossain määrin tiedos-

tettu kuolemanhalu. Itsetuhokäyttäytyminen ei ole häiriö sinänsä, vaan se voi liittyä 

mihin tahansa psyykkiseen häiriöön. Epäsuoraksi itsetuhoisuudeksi kutsutaan sel-

laista käyttäytymistä, johon liittyy kuolemanvaara, mutta jossa ei ole tietoista aiko-

musta kuolla. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi toistuvat riskinotot liikenteessä, päih-

teiden käyttö tai vaikean sairauden hoidon laiminlyönti (Pelkonen& Strandholm 

2013, 125.) Pelkonen ja Strandholm (2013, 125) jatkavat, että useimmiten nuoren 

itsetuhokäyttäytyminen liittyy masennukseen tai kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, 

päihteiden ongelmakäyttöön sekä impulssien ja tunteiden säätelyn häiriöihin, joita 

ovat esimerkiksi käytösongelmat tai epäsosiaaliset tai epävakaat persoonallisuuden 

piirteet. THL:n (2015, [viitattu 21.4.2019]) mukaan Suomessa itsemurhan yrityksen 

riski on suurimmillaan 20 - 40 vuotiailla. Riskitekijöihin on THL:n tutkimustenkin mu-

kaan lueteltu erityisesti masennustila. Nuorten mielenterveystalon, [viitattu 

31.5.2019] sivuilla muistutetaan, että itsetuhoisia ajatuksia ei tule vähätellä. Nuo-

rella tavoitteena ei useinkaan ole kuolema, vaan halu päästä eroon sietämättömästä 

olotilasta. 

6.6 Psykoosi 

Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vakavaa häiriintymistä, joka ilmenee 

harhaluuloina tai aistiharhoina, ja jossa henkilö on joltain osin menettänyt kosketuk-

sensa todellisuuteen (THL 2019; Mielenterveystalo, [viitattu 8.7.2019]). Yleisin psy-

koosisairauksista on skitsofrenia. Psykoosioireet voivat johtua päihteiden käytöstä 

tai jostain ruumiillisesta sairaudesta. Monesti psykoosisairauksiin liittyy myös tiedol-

listen eli kognitiivisten toimintojen muutoksia, esimerkiksi tarkkaavaisuuteen ja 

muistiin liittyviä haasteita. Skitsofreniaa sairastaa prosentti Suomen väestöstä. 

Taustaltaan psykoosisairaudet kuuluvat monitekijäisiin eli taudin taustalla on useita 

vaikuttavia geenejä. Myös ympäristötekijät saattavat vaikuttaa sairastumisalttiuteen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että samoissa ulkoisissa olosuhteissa, toinen ihminen sairas-

tuu helpommin kuin toinen ja jotkut sairaudet tulevat jostain syystä samaan sukuun 
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toisia enemmän. Yksilöllinen haavoittuvuus siis vaikuttaa herkkyyteen sairastua. 

Psykoosien hoito vaatii moniammatillista yhteistyötä. Tarvitaan lääkehoitoa sekä yk-

silöllisesti räätälöityä kuntoutusta. Lisäksi oireidenhallintaryhmät, ammatillinen kun-

toutus, psykoterapeuttiset hoitomuodot ja arkielämän ja sosiaalisten taitojen harjoit-

telu kuuluvat onnistuneeseen hoitoon. (THL. 13.6.2019.) 
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7 RIIPPUVUUDET 

Riippuuvuus liittyy tunteeseen saada mielihyvää jostain aineesta tai toiminnasta. 

Riippuvuudet jaetaan kahteen osioon eli aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippu-

vuuksiin. Aineriippuvuuksiin lukeutuu alkoholi, huumeet, lääkkeet sekä nikotiini. Jä-

tän kuitenkin nikotiinin tässä tarkemmin esittelemättä, sillä nikotiiniriippuvuudella ei 

ole  niin oleellista osuutta mielenterveyden häiriöihin. Toiminnallisia riippuvuuksia 

ovat Viljamaan (2011, 123) sekä Päihdeklinikka ( 2009, [viitattu 16.5.2019]) mukaan 

ainakin liiallinen ja pakonomainen liikunta, työnteko, seksi, syömishäiriöt, pelaami-

nen ja nettiriippuvuus. Viljamaa (2011, 7) on kuvannut riippuvuutta latinan kielen 

sanalla ”addictio ”. Sanalla tarkoitetaan yleensä voimakkaan, toistuvan halun ohjaa-

maa käyttäytymistä. Se voi syntyä jonkin aineen käytöstä tai toiminnasta, olla hai-

tallista tai haitatonta, henkistä tai fyysistä. Kaikkiin addiktioihin eli riippuvuuksiin kuu-

luu jännittävän odotuksen, taistelun ja lopulta sietämättömän paineen laukeaminen. 

Addikti on häviöllä, peli pelaa häntä, viina juo alkoholistia ja tupakka polttaa nikotii-

niriippuvaista. Riippuvainen toistaa tiettyjä tunnetiloja, joita hän hallitsee aineella, 

ruoalla tai toiminnalla. Viljamaa jatkaa, että addiktiolla on tapana sarjaistua, eli al-

koholista ja tupakasta päästyään riippuvaisesta voi tulla vaikka läheisriippuvainen 

työaddikti. Ahdistus voi laukaista uuden addiktion, ja se taas voi tuottaa riippuvai-

selle yhä suurempaa ahdistusta. 

7.1 Aineriippuvuudet  

Viljamaan (2011, 125) mukaan aineriippuvuuksiin voidaan lukea alkoholi, huumeet, 

lääkkeet ja nikotiini. Viljamaan toteaa aineiden koukuttavuudesta että, alun ”tutus-

tumisvaiheen” jälkeen aine alkaa häiritä päivittäistä suoriutumista. Siitä seuraa, että 

aineen ”kokeilun” loppupuolella elimistö ei enää toimi kunnolla, ilman päihdyttävää 

ainetta. THL:n mukaan eri aineisiin olevat  riippuvuudet muistuttavat paljon toisiaan. 

Niiden ydinoireita ovat käytön pakonomaisuus ja käyttöhimo. Riippuvuus ilmenee 

vaikeutena hallita aineen käyttöä, aloitusta, määriä tai lopettamista. Lopettamista 

yrittäessä tulee vieroitusoireita ja kykenemättömyyttä tunnistaa tai myöntää riippu-

vuuden aiheuttamia oireita ja haittoja. (THL 10.9.2018.) Päihdeongelmilla on suora 

yhteys nuorten mielenterveyteen. Mitä aikaisemmin nuori aloittaa päihteiden käytön 
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ja mitä runsaampaa se on, sitä todennäköisemmin nuori oireilee myös muulla tavoin 

psyykkisesti ja kärsii jostain muusta samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä 

(Pahlen, Lepistö & Marttunen 2014, 111.) 

Alkoholiriippuvuus. Alkoholin ongelmakäytöllä tarkoitetaan juomista, johon liittyy 

haitta tai huomattava riski. Ongelmallinen käyttö voidaan määritellä vielä riskikäy-

töksi, haitalliseksi käytöksi tai alkoholiriippuvuudeksi. Riskikäyttö aiheuttaa vaaran 

erilaisille sairauksille, mutta se myös altistaa sosiaalisille haitoille ja riippuvuudelle. 

Riskikäytössä ja haitallisessa käytössä on vielä mahdollisuus vähentää käyttöä niin 

että haitat vähenevät. Alkoholiriippuvuus on sitten jo seurausta edellisistä. Se on 

oireyhtymä, joka on määritelty kansainvälisessä WHO:n kehittämässä ICD-10- tau-

tiluokituksessa. Riippuvuudelle on tavanomaista pakonomaisuus, vaikeus hallita 

juomista ja juomisen jatkaminen, vaikka jo tiedostaa haitat. (THL 9.5.2019.) THL:n 

(27.2.2019) tutkimuksen mukaan alkoholinkulutus kasvoi 0,6 prosenttia viime 

vuonna. Suomalaisten alkoholinkulutus on jakautunut epätasaisesti, pieni osa ei juo 

ollenkaan, suurin osa juo vähän, suurin osa kohtuudella ja pieni osa erittäin paljon. 

Karkean arvion mukaan noin viidennes alkoholia käyttävistä miehistä ja kymmeni-

sen prosenttia naisista juo viikon aikana riskirajan verran tai sitä enemmän (Päihde-

klinikka 21.3.2013 [viitattu 16.5.2019]) . Ylen [viitattu 31.3.2019] uutissivulla THL:n 

tutkimuksen (2018) mukaan nuorten alkoholin käyttö väheni Suomessa edelleen, 

koska alkoholia on entistä vaikeampi hankkia. Myös vanhempien asenteet ovat 

aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti al-

koholiin. Tutkimuksessa todettiin myös, että usein esitetty näkemys, että kannabik-

sen käyttö olisi yhteydessä alkoholin käytön vähenemiseen, ei sen sijaan saanut 

kyselyssä tukea. 

Huumeriippuvuus. Huumausaine tai huume tarkoittaa laitonta päihdettä. Päihtei-

den laittomuuden määrittelee lainsäädäntö. Kun päihde on laiton, se on tällöin lain-

säädännön mukaan huumausaine. Huumeiden väärinkäyttö tarkoittaa myös joko re-

septilääkkeiden tai käsikauppalääkkeiden liikakäyttöä eli niitä otetaan ohjeita suu-

rempia annoksia  tai lääkkeitä käytetään muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen. 

Huumaavia aineita ovat esimerkiksi kannabis, hasis ja marihuana, kokaiini, opiaatit 

morfiini, heroiini. Stimulantit kuten amfetamiini, impattavat aineet esimerkkinä liimat 
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ja polttonesteet, rauhoittavat lääkkeet kuten esimerkiksi Diapam sekä jotkin unilääk-

keet sekä hallusinogeenit kuten LSD.(THL 2018.)  

Huumausaineiden käyttö on Vuorilehdon ja kumppaneiden (2014, 190) mukaan 

Suomessa vielä vähäistä verrattuna muuhun Eurooppaan. Ylivoimaisesti yleisimmin 

käytetty on kannabis, jonka käyttö erityisesti nuorten keskuudessa on lisäänty-

mässä. Teini-iässä kannabista käyttävillä on muita suurempi riski sairastua skitso-

freniaan. Huumeiden sekakäyttö on lisääntynyt, ja keskushermostoon vaikuttavia 

lääkkeitä käytetään usein huumeiden tapaan suonensisäisesti. Huumeiden käyttä-

minen sinänsä ei ole Vuorilehdon (2014, 190) mukaan sairautta, vaikka niiden ai-

heuttama päihtymystila aiheuttaakin aivojen toiminnan käyttäytymisen tilapäisiä 

muutoksia. Sairaudeksi ei myöskään luokitella elämänasennetta, joka suosii huu-

meiden käyttöä. THL pitää yllä tilastoja huumeisiin liittyen omilla verkkosivuillaan. 

Huumetilanne Suomessa–raportti kokoaa yhteen keskeisimmät huumetilannetta 

seuraavat mittarit ja uusimmat huumeita käsittelevät tutkimukset. Raportteja tuote-

taan 3-5 vuoden välein. Syksyllä 2018 kerätty aineisto osoittaa, että yhä useam-

malla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista. Yleisimmin kokeiltu 

huume on kannabis. (THL 25.2.2019.) 

Lääkeriippuvuus. Niin kuin edellisessä kappaleessa on mainittu, lääkeriippuvuus 

katsotaan olevan myös huumeriippuvuutta. Lääkeriippuvuus on huumaavien lääk-

keiden päihtymishakuista väärinkäyttöä. Tällöin henkilö käyttää sellaisia lääkkeitä, 

joita ei oikeasti tarvitse, tullakseen humalaan, piristyäkseen tai saadakseen hyvän 

olon tunteita. Riippuvuus lääkkeisiin voi alkaa salakavalasti, eikä henkilö itse välttä-

mättä edes tajua olevansa riippuvainen. Tämä johtuu siitä, että riippuvuutta aiheut-

taviin lääkkeisiin lukeutuu monia sellaisia, joita määrätään hyvin yleisiltä kuulosta-

viin haittoihin kuten unettomuuden, kivun, ahdistuksen ja yskän hoitoon. Näihin ta-

vallisesti käytetyt lääkkeet ovat pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia, joista ar-

kikielessä puhutaan ”kolmiolääkkeinä”. (Minnesota, [viitattu 12.6.2019].) A-klinikan 

johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki (25.3.2018, [viitattu 2.6.2019]) yhtyy Minnesotan-

kin huomioimaan seikkaan lääkeriippuvuuden alkamisesta huomaamatta. Simojoen 

mukaan leikkauksien jälkeen kipulääkitys saattaa jäädä jostain syystä päälle pidem-

mäksi aikaa, kuin alun perin oli ollut tarkoitus. Seuraavaksi lääkettä saatetaan käyt-

tää, kun huomataan, että arjen stressi ja haasteiden aiheuttama ahdistus vähenee 



39(95) 

 

lääkkeen ansioista. Huomaamatta käytetäänkin jo isompia annoksia ja jossain vai-

heessa saatetaan havahtua siihen tosiasiaan, että lopettaminen ei onnistukaan. Täl-

löin riippuvuus on syntynyt. Simojoen mukaan Suomessa ei ole mitään realistista 

käsitystä siitä, miten paljon lääkeriippuvaisia oikeasti on. Ulkoisesti ongelmattomien 

lääkeriippuvaisten ryhmä on nimittäin suurempi kuin moniongelmaisten, joiden kal-

taisiksi päihdeongelmaiset monesti mielletään, Simojoki toteaa. 

7.2 Toiminnalliset riippuvuudet 

Päihdeklinikan (2009) sivuilla toiminnallisia riippuvuuksia verrataan pakkoneurootti-

seen käyttäytymiseen. Näissä molemmissa yhteistä on pakonomaisuus, toistuvuus 

ja se, miten ne dominoivat ihmisen muuta toimintaa, lisäksi haitoista huolimatta 

eroon pääsemisen vaikeus on yhteinen ominaisuus. Keskityn tässä peliriippuvuu-

teen, nettiriippuvuuteen sekä syömishäiriöihin, sillä näitä tuli esille myös haastatte-

luissa ja koen muutenkin näiden olevan nykypäivänä hyvinkin yleisiä ongelmia riip-

puvuuksista puhuttaessa. 

Peliriippuvuus. Ongelmapelaamisesta on kyse, kun henkilö käyttää joko rahaa tai 

aikaa liian paljon pelaamiseen. Se vaikuttaa lähes kaikkeen hänen ympärillään, niin 

ihmissuhteisiin kuin sosiaaliseen ympäristöön.(Päihdeklinikka, [viitattu 3.6.2019].) 

Mäkelän (2018) mukaan päihteet, kuten myös pelit, kiihdyttävät aivojen dobamiini-

radan ylikierroksille, ja uuden annoksen (pelin tai päihteen) saamisesta tulee pakon-

omaista. Tämän jatkuessa viikosta, kuukaudesta tai vuodesta toiseen on selvää, 

että se vaikuttaa aivoihin ja psyykkeeseen. Tästä tulee seuraamuksia monelle elä-

män osa-alueelle. Varsinkin pakonomaisessa pelaamisessa pelaamisen lopettami-

sen jälkeen arki ei tunnu miltään. Pelaaja voi tuntea itsensä erilaiseksi ja huonoksi 

ihmiseksi. Hänellä saattaa ilmetä haasteita myös keskittymiskyvyn, muistamisen ja 

kärsivällisyyden kanssa. Repsahduksia tulee juuri dopamiinihimon vuoksi (Mäkelä 

2018, 203 – 204). Viljanen (2011, 10–11) jatkaa samoilla linjoilla kirjoittaen dopamii-

nikoukusta. Tällöin aivojen ”palkitsemisjärjestelmä” ilmoittaa, milloin tarve on tyydy-

tetty ja on hyvä olla. Kun ”palkitsemisjärjestelmä” on epäkunnossa, ihminen ylensyö, 

käyttää liikaa esim. päihteitä, pelaa eikä osaa rajoittaa itseään. Dopamiinijärjestel-

män aktivoituminen laittaa mielihyvän perässä juoksevan tekemään lyhytnäköisiä 
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ratkaisuja. Dopamiinijärjestelmän hälytykselle altistunut ajautuu päivä päivältä yhä 

pahemmin koukkuun. 

Nettiriippuvuus. Nettiriippuvuudella tarkoitetaan internetin hallitsematonta ja pa-

konomaista käyttöä. Siitä aiheutuu masennusoireita, mielialahäiriöitä, tarkkaavai-

suushäiriöitä ja oppimisvaikeuksia. Nettiriippuvuuksista kärsivillä on usein myös uni-

häiriöitä, päihdeongelmaa ja sosiaalista sulkeutuneisuutta. (Yle 27.4.2018.) Päihde-

klinikka (Päihdeklinikka.fi, [viitattu 13.6.2019]) on samoilla linjoilla haittojen suhteen. 

Lisäksi siellä mainitaan sietokynnyksen nousu, joka näkyy käytön lisääntymisenä, 

jotta saadaan sama nautinto. Myös mielenkiinnon katoaminen muihin harrastuksiin 

kuin internetin käyttöön on nähtävissä. Että voidaan puhua riippuvuudesta, netin 

käytön on pitänyt kestää runsaana vähintään 3 kk ajan ja muuta kuin työ- tai opis-

kelutarkoituksessa netissä oloa on oltava 6 tuntia päivässä. Simojoen mukaan (Yle 

27.4.2018) nettiriippuvuus on päihderiippuvuutta pelottavampi ja vakavampi on-

gelma, sillä internetin käyttö on integroitunut niin vahvasti osaksi nyky- yhteiskuntaa. 

Internetin käytön haittavaikutuksiin on havahduttu Suomessa vasta hiljattain, ja sen 

aiheuttamat haittavaikutukset ovat jääneet keskusteluissa toissijaisiksi. Simojoki on 

erityisesti huolissaan somemaailmaan syrjäytyneistä nuorista, heitä on jo useita tu-

hansia. Kivikkokankaan ( Yle 27.4.2018) mukaan nettiriippuvuuden hoidon tavoit-

teena ei ole netin käytön lopettaminen, vaan sen asettamien kohtuuden rajoihin. 

Riippuvuuden taso täytyy selvittää yksilöllisesti, sillä se määrittelee, mistä kohtaa 

hoidossa kannattaa tai yleensä voi aloittaa. Netin liialliseen käyttöön liittyy syylli-

syyttä ja häpeää, sen vuoksi hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kivikkokangas kertoo, että asetetaan yhdessä suunniteltu tavoite, johon keskity-

tään. Kivikkokangas toteaa puutteen, sillä matalan kynnyksen apu internetin ongel-

makäyttäjille puuttuu Suomesta. 

Syömishäiriöt. Syömishäiriöt ovat erityisesti murrosikäisillä ja nuorilla naisilla ylei-

nen mielenterveysongelma. Yleisimpiä syömishäiriöitä ovat laihuushäiriö (anorexia 

nervosa) sekä ahmimishäiriö (bulimia nervosa) ja ahmintahäiriö ( binge eating disor-

der). Anoreksiassa on tyypillistä huomattava laihuus, bulimiassa toistuvat ylensyön-

tijaksot itseaiheutettuine oksenteluineen. Ahmintahäiriöön kuuluu hallitsemattomat 

ylensyömisjaksot, mutta siihen ei liity oksentelua. Ahmintahäiriöön liittyykin usein 

merkittävä painonnousu. THL:n tutkimusten mukaan Suomessa on sairastanut 6 



41(95) 

 

prosenttia nuorista naisista, joskus elämänsä aikana, syömishäiriön. Miesten sai-

rastumisprosentista ei ole varmaa arvioita. Myös vakavat psykologiset tai kehityk-

selliset traumat sekä aineenvaihduntahäiriöt altistavat syömishäiriöille. Myös perin-

nöllisyydellä on huomattu olevan vaikutusta sairastumisriskiin. (THL 2019. [viitattu 

15.5.2019].) 

Anoreksia. THL:n (2019[viitattu 15.5.2019]) mukaan anoreksiaan sairastuneet ovat 

hyvin usein itseltään paljon vaativia persoonia. Viljamaan (2011,114) ajatukset tu-

kevat THL:n tutkimuksia anorektikosta ylitunnollisena suorittajana ja itsehallinnan 

äärityyppinä. Viljamaa jopa väittää anorektikkoa masokistiksi ja rohkenee epäillä, 

ettei jokaisen sairastuneen kohdalla olisi kyse huonosta itsetunnosta. Viljamaa se-

littää väitöstään sillä, että anorektikko ei välttämättä laihduta kelvatakseen muille, 

vaan anorektikko saattaa päinvastoin käpertyä omaan itsekeskeiseen maail-

maansa. Sinne  kuuluvat vain anorektikko itse, ruoka ja pakonomainen liikunta, Vil-

jamaa toteaa. Psykologi Henna Lehtismäki- Hyvösellä on omakohtaisia kokemuksia 

toipumisesta anoreksiasta. Lehtismäki- Hyvönen on myös kehittänyt uuden hoito-

muodon anoreksiaan sairastuneille. Hän toteaa (2016, 141), että anoreksia ei 

omalla tavallaan edes liity ruokaan: ruoka on vain asia, millä on tietynlainen edustus 

tässä sairaudessa, joka itsessään on niin paljon muuta.  

Bulimia. Viljamaa (2011, 115 -122) käyttää melko julmaa ilmaisua kuvatessaan bu-

limiaa. Viljamaa toteaa, että jos anorektikko on itseään rääkkäävä kontrollifriikki, bu-

limiaan sairastunut on heikkotahtoinen ja helposti syyllistyvä nautiskelija. Bulimi-

kolta puuttuu anorektikon julmuus itseä kohtaan. Bulimiaa sairastava ostaa hyvää, 

herkuttelee ahmien, mutta sen jälkeen seuraa valtava syyllisyys. Bulimiassa ahmi-

mista esiintyy jopa päivittäisiä ahmimiskohtauksia, joiden jälkeen syömishäiriöinen 

oksentaa. Bulimiaa sairastava henkilö voi myös käyttää nesteenpoisto- ja ulostus-

lääkkeitä. Oksentaminen on keino päästä syyllisestä olosta, kunnes siitä taas seu-

raa häpeä, ettei muut huomaa oksentelua. Kierre on valmis. Viljamaan mukaan huo-

mioitavaa on, että hoitamaton bulimia voi kehittyä anoreksiaksi. 

Ahmintahäiriö. Katariina Meskasen (8.5.2018) mukaan ahmintahäiriö on mielen 

sairaus, vaikka se näyttäytyy painon hallinnan ja syömisen ongelmien kautta.  Ah-

minnalla viitataan kohtauksenomaiseen syömiseen, jossa lyhyessä ajassa syödään 

kerralla selvästi enemmän kuin useimmat söisivät. Ahmiessa syödään, vaikka ei ole 
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nälkä, siitä seuraa ähkyn tunne ja usein sen jälkeen vaivutaan uneen. Ahmimista 

seuraa ” henkinen krapula” , itsensä halveksuntaa ja masentuneisuutta. Meskasen 

mukaan ylensyömisen ja ahminnan ero on siinä, että ylensyönnin voi keskeyttää, 

mutta ahminnassa on tunne, että ei kykene hallitsemaan syömistään. 
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8 MONIMUOTOINEN ASIANTUNTIJUUS 

Tässä luvussa määritellään kokemusasiantuntijuuden, vertaistuen ja sosiaalialan 

asiantuntija termit. Kerrotaan myös mitä eroavaisuuksia niissä on toisiinsa verrat-

tuna. Tutkija kuvaa pyramidilla (Kuvio 1) miten kokemus ja sen työstäminen kasvaa 

aikojen saatossa  kokemusasiantuntijuudeksi. Pyramidi on tehty Päivi Rissasen ku-

vauksen mukaan. Ropponen ( 2011, 40) toteaa Jankon (2008) sanoin, että mielen-

terveyden kokemusasiantuntijuus nähdään yläkäsitteenä, jonka osa vertaistyö on. 

Ilman vertaistukea on mahdotonta kehittyä kokemusasiantuntijaksi. Vertaistoiminta 

voidaan laskea yhdeksi työmenetelmäksi kokemusasiantuntijuudessa. 

8.1  Kokemusasiantuntija 

Taina Meriluoto (2018) on väitöskirjassaan tutkinut kokemusasiantuntijatoiminnan 

taustoja. Hän kertoo, miten 2000- luvulle tultaessa Iso-Britanniasta ja Tanskasta 

saatujen mallien innoittamana suomalaiset mielenterveysjärjestöt käynnistivät 

hankkeita, joissa ensikerran mainittiin avunsaajat nimikkeellä kokemusasiantuntijat. 

Passiivisesta avunsaajan roolista oli tarjolla aktiivinen toiminta mahdollisuus asian-

tuntijana, ei jäsenenä tai vertaisena. Tällä tavoin luotiin uusi toimijuuden mahdolli-

suus ihmisille, joilla oli käytynä vaikeita elämäntilanteita. Mielenterveysseura (2015) 

määrittelee kokemusasiantuntijalla tarkoitettavan henkilöä, jolla on omakohtaista 

kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmasta, joko sitä sairastavana, kuntoutu-

jana, palvelunkäyttäjänä tai läheisenä. Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa 

siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa. Kokemus-

asiantuntija tietää, mikä häntä tai hänen läheistään on auttanut ja mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet hänen tai hänen läheisensä kuntoutumiseensa ja selviytymiseen. Ko-

kemusasiantuntijuus nähdään ainutlaatuisena toimintana sisältäen sekä henkilö-

kohtaisen voimaantumisen, että myönteiset vaikutuksen päihde- ja mielentervey-

teen liittyviin asenteisiin. Kokemusasiantuntijuus tarjoaa laajempaa osaamista, 

jossa päähuomio on ihmisten tarpeissa eikä mahdollisissa organisaation toimin-

nassa olevissa puutteissa (Ropponen 2011, 5). 
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Rissanen kirjoittaa THL:n verkkosivuilla, että kokemustoimijaa tai–asiantuntijaa, 

määritellään lisäksi osallisuuden vahvistajana, sillä kokemustoiminta voi eheyttää ja 

parantaa hyvinvointia lisäämällä itsevarmuutta ja pystyvyyttä sekä tarjoamalla mie-

lekästä tekemistä ja elämään sisältöä. Palvelujen käyttäjiä ei pidetä vain hoidon ja 

kuntoutuksen kohteina vaan aktiivisina toimijoina. Kokemusasiantuntijatoiminta voi 

hyödyntää kokemusasiantuntijaa itseään, toisia kuntoutujia sekä sosiaali- ja ter-

veysalan ammattilaisia. On tärkeää saada mahdollisuus kääntää sairaus, ongelmat 

tai vaikeat elämänkriisit voimavaraksi ja nähdä, kuinka joku muu on päässyt elä-

mässä eteenpäin. Kokemusasiaintuntijan keskeinen sanoma on toivo. (Rissanen, 

2015, 239-240.) Kokemusasiantuntijan oman kunnon ja toimintakyvyn vaihtelu voi 

auttaa toisia kohtalotovereita oivaltamaan, että epäonnistumiset ja takapakit kuulu-

vat luonnollisena osana kuntoutumiseen. Kokemusasiantuntijan kyky kohdata nämä 

epäonnistumiset ja keskeneräisyytensä sekä tahto jatkaa eteenpäin on arvokkaam-

paa kuin ”täydellinen suoritus”. (Hietanen ja Rissanen 2015, 51.) 

 

Rissanen toteaa väitöskirjassaan, Lehto & Hietala -Paalasmaa (2007) sanoin, että 

kokemusasiantuntijana toimiminen on samalla sekä voimaannuttavaa, että haasta-

vaa ja vaativaa. Pelkästään kuntoutujasta kokemusasiantuntijaksi muuttuminen 

vaatii tietoa aiheesta ja tarpeeksi kypsyyttä. Kokemusta on näin ollen työstettävä 

koulutuksen, valmennuksen ja muiden toimien kautta. Kokemusasiantuntijuus ke-

hittyy ajan kanssa, kuten muukin asiantuntijuus esimerkiksi työelämässä. THL:n ra-

portissa Marja Kurki (2015, 246) on samaa mieltä koulutuksen suhteen. Kurki to-

teaa, että on tärkeää ja hyödyllistä olla teoriatietoa, kokemustiedon lisäksi. Koke-

musasiantuntija koulutus ei ole ammattitutkinto, mutta hänen mukaansa osa koulu-

tuksen käyneistä on hakeutunut sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen pariin. 

Kaikki koulutuksessa olleet eivät pakosti hakeudu kokemusasiantuntija tehtäviin, 

vaan koulutus voi palvella myös oman kuntoutumisen tukena (Kurki 2015, 246). 

 

Rissanen on kuvannut tien kokemusasiantuntijaksi pyramidilla. Siinä alimpana pe-

ruskalliona on itse kokemus, joka elämässä on jollain tapaa mullistanut arkea ja 

aiheuttanut kriisiä. Siitä on seurannut henkilön kuntoutuminen ja pikkuhiljaa etenevä 

toipuminen. Se vaatii kuitenkin rinnalleen tukea, kuten työnohjausta, valmennusta 

tai asiakassuhteen. Kuntoutumisen edetessä henkilö alkaa työstää ja jalostaa ko-

kemustaan asiantuntijuudeksi. Tällöin kokemusasiantuntija kouluttautuu ja kehittää 
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omaa osaamistaan ja taitojaan oman tarinansa kertojana. Kokemusasiantuntijalla 

täytyy olla kyky reflektoida tapahtumia ja välittää sitä eteenpäin. Hänen on osattava 

esittää asiansa kullekin toimintaympäristölle sopivasti. Oman tarinan kertominen on 

kokemusasiantuntijan tärkeä työkalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten kuviosta 1 huomaa, tie kokemusasiantuntijaksi ei ole yksinkertainen tai 

helppo. Kokemusasiantuntijan on käytävä kaikki vaiheet läpi ennen kuin pystyy täy-

sin olemaan oman tilanteensa tasalla ja viemään asiantuntijuuttaan rakentavassa 

hengessä eteenpäin. Toipuminen ja kuntoutuminen vievät oman aikansa, jopa vuo-

sia. Sen jälkeen vasta alkaa kokemuksen työstäminen asiantuntijuudeksi ja sel-

laiseksi voimavaraksi, josta voi ammentaa myös kokemuksellista tietoa muiden 

käyttöön. Kokemusasiantuntijuudessa voidaan myös erotella eritasoja, joissa on toi-

sistaan eroavia menetelmiä tuoda kokemusasiantuntijuus käyttöön. Rissanen 
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Kuvio 1. Tie kokemusasiantuntijaksi Rissasen mukaan (2015) 
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(2015, 202-207) on väitöskirjassaan kerännyt eri lähteistä tietoa kokemusasiantun-

tijatoiminnan jaottelusta  toiminnan ja suuntautumisen perusteella. Hän on jaotellut 

kokemusasiantuntijan myös eri rooleihin  yksilön, järjestelmän ja yhteiskunnan ta-

soilla. Rissanen käyttää järjestelmän eri tasoilla olevista  kokemusasiantuntijoista 

erilaisia nimityksiä selkeyttääkseen näin paremmin heidän toimenkuvaansa. Roo-

leja ovat esimerkiksi vertaisohjaaja, kokemuskouluttaja, kehittäjä ja kokemustutkija 

tai arvioija. Rissasen luokittelua mukaellen on tehty kuvio, jossa näytetään piirrok-

sin, miten kokemusasiantuntijuus näkyy eri tasoissa. 

 

Yksilöllisellä tasolla kokemusasiantuntijuus tarkoittaa Rissasen mukaan  omakoh-

taista muutosprosessia ja uutta yksilöllistä sekä sosiaalista identiteettiä. Se ilmenee 

voimauttavana toimintana, kuntoutumisena ja ikään kuin eteenpäin suuntautumi-

sena. Se voi näkyä esimerkiksi niin, että kuntoutuja jatkaa opintoja, pääsee työelä-

mään tai palaa työhönsä takaisin. Kokemusasiantuntijuus on Rissasen mukaan 

ikään kuin välivaihe sairastamisen ja niin sanotun normaalin elämän välillä. Koke-

musasiantuntijuus voi myös ilmetä yksilön haluna auttaa ja tukea toisia kokemuk-

siensa perusteella. Apu voi kohdistua suoraan toisiin kuntoutujiin, jolloin voidaan 

puhua tasavertaisesta vertaistuesta (kuvio 2). Rissanen mainitsee väitöskirjassaan, 

että toisten auttaminen yksilötasolla muodostaa sillan yksilön ja järjestelmän tasojen 

välille.  
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Kuvio 2. Kokemusasiantuntijuus yksilötasolla. (Mukailtu Rissasen (2015, 202-207 
tekstin pohjalta). 

Kokemusasiantuntijuus yksilötasolla on omakohtaista muutosprosessia ja uuden 

sosiaalisen identiteetin etsintää sekä halua auttaa muita kuntoutujia oman 

kokemuksen pohjalta. 

 

Järjestelmän tasolla kokemusasiantuntijuus tarkoittaa Rissasen mukaan koke-

musasiantuntijan roolia ja asemaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä, alan 

ammatillisessa koulutuksessa tai tutkimustyössä. Eli käytännössä, kokemusasian-

tuntija epäsuorasti tai välillisesti antaa tukea ja apua asiakastyön arvioimiseen, tu-

kemiseen ja kehittämiseen, sekä osallistuu suunnitteluun. Kokemusasiantuntija voi 

käydä  puhumassa esimerkiksi alan opiskelijoille kokemuksistaan ja näin edesaut-

taa heitä ymmärtämään asiakaskuntaansa. Rissanen tähdentää toiminnan tavoit-

teellisuutta, joka on palvelujärjestelmän kehittäminen ja asiakaslähtöisyyden lisää-

minen.  

 

Kuvio 3. Kokemusasiantuntijuus järjestelmän tasolla. ( Mukailtu Rissasen 2015, 
202-207 tekstin pohjalta). 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on kokemusasiantuntijuuden kolmas taso, josta 

Rissanen puhuu väitöskirjassaan. Kokemusasiantuntija nähdään kehittäjänä ja ko-

kemustutkijana tai arvioijana.Tällöin toiminnan lähtökohtana on Rissasen mukaan 

kuntoutujien yhteiskunnallisen aseman muuttaminen, sosiaaliturvan ongelmakoh-

tien korjaaminen, mielenterveyteen liittyvien asenteiden muokkaaminen ja yhteis-

kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Vaikuttamistyötä voidaan Rissasen 

mukaan tehdä poliittisissa järjestelmissä, järjestöissä, mediassa ja tutkimistoimin-

nassa.   

 

Kuvio 4. Kokemusasiantuntijuuden yhteiskunnallinen vaikuttaminen. (Mukailtu Ris-
sanen 2015, 202- 207 tekstin pohjalta). 

Jo johdannossa mainittii  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä olevasta kokemus-

asiantuntijakoulutuksesta. Kokemusasiantuntijakoordinaattori Mikko Ketola on kou-

lutuksessa vastaavana projektityöntekijänä, jolta tiedusteltiin tutkimukseen liittyviä 

asioita. Tutkija halusi selvittää, onko kokemusasiantuntijakoulutukseen hakijoista 

moni jo töissä sosiaali- tai terveydenhuolto alalla tai moniko on lähtenyt tämän kou-

lutuksen saatuaan opiskelemaan alaa. Ketolalla ei ollut mitään tilastotietoa opiske-

Kokemus-
asiantuntija

Tehtävät: 
Tutkimus, 

kehittäminen, 
vaikuttaminen

Tavoitteet: 
Sosiaaliset, 
poliittiset ja 

yhteiskunnalli
set
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lemaan lähteneistä. Sen sijaan, hän kertoi monen kokemusasiantuntijakoulutuk-

sessa olleen haaveilleensa terveydenhuollon tai sosiaalialalla työskentelemisestä. 

Ketolan mukaan koulutuksessa olleista osa on kokenut, että kokemusasiantuntija-

koulutus on antanut erilaisen väylän tähän. Varsinaisesti alan kouluihin hakeneita ei 

hänen tietoonsa ole tullut ja hän uskoo, että heidän määränsä on marginaalinen. 

Ketolan mukaan heidän kokemusasiantuntijansa työtehtävät ovat pääsääntöisesti 

mielenterveysyksiköissä vertaistukeen pohjautuvia tai ryhmän ohjaamisia. Hän jat-

kaa, että myös yhdistykset, yläkoulut ja kunnan tilaavat kokemusasiantuntijoita niin 

sanotuille ”puhekeikoille”. (Ketola, 15.5.2019.) THL:n tutkimuksessa mainittiin li-

säksi opetustehtävät eri kohderyhmille sekä luottamustehtävät kokemusasiantunti-

joiden tehtävänkuviksi (THL [viitattu 27.8.2019]). 

8.2  Vertaistukija 

Vertaistuki tarkoittaa samanlaisen kokemuksen jakamista vastavuoroisesti kahden 

tai useamman henkilön kesken. Vertaistuessa on tärkeää toisen ihmisen kuuntele-

minen ja kokemusten jakaminen. Vertaistuella on tarkoitus saada tukea, tietoja ja 

toivoa tulevaisuuteen. Vertaistukihenkilöllä on halua auttaa muita ja hän on sitoutu-

nut vaitiolovelvollisuuteen.(Mäenpää 2014.) Psykologiantutkija Viliina Rintaniska on 

määritellyt blogissaan (Kuntoutussäätiö 2016) vertaistuen omaehtoiseksi, yhteisöl-

liseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samanlainen elämäntilanne. 

Vertaistukeen liitetään empaattista ymmärtämistä, esimerkiksi jaettuun kokemuk-

seen psyykkisestä kivusta. Vertaisena olemisen kokemus vahvistaa vaikeuksia koh-

danneen ihmisen itsetuntoa, eivätkä he koe olevansa outoja tai erilaisia. Tämä ko-

kemus taas edesauttaa henkilön itsetuntoa ja auttaa keskittymään omiin vahvuuk-

siinsa ongelmiin keskittymisen sijaan. Vertaistuen on todettu olevan tärkeässä roo-

lissa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa. Rintaniskan mukaan on tär-

keää keskittyä sosiaaliseen kuntoutumiseen ja elämänhallinnan kohentumiseen, 

mutta huomion arvoinen asia on, että vertaistuki ei ole automaattinen tukimuoto kai-

kille. Vertaistuen antaminen ja ottaminen vastaan, vaatii nuorelta tarpeeksi voima-

varoja ja sosiaalisia taitoja. Tällöin se on sopiva tukimuoto. Automaattisesti ei voi 

olettaa, että vertaistuki sopii kaikille. Irja Mikkosen (2009 ) väitöskirjan mukaan ver-

taistuki ulottuu sellaisille alueille, joihin julkisella tuella ei välttämättä ole resursseja 
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tai joihin julkiset palvelut eivät muuten pysty ulottumaan. Vertaistuki toimii julkisen 

tuen rinnalla tukien ja auttaen, se vähentää paljon auttamisen painetta julkiselta 

puolelta. Juhila (2016, 130) kirjoittaa vertaisyhteisöistä voimavarana. Vertaisuus 

synnyttää ihmisten välille keskinäistä yhteydenpitoa spontaanisti, mutta toisinaan 

sitä pyritään aktivoimaan ammattilaisten avulla. Vertaistuki ei kutenkaan tutkimus-

ten  mukaan korvaa perinteisiä mielenterveyspalveluja ( Mikkonen & Saarinen 2018, 

155). 

8.3 Kokemusasiantuntijuuden  ja vertaisasiantuntijan ero 

Vertaisasiantuntija eroaa kokemusasiantuntijasta siinä, että vertaisasiantuntija toi-

mii omassa viiteryhmässään, toisten kuntoutujien kanssa esimerkiksi AA-ryhmässä. 

Kokemusasiaintuntija taas toimii oman viitekehysryhmänsä ulkopuolella palveluissa 

ja ammattilaisten rinnalla. (THL 2014.) Kokemusasiantuntijat ovat myös mukana ke-

hittämässä julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Pelkkä kokemus ei siis 

välttämättä riitä tekemään kuntoutujasta tai hänen omaisestaan kokemusasiantun-

tijaa. Siihen edellytetään koulutusta, johon sisältyy teoreettista tietoa sekä erilai-

sissa tehtävissä vaadittavia valmiuksia ja taitoja. Toimiminen kokemusasiantunti-

jana edellyttää myös riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumisprosessia, kykyä omien 

kokemusten reflektointiin sekä ammattilaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. (Hie-

tala& Rissanen 2015). Kokemusosaamisesta kirjoittaa THL:n Sokra hankkeessa 

mukana ollut Tanja Hirschovits- Gerz näin: 

“Kokemustieto voi liittyä hyvin monenlaiseen omakohtaiseen kokemuk-
seen, kuten kokemukseen palveluiden käytöstä tms. Usein kokemus-
osaaminen liittyy johonkin haastavaan elämänkokemukseen ja siitä sel-
viämiseen. Kokemustoimijat- ja asiantuntijat ovat saaneet valmennusta 
ja koulutusta elämänkokemuksensa työstämiseen jäsennellyksi tari-
naksi. Tarina toimii sitten työkaluna ja tietovarantona kokemustoimijan 
eri tehtäväkuvissa”. (THL). 
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8.4 Sosionomi sosiaalialan asiantuntijana 

Sosionomilla tai muulla sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneella henkilöllä on 

varmasti jokaisella jostain asiakasryhmiäkin sitovista haasteista, omakohtaista ko-

kemusta. Jokaisella ei ole välttämättä itselle tapahtunutta kriisiä, sairautta tai riippu-

vuutta ole, mutta jokaisen lähipiiristä löytyy varmasti joku, jolla on mielenterveyden 

häiriöitä tai muuta elämää kuohuttavaa kriisiä. Kokemuksia, jotka ovat jollain tapaa 

suistaneet henkilön, ainakin hetkellisesti raiteiltaan. Kuten johdannossa jo mainittiin, 

kyselyyn vastanneet ohjaajat kuuluvat sosiaalialan ammattilaisiin, joilla on myös ko-

kemusasiantuntijuutta jostain mielenterveyteen liittyvistä sairauksista tai riippuvuuk-

sista. Kenelläkään kyseisistä ohjaajista ei kuitenkaan ole varsinaista kokemusasi-

antuntijakoulutusta, mutta työn antama kokemus ja oma kasvu on mahdollistanut 

kokemuksien käytön työvälineenä mielenterveyskuntoutujien parissa. 

Tiilikka (2018) toteaa , että ammattilaisen on ymmärrettävä asiakkaiden kokemuksia 

voidakseen tukea heitä ja myös viedäkseen kehittämisen prosesseja eteenpäin. Ko-

kemukseen liittyvä jakamisen mahdollisuus tekee siitä tietoa, jota on mahdollista 

hyödyntää monialaisessa sosiaali- ja terveysalan työssä. Sosionomin kompetens-

seissa määritellään, että sosionomi osaa asettua yhteiskunnallisesti haavoittuvassa 

asemassa olevien puolelle. Omakohtaisten kokemusten myötä siihen pääsee hy-

vinkin ja ymmärtää vielä syvemmin mitä kaikkea haasteellinen elämäntilanne tuo 

arkeen. Asiakastyön osaamisalueella ennaltaehkäisevän työn merkityksen näkee 

vielä selvemmin, jos tunnistaa oman kokemuksen kautta tilanteita, jolloin jo olisi tar-

vinnut apua. Sosionomi itse kokemusasiantuntijana pystyy edistämään yksilön tai 

ryhmän osallisuutta ja kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa. Suunnit-

telu ja kehittämistyössä sosionomi on osaamisensa kanssa mukana, mutta syvempi 

kokemus ja kiinnostus itseä innostavaan aiheeseen luo entistä syvemmän pohjan 

uuden luomiselle. (Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit, [viitattu, 

5.5.2019].) 
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8.5 Hiljainen tieto ja intuitio 

Tutkijan roolissa pidän tärkeänä ottaa intuition ja hiljaisen tiedon käytön käsittelyyn, 

sillä kokemusasiantuntijuus ja vertaisena toimiminen kuntoutujan rinnalla, sosiaa-

lialan ammattilaisena, vaatii tutkijan mielestä myös näitä ominaisuuksia. Asian 

noustessa esiin opinnäytetyötä tehdessä oli luontevaa lähteä selvittämään, onko 

asiasta myös tutkittua tietoa tutkijan omien kokemusten rinnalle. Hiljainen tieto ja 

intuitio saattavat tuoda ihmisten välisissä keskusteluissa esiin asioita, joita ei muu-

ten tulisi. Toinen vaistoaa eleistä, ilmeistä tai vaikka hiljaisuudesta jotain tuttua ja 

oivaltaa ottaa puheeksi asiaan, vaikka kuntoutuja ei sitä sanokaan ääneen. Salonen 

(2017, 17)  toteaa, että intuitiosta puhutaan usein vaistona, aavistuksena, kuuden-

tena aistina, sydämen äänenä tai sisäisenä viisautena. Se tunnetaan myös fiiliksenä 

tai maalaisjärkenä, johon monesti vedotaan asioita hoidettaessa- sitä joko on tai ei 

ole. Elämänkokemus ja työelämäkokemus lisäävät varmuutta luottaa vaistoon. 

Raami (2016, 35) on tutkinut intuitiota ja hän osoittaa, että eri ammateissa toimivat 

asiantuntijat käyttävät intuitiotaan omalla henkilökohtaisella tavallaan. He ovat 

kaikki kehittäneet omaa kykyään hyödyntää älykästä intuitiota. Hyvään intuitioky-

kyyn liittyy tarkka huomiokyky ja merkityksellisten signaalien erottamiskyky. Raami 

painottaa, että ellei intuitiokykyä kehitetä, intuitio sekoittuu helposti satunnaisiin tun-

nepohjaisiin mielijohteisiin, päähänpistoihin, haluihin, vaistoihin ja mielikuvitukseen. 

Nämä ovat, Raamin mukaan,  kuitenkin eri asioita kuin intuitio. Raami (2016, 18) 

jatkaa, että ihmisen ajattelussa on olemassa kaksi rinnakkaista järjestelmää: tietoi-

nen päättely ja intuitio. Tiivistettynä näiden eroa voisi kuvata niin, että päätellessä 

tiedän, että ajattelen tätä ajatusta, kun taas intuitiota voi kuvailla, että tiedän, vaikka 

en osaa sanoa miten. Nämä kaksi ajatusprosessia muodostavat ihmisen ajattelun 

perustan, Raami toteaa. 

Raija Nurminen (2008, 193) on puolestaan tutkinut intuitiota ja hiljaista tietoa hoito-

työssä. Vaikka tutkimus ei ole ihan tuore, eikä suoranaisesti sosiaalialaan viittaava 

siinä on selkeästi osoitettu intuition luonne. Tutkimukseen osallistuneilla oli ollut 

pitkä työkokemus hoitotyöstä terveydenhuoltoalalla ja suurin osa osallistuneista oli-

vat naisia. Nurmisen tutkimuksen tulokset toivat esille intuitiosta, että se oli välitön 

oivallus, sekä säilyvä tunne. Intuitio oli Nurmisen mukaan selkeä ja jäsentynyt ym-
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märrys asiakkaan hoidollisesta kokonaistilanteesta. Intuitiota luonnehdittiin syväl-

liseksi ja yhdistäväksi, holistiseksi ajatteluksi, päättelyksi ja käsitykseksi sekä ky-

vyksi nähdä olennainen asiakkaan kokonaistilanteesta. Parhaimmillaan Nurminen 

totesi intuition näkyvän sekä asiakkaan, että hoitajan intuitioiden yhdistyessä jos-

sain hoitotilanteessa. Molemmat toimivat hoidollisessa vuorovaikutus tilanteessa in-

tuitionsa mukaan. Toimintatapa oli ehkä vähän erilainen, miten oli aiemmin toimittu, 

mutta lopputulos oli ollut molempia osapuolia tyydyttävä. Nurminen piti tärkeänä, 

että samalla oli tullut molemmin puolinen tunne kuulluksi ja ymmärretyksi tulemi-

sesta. 
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9 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus tehtiin laadullisena tutkimuksena. Siinä haettiin myös kehittämistutkimuk-

selle ominaista näyttöön perustuvaa olennaista tietoa. Toikon ja Rantasen (2009, 

39-40) mukaan kehittämistoiminnassa pyritään tuottamaan tietoa siitä, voidaanko 

jotain työmenetelmää pitää hyvänä. Tässä tutkimuksessa Toikon ja Rantasen nä-

kökulma näkyi siinä, että haastatteluilla ja kyselyillä otettiin selvää kuntoutujien ja 

ohjaajien mielipiteistä kokemuksiin perustuvista työtavoista. Jatkossa on sitten mah-

dollista muuttaa toimintatapoja ja kehittää menetelmää itseään korjaavalla tavalla. 

Toikko ja Rantanen mainitsevat myös kokemukseen perustuvan ammatillisen näy-

tön, jolloin näyttö saattaa perustua kokemuksiin useammista työtilanteista ja  tällöin 

näkee, mikä toimii ja mikä on parempi muuttaa. Kokemukseen perustuva näyttö on 

myös kuntoutujia palveleva, sillä tällöin he pääsevät arvioimaan menetelmän toimi-

vuutta toteavat Toikko ja Rantanen.  

 

Haastattelut tehtiin vasta myöhemmin, ensin oli ryhmätoiminta. Haastateltavilta ky-

seltiin kehittämisehdotuksia jo toiminnassa oleviin menetelmiin, ennaltaehkäiseviin 

menetelmien kehittämiseen ja pienryhmätoimintaa ajatellen, kaikessa oli taka-aja-

tuksena kuitenkin vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden käyttö. Kanasen (2017, 

34) sanoin tutkija halusi tuoda tutkimukseen mahdollisimman monimenetelmäisen 

tutkimusasetelman, jossa käytetään erilaisia lähestymistapoja, tiedonkeruumenetel-

miä ja analyysimenetelmiä, näin tutkittavasta ilmiöstä saatiin syvällisempi näkemys. 

Hirsjärven ja Hurmeen lausumana Tuomi ja Sarajärvi (2018, 84) toteavat, että haas-

tattelun ja kyselyn idea on hyvin yksinkertainen. Kun haluamme tietää, mitä ihminen 

ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Laa-

dullinen tutkimusmenetelmä oli tämänkin takia onnistunut valinta. Itse haastattelut 

ja kyselyjen tekeminen menivät myöhempään ajankohtaan kuin oli alun perin aiko-

mus. Haastattelut toteutettiin alkuvuodesta 2019 helmi- ja maaliskuun välisenä ai-

kana, kysely maaliskuussa 2019. 
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9.1 Tutkimuskohde 

Haastatellut nuoret ja kyselyyn vastanneet ohjaajat olivat erään Buusti ry organisaa-

tion mielenterveysyksikön kuntoutujia sekä ohjaajia. Haastattelu tehtiin niille kol-

melle nuorelle kuntoutujalle, joille tutkija harjoittelunsa kuluessa pienryhmätoimintaa 

ohjasi. Vilkka (2015, 135) tähdentää, että haastateltavien valinnan kriteerinä on 

omakohtainen asiantuntemus tai kokemus tutkittavasta aiheesta tai teemasta. Li-

säksi  kysely tehtiin samassa paikassa työskenteleville ohjaajille. Ohjaajilla oli eri 

pituisia työkokemuksia nuorten mielenterveyskuntoutujien parissa, neljästä vuo-

desta liki 20 vuoteen. Jokaisella oli lisäksi omakohtaisia kokemuksia lähipiirissä mie-

lenterveyshäiriöistä tai päihderiippuvuuksista. Tutkimuskohteen asetelma oli varsin 

kiinnostava, sillä näkökantoja ja ajatuksia asioihin tuli monesta eri näkökulmasta 

Tutkimuskohdetta ei tarkemmin eritellä, eikä numeroida haastateltavia, koska haas-

tattelu otanta on näinkin pieni. Tutkimuksessa ei ole olennaista mikä yksikkö on ky-

seessä, vaan asiasisältö on pääasia. Ei myöskään kerrota tarkemmin onko haasta-

teltavat olleet naisia vai miehiä, silläkään ei ole olennaisesti merkitystä tässä tutki-

muksessa. 

9.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysi 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta, jossa tavoitteena oli tutkitta-

van ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinnan antaminen. Lisäksi ilmiössä py-

rittiin syvälliseen ymmärtämiseen (Kananen 2017, 34). Laadullisella tutkimuksella 

on myös Vilkan (2015, 118) mukaan mahdollista tavoittaa ihmisen merkitykselliseksi 

koettua elämän kulkua tai omaan elämään pidemmällä jaksolla sijoittuvia asioita. 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään lisäksi antamaan teoreettisesti mielekäs tul-

kinta jollekin ilmiölle. Täten laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, 

joilta tietoa kerätään, tietävät siitä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta 

asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Lisäksi tutkimukseen on kerätty teoriatietoa 

kirjoista, tutkimuksista ja muista dokumenteista, joista saa totuudenmukaista, uskot-

tavaa ja luotettavaa pohjaa opinnäytetyölle. Kananen (2017, 83) jatkaa, että primää-

riaineisto kerätään kyseessä olevaa tutkimusta varten haastattelujen ja kyselyjen 
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avulla. Primääriaineisto on ilmiön ratkaisua varten kerättyä tietoa, josta tutkija puris-

taa ulos ratkaisun. Tutkimuksessa on käytetty teemoiteltua aineistolähtöistä sisältö-

analyysia, jossa vaihe vaiheelta, alun haastattelujen kuuntelusta edetään lopussa 

olevaan kokoavaan käsitteen muodostamiseen (Tuomi& Sarajärvi 2018, 123). 

Tuomi ja Sarajärvi ( 2018, 122-124) kuvaavat analyysin tarkoitusta luoda sanallinen 

ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Se lisää myös informaatioarvoa, koska haja-

naisesta aineistosta on tarkoitus luoda selkeää ja tietoa tuottavaa informaatiota. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) näkemyksen mukaan teemoittelulla tarkoitetaan 

tässä sitä, että aineistosta nousee yhtenäisiä piirteitä useammalla haastateltavalla. 

Ne saattavat pohjautua tiettyihin haastattelun teemoihin. Lisäksi voi tulla esille muita 

teemoja, jotka nousevat korostetusti esiin. Teemojen väliset yhteydet pohjautuvat 

sitten  tutkijan omiin tulkintoihin haastateltujen sanomisista.(Hirsjärvi & Hurme 2008, 

173.) 

Haastattelujen litteroimisen jälkeen vastauksista koottiin teemoittain tärkeitä osioita 

ja merkattiin ne eri värein, esimerkiksi taustatiedot tehtiin omalla värikoodilla.Tutki-

jalle värit toivat helpotusta tiedon löytämiseen tutkimuksen lopputuloksia tehdessä. 

Vilkka (2015, 124) muistuttaa, että teemahaastattelussa tutkimusongelmasta nos-

tetaan keskeiset aiheet, joita halutaan nostaa esille tutkimusongelmaan vastaa-

miseksi. Haastattelussa ja kyselyssä tutkija pyysi kertomaan taustoista. Siitä sai tut-

kimukseen pohjatietoa eli minkäikäisiä tutkittavat olivat, millainen koulutus, oliko it-

sellä tai lähipiirissä mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja jos oli niin millaisia? Vilkka 

(2015) huomauttaa tutkimuksen aineistoa kerätessä avoimen ja teema haastattelun 

keräämisessä olevista haasteista, sillä haastatteluissa mennään yleensä suoraan 

asiaan. Taustatietojen hahmottaminen auttaa kuitenkin hahmottamaan ja ymmärtä-

mään millaista asiantuntemusta haastateltavilla on. (Vilkka 2015, 131.)  Koska haas-

tattelu tapahtui kahden kesken, saattoi tutkija tehdä lisäkysymyksiä ja tarkentaa tul-

kintaa syistä ja seurauksista. Myös haastateltava itse pystyi tarkentamaan, jos ei 

ymmärtänyt kysymystä. Näin tutkimukseen saatiin syvällinen ote ja kysymyksiin sai 

laajemman vastauksen, kuin jos lisäkysymyksiä ei olisi tehty. Haastateltaessa tuli 

myös ilmi, jos oli ollut jotain muuta kriisiä tai traumaa, joka oli mahdollisesti ollut 

myötävaikuttamassa mielenterveydellisiin sairauksiin tai riippuvuuksiin. Jokaisella 

nuorella oli jo sen verran kuntoutumista takana, että he pystyivät analysoimaan 

omaa menneisyyttään melko realistisesti. 
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9.3 Tutkimuksen aineistonkeruu 

Tutkimuksessa aineistonkeruussa käytettiin seuraavia menetelmiä: havainnointia, 

haastatteluja ja kyselyä. Haastatelluille tutkija selosti sanallisesti tutkimuksesta ja 

he myös allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen osallistumisestaan tutkimukseen 

(Liite 1). Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli haastatella kaikkia kuutta 

osallistujaa. Monien ylimääräisten ja yllättävien tapahtumien vuoksi päädyttiin lo-

pulta siihen, että ohjaajat vastaavat kyselyyn kirjallisesti. Tällöin he saisivat vastata 

siihen parhaiten heille sopivaan aikaan ja näin ollen kysely kuormittaisi mahdollisim-

man vähän heidän tilannettaan. Kaikki kolme ohjaajaa vastasivat kysymyksiin. 

9.3.1 Havainnointi 

Tutkimusaineistoa voi kerätä tutkimushaastattelujen lisäksi myös havainnoimalla, 

joka tapahtuu esimerkiksi osallistuvalla havainnoinnilla tai tarkkailemalla ihmisten 

toimintaa jossakin tilanteessa ( Vilkka 2015, 142). Tässä tutkimuksessa käytettiin 

osallistuvaa havainnointia. Tällöin Vilkan (2015, 143) mukaan tutkija osallistuu sekä 

ihmisenä, että tutkijana tutkittavan yhteisön arkielämään. Ryhmän ohjaamisen alku-

vaiheessa ei vielä tiedetty, mikä opinnäytetyön varsinainen tutkittava ongelma on, 

mutta aihe tarkentui myöhemmin. Tutkija havainnoi ryhmätilanteissa lähinnä omaa 

oppimistaan ja omien kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvien työmenetelmien vai-

kuttavuutta, seuraten ja analysoiden vuorovaikutustilanteita. Tutkijan oma kiinnos-

tus  sekä aiheeseen, että ammatilliseen kasvuun ja kokemuksien yhteensovittami-

seen edesauttoi kirjaamaan huomioita ja oivalluksia muistiin. Kiinnostus kohdentui 

yhdistämään opiskelujen myötä tulleita ammatillisia oppeja kokemustietoon, intuiti-

oon ja työelämässä jo tähän mennessä tulleeseen hiljaiseen tietoon. Myös Vilkka ( 

2015, 144) on kiinnittänyt huomiota organisaatioissa oleviin toimintakulttuureihin, 

joissa hiljaisen tiedon pystyy aistimaan seuraamalla organisaation toimintaa. Ha-

vainnoinnin tulokset analysoidaan pohdinta osuudessa, jolloin niitä peilataan tutkit-

tuun tietoon, tutkijan omakohtaisiin kokemuksiin sekä tässä tutkimuksessa haastat-

teluissa ja kyselyissä esille tulleisiin asioihin. Koko prosessin ajan on tutkijana huo-

mannut  oivaltavansa uusia asioita ja siitä kerrotaan enemmän lopun pohdinnoissa. 
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9.3.2 Haastattelut ja litterointi 

Kuntoutujille tarkoitetut haastattelukysymykset oli ryhmitelty niin, että ensin tiedus-

teltiin heidän taustojaan ( Liite 2). Tämä sen vuoksi, että lukija saisi paremman kä-

sityksen, millaisia haasteita kuntoutujien elämässä on ollut ennen kuin he ovat pää-

tyneet kuntoutumisessa näin pitkälle. Vilkka ( 2015, 131) tukee ajatusta, sillä hän 

kertoo miten taustatietojen kuvaaminen auttaa tutkijaa hahmottamaan tutkittavien 

maailmaa. Vilkan mukaan tutkija ymmärtää tämän takia paremmin millaista esitietoa 

ja asiantuntemusta haastateltavalla on ja mitä aihepiiriä koskevaa ymmärrystä vas-

taan haastateltava asioita kuvaa.Taustatietojen kysymisen jälkeen tutkimuksessa 

keskityttiin nykyhetkeen ja organisaation kyseisen yksikön käytäntöihin kokemus-

asiantuntijoiden ja vertaistuen käytössä.  

 

Kolmannessa teemassa kysymykset liittyivät ryhmätoimintaan yleensä ja erityisesti 

kuntoutujilta kysyttiin ajatuksia pienryhmätoiminnasta, jota tutkija  itse ohjasi. Sulje-

tun pienryhmän hyviä puolia ja haasteita sekä kehitettäviä asioita haluttiin kuulla. 

Kuntoutujia pyydettiin vertaamaan eroja pienemmän ja intensiivisemmän ryhmän-

toiminnan kesken, isompaan ryhmään. Viimeisessä osiossa tutkimukseen osallistu-

jat saivat pohtia omiin kokemuksiinsa peilaten tulevaisuuden ennaltaehkäisevää 

työtä ja myös omia toiveita tulevaisuuteen oman kuntoutumisen polulla. Haastattelu 

oli sopiva tapa saada aineistoa tutkimukseen. Haastattelun aikana pystyi puolin ja 

toisin tarkentamaan, jos ei heti ymmärtänyt mitä kysymyksellä tai vastauksella tar-

koitettiin. 

 

Haastattelut sovittiin jokaisen haastateltavan kanssa henkilökohtaisesti ja he saivat 

kukin itse päättää missä haastattelu tehdään. Haastattelujen kesto oli puolesta tun-

nista tuntiin. Kahden haastateltavan kanssa sovittiin, että haastattelu tehdään hei-

dän omissa kodeissaan. Kolmannen kanssa tehtiin puhelinhaastattelu, sillä muuten 

ei onnistuttu aikataulujen sovittelussa. Tutkijalla oli oma nauhuri, jolla keskustelut 

äänitettiin. Litteroinnin jälkeen jokainen keskustelu poistettiin. Aineiston purkamisen 

tapahtui Hirsjärvi ja Hurmeen kuvaamin keinoin ( 2008, 138) eli aineisto kirjoitettiin 

tekstiksi. Litterointi eli sanasanaisen kirjoitus tehtiin koko haastatteludialogista. Siitä 

huolimatta jätettiin huokaukset, äänenpainot ja tauot pääosin huomioimatta. Tähän 

päädyttiin, koska tutkija itse oli  jatkokäsittelemässä teemahaastatteluaineistoa. 
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Hirsjärvi ja Hurme ( 2008, 142) kiinnittävät huomiota tähän seikkaan, sillä heidän 

mielestään tutkija tuntee aineistonsa niin hyvin, että tunnistaa teema-alueet nope-

asti ja kykenee siten huomioimaan milloin kannattaa kirjoittaa sanatarkkoja dialo-

geja. Teemoittelussa apuna käytettiin värikoodeja, jolloin alleviivauksilla osoitettiin  

jokaisen haastateltavan tai kyselyyn vastanneen vastauksista tiettyyn aihepiiriin 

kuuluneet vastaukset samoilla väreillä. Tämä helpotti esimerkiksi haastateltavien 

taustoista löytyviä  yhteneviä tekijöitä, kuten esimerkiksi koulukiusaamisen.  

9.3.3 Kysely 

Tutkimus kohdentui organisaatiossa ainoastaan yhden Buusti ry:n yksikön ohjaajille 

tehtyyn kyselyyn. Ohjaajien kyselykaavakkeen kysymykset tutkija toimitti heille hen-

kilökohtaisesti ja antoi vastausaikaa yhden kuukauden. Kysymykset olivat avoimia, 

joten niihin sai vastata omin sanoin niin laajasti tai suppeasti kuin halusi. (Liite 3). 

Tuomen (2007, 138-139) mukaan haastattelun perustuessa kielelliseen vuorovai-

kutukseen, kyselyssä se puuttuu kokonaan. Tuomi jatkaa, että avoimessa kysely-

kaavakkeessa ei ole sidottuja vastausvaihtoehtoja ja sen voi täyttää siinä järjek-

sessä kuin haluaa.  

 

Ohjaajilta kysyttiin hieman eri tavalla kokemusasiantuntijuudesta ja sen käytöstä 

omassa työssä. Heitä pyydettiin kertomaan, käyttävätkö he omia kokemuksiaan 

asiakaskohtaamisissa ja jos käyttävät, niin miten? He saivat miettiä myös sitä, mitä 

haasteita omien kokemusten esiin tuomisessa on ja mitä hyviä puolia. Ohjaajat sai-

vat myös pohtia tulevaisuutta ja keinoja millä mielenterveysongelmia saataisiin en-

naltaehkäistyä ja mitä kehitettävää he muuten näkivät erityisesti nuorten mielenter-

veyskuntoutujien parissa. Vastausten löydyttyä tutkimuskysymyksiin aineisto hävi-

tettiin asianmukaisesti. 

9.4 Eettisyys ja luotettavuus opinnäytetyössä 

Otanta tutkimuksessa oli aika pieni, vain kolme mielenterveyskuntoutujaa ja kolme 

ohjaajaa. Tämän vuoksi mitään kovin laajoja johtopäätöksiä tuloksista ei voi tehdä, 



60(95) 

 

mutta tutkijan oman oppimisen kannalta tämä oli juuri sopiva määrä. Lisäksi tarkoi-

tus oli saada tutkimuksessa olleiden henkilöiden ajatuksia ja kokemuksia aitoina ja 

ainutlaatuisina esiin. Vilkka (2015, 150) toteaa, että tutkimusaineisto toimii apuväli-

neenä asian tai ilmiön ymmärtämisessä tai teoreettisesti mielekkään tulkinnan muo-

dostamisessa. Vilkka jatkaa, että laadullisessa tutkimuksessa ei ole aina järkevintä 

pyrkiä tekemään tulkintaa yksistään haastattelujen perusteella, vaan kannattaa yh-

distellä erilaisia aineistoja ja yhdistellä johtolankoja keskenään. Taustatyötä tehtä-

essä ja  tutkimuksia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistuen käytöstä lukiessa tuli 

esiin, että samoja asioita mitä tässä tutkimuksessa saatiin selville, nousi myös aiem-

missa tutkimuksissa pintaan. Tämä on tutkijalle itselleenkin tärkeä havainto. Aihetta 

on siis jo paljonkin tutkittu. Se näkökanta mikä tästä työstä tekee erilaisen, on tutki-

jan itsensä kiinnostus kääntää kuntoutumisen kokemukset voimavaraksi, ja mah-

dollisuudeksi tuoda kokemuksien käytön tulevaisuudessa omaan työhön vahvasti 

mukaan.  Vilkka painottaa, että viimekädessä laadullisella tutkimusmenetelmällä 

tehdyssä työssä tutkimuksen luotettavuuden avain on tutkija itse. Hänen rehellisyy-

tensä tutkittavaa asiaa kohtaan lisää luotettavuutta. Tutkijan valinnat ja arvot tutki-

muksen teon aikana vaikuttavat lopputulokseen ja näin ollen tutkimuksen luotetta-

vuuteen. 

Hyvää tutkimusta ohjaa lisäksi eettinen sitoutuneisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

150). Opinnäytetyn eettisyys on varmistettu matkan varrella sitä mukaa, kun työ 

edistyi. Yhteistyötahon kanssa keskusteltiin siitä, miten saadaan varmistettua haas-

tateltavien kuntoutujien pysyminen anonyymeinä. Päädyttiin mainitsemaan vain yh-

teistyö organisaatio, ei tarkempaa yksikköä, sillä se ei ole oleellinen tieto tutkimuk-

sen kannalta. Tutkijana varmistin koko prosessin ajan, että haastattelut ja kyselyn 

vastaukset eivät päädy muiden kuin tutkijan nähtäväksi ja kuultavaksi. Nauhoitteet 

tuhottiin litteroinnin jälkeen. Yhteistyötahon kanssa tehtiin asianmukainen kirjallinen 

sopimus. 

 Ihmisoikeudet muodostavat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. 

Tutkittavien suojaan kuuluu lähtökohtaisesti se, että tutkija selvittää tutkimukseen 

osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja riskit. Tutkittavien suojaan kuuluu 

vapaehtoisuus osallistumiseen ja oikeus kieltäytyä tutkimuksesta, milloin tahansa 

tutkimuksen aikana. Tutkijan on varmistettava, että tutkimukseen osallistuja tietää 
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mistä tutkimuksessa on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 155- 156.) On tärkeä huo-

mioida, että kyselyissä ja haastatteluissa tuloksiin vaikuttaa myös se onko kysymyk-

set ymmärretty samoin, kun tutkija on ne tarkoittanut (Vilkka 2015, 202). Nämä asiat 

varmistettiin haastatteluissa tutkijan kysyessä uudelleen ja tarkentaen kysymystä, 

jos huomasi epäröintiä kysymyksen ymmärrettäyydestä. Kyselyssä oli mahdollisuus 

soittaa ja tarkentaa kysymystä tai vastausta, jos jäi tunne, että asia oli  ymmärretty 

eri tavalla.  

Vilkka muistuttaa, että tutkijan kannalta on tärkeä muistaa, ettei mikään tutkimus ole 

virheetön. Tutkimus käytäntönä on elävä prosessi, johon vaikuttavat monet enna-

koimattomat asiat. (Vilkka 2015 204.) Kaikessa kirjoittamisessa ja teorian tuottami-

sessa tutkija on huomioinut ettei tahallisesti  ole jättänyt mitään lähdettä merkitse-

mättä js kirjaamatta lähdeluetteloon. Tutkimuksessa myös varmistettiin, että sähkö-

postia käytettäessä tai soitettaessa jollekin asiantuntijalle, lupa tiedon julkistami-

seen kysyttiin joko suullisesti ja lisäksi varmistettiin saako kyseisen henkilön nimeä 

mainita tekstissä. (TENK, [viitattu 23.6.2019]). 
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10  TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset on eritelty tutkimukseen osallistuiden kolmen nuoren aikuisen mie-

lenterveyskuntoutujan vastauksiin ja toisena osiona ohjaajien vastauksiin. Tällöin 

huomaa helpommin myös mahdollisia eroavaisuuksia, koska molemmilla tutkimuk-

seen osallistuneilla ryhmillä oli kuitenkin hieman eri näkökulma asiaan. Aluksi  ker-

rotaan yleistä tietoa, jota haastateltavien taustoja kysyessä tuli esiin. Sen jälkeen 

edetään haastattelukysymysten mukaisesti, tarkastellen ensin tämän hetken tilan-

netta, sitten tulee kokemuksia tutkijan ohjaamasta kokemusasiantuntijuuteen tukeu-

tuvasta pienryhmätoiminnasta. Viimeiseksi katseet kääntyvät tulevaisuuteen ja 

haastateltavat saavat pohtia omia toiveitaan, mutta myös ideoida mitä tulevaisuu-

dessa voisi kehittää ja miten kokemusasiantuntijuus voisi heidän mielestään näkyä 

ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä. 

Ohjaajien vastaukset on purettu seuraavaksi. Vastauksissa on edetty niin, että ensin 

kerrotaan ohjaajien kokemusasiantuntijuudesta ja käyttävätkö he työssään omia ko-

kemuksia hyödyksi. Tutkimuskysymykset avataan kohta kohdalta osiin ja lopuksi 

kirjataan ohjaajilta tulleita tulevaisuuteen suuntaavia toiveita ja kehitysideoita erityi-

sesti nuorille suunnattuun mielenterveystyöhön liittyen. 

10.1 Nuoret aikuiset mielenterveyskuntoutujat 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset olivat iältään 23 - 34 ikävuoden välillä. 

Kahdella heistä oli ammattitutkinto, yhdellä peruskoulun jälkeen oli lähinnä kurssi-

muotoinen opintolinja käytynä. Yksi nuorista kävi tällä hetkellä osa-aikaisesti töissä. 

Kokemuksia mielenterveysongelmista oli jokaisella nuorella haastateltavalla, eivät-

hän he muuten olisikaan kuntoutuspalvelun piirissä. Haastattelun antaneilla nuorilla 

oli jokaisella diagnosoitu joku mielenterveyteen liittyvä häiriö. Yleisimpänä mielen-

terveysongelmista esiintyi, masennus ja päihderiippuvuudet. Oli myös peliriippu-

vuutta, itsetuhoisuutta, syömisongelmia ja ahdistuneisuushäiriötä sekä epävakaata 

persoonallisuushäiriötä. 

Kysyttäessä merkittäviä tapahtumia lapsuudessa tai nuoruudessa jokaisella nuo-

rella tuli ainakin joku mieltä järkyttävä asia. Haastatteluissa nuorilla paljastui olleen 
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koulukiusaamista tai muuten, jostain muusta syystä johtuvaa, ulkopuolisuuden tun-

netta koulumaailmassa. He kokivat sen vaikuttaneen moneen asiaan heidän elä-

mässänsä. Osalla vaikeudet olivat alkaneet jo ala-asteella, osalla vasta yläasteella, 

mutta ajankohdasta riippumatta, se oli nakertanut itsetuntoa ja vienyt koulupäivistä 

iloa. Eräs haastateltava koki jossain vaiheessa kiusaamisen jatkuessa kroonisena, 

että kiinnostus koulun käyntiin lopahti. 

Ettei mua enää  mikään jaksanut kiinnostaa sen jäläkehen. 

Kiusaamiseen oli koulun puolesta puututtu, mutta vasta sitten, kun itse oli tuonut 

asian esille. Puuttuminen koettiin hyvänä asiana, mutta välttämättä siitä ei ollut kovin 

merkittävää hyötyä. 

No, kyllä sitten puuttui, kun terveydenhoitaja kysyi multa jollain perus-
terveystarkistus käynnillä, että onko kiusaamista, niin sitte. Mä oon niin 
rehellinen, niin mä sanoin, että on. 

Toisessa tapauksessa nuori joutui vaihtamaan koulua kiusaamisen takia. 

Ei oikein pystynyt käymään koulussa, kun siellä kiusattiin… se vaan 
sitte paheni vuosi vuodelta… 

Koko luokka melkein kiusas, ja sama jatkui lukiossakin, mun piti vaihtaa 
toiseen lukioon sitte. 

Tutkimuksessa tuli ilmi myös menetyksiä varhaisnuoruudessa ja sen vaikutusta 

nuoreen ja heidän arkeensa. Kun asioista ei pysty puhumaan, se jää sisälle ja ai-

heuttaa monenlaista hankaluutta ja ahdistusta. Vaikka terapiaa olisi tarjottu tai sitä 

oli saanut, se ei välttämättä ollut auttanut, jos ja kun ei ollut vielä valmis kaikesta 

puhumaan. Terapian oikea-aikaisuus korostui.  

Ei siitä välttämättä olisi ollu hyötyä [pidemmästä terapiasta]… mä en 
oikein uskalla uskoutua kenellekään. 

Yksi haastateltavista taas oli ollut viitisen vuotta terapiassa ja hän koki saaneensa 

siitä apua, kun oli joku jolle puhua. Paikkakunnalta muuton takia terapeutti vaihtui, 
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se oli harmittanut jonkin verran, sillä kaikki piti selittää taas alusta. Nuori pohti nyky-

hetken tarvetta terapeuttiin. Olisi valmis uuteen terapiaan, mutta sekin toisaalta riitti, 

että oli joku ammatti- ihminen, jolle puhua asioistaan. 

Joo, olis kiva alkaa uudestaan terapia, mutta se vissiin maksaa enem-
män?  

En mä tiedä toisaalta tarvittenko mä, ku mulla on noi kotikäynnit, kun 
vaan on joku, jollekka voi jutella. 

Tämän hetkisen tuen riittävyydestä tuli erilaisia kannanottoja.  

Kyllä riittää, kun toi asumisyksikkö on tuolla taustalla, perhe ja ystävät 
ja …. vaikka ystäviä vois tietysti olla enemmänkin, mutta…. 

Öööööööö, vähän vaihtelevasti, joo tavallaan koen, että riittää, mutta 
sitte tavallaan, kun tuntuu, että on syvissä vesissä niin ei oo ketään 
semmosta, joka tavallaan olis niinku koko ajan silleen niinku valmiusti-
lassa minun takiani. 

Pääosin haastateltavat olivat tyytyväisiä ja normaalit arjen tekemiset riittivät. Tällä 

hetkellä tärkeänä tukena oli kotikäynnit Buusti ry:n ohjaajan tekemänä. Se tuntui 

vaikuttavan terapiankin tarpeellisuuteen, sillä haastateltava pohti: 

En mä tiedä toisaalta tarvittenko mä ( terapiaa, oma tarkennus) , ku 
mulla on noi kotikäynnit, kun on vaan joku jollekka voi jutella.  

Kotikäynneillä keskustellaan ja puuhaillaan arjen normaaleja touhuja yhdessä.  

Keskustelua ja ruoanlaittoa, eilenkin tehtiin kasvispihviä. 

Myös ryhmätarjonnasta, joita päivätoiminnan puitteissa kokoontuu, tuli positiivista 

palautetta. Ne koettiin hyvinä ja niistä sai uutta tietoa sairauksista ja muustakin ai-

heeseen liittyvästä. 

Mun mielestä se on hyvä, kun siinä kehittyy ja vaikkei kehittyysikään 
niin pysyy ainakin sosiaaliset taidot jossain kunnossa. 

Hirveen monipuolisia ryhmiä…. (miettii) ja ohjaajat osaa hommansa 
ja… 
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Mun mielestä meillä on kivoja ja monipuolisia ryhmiä ja kiva ryhmä-
henki. 

Haastateltavista ainakin yksi on ollut Buusti ry:n muissakin yksiköissä ryhmätoimin-

noissa, joten hänellä oli laaja näkemys ryhmien erilaisuudesta.  

Ne ryhmät on vähän erilaisia, siä on rentoutusryhmiä… 

Siellä aina samat ryhmät pyöri, musiikkiryhmä ja mitä kaikkea siellä nyt 
oli, se oli hyvä siinä vaiheessa, kun ei ollut oikeen mitään, koulu ei oi-
kein onnistunu... 

Vertaistukea toisilta mielenterveyskuntoutujilta koettiin pääosin saavan ja se oli tosi 

positiivinen ja kannustava asia elämässä. Asumisyksikössä juttuseuraa ja vertais-

tukea oli ympäri vuorokauden paikalla, vaikka ohjaajia ei ollutkaan paikalla. 

Todellakin…kaikilla vähän samoja asioita, niin helppo puhua sitte. 

Yksi mainitsi, että ei juuri hänen yksikössään koe saavansa vertaistukea muilta nuo-

rilta niin paljon kuin kaipaisi. Syytä kysyessä hän vastasi: 

Vaikia sanoa, mä saatan ottaa liian kirjaimellisesti tuon sanan vertais-
tuki. 

Hän pohti asiaa siltä kantilta, että ottaa liian kirjaimellisesti sanan vertaistuki. Hänen 

mielestään vertaistuki on juuri samanlaisen kokemuksen omaava kuin hän itse, esi-

merkkinä vaikka läheisen menetys ja koulukiusaaminen. Ei riitä, että on vain toinen 

kokemuksista. Ja menetys täytyy olla tarpeeksi läheisen, että voi samaistua juuri 

samaan tilanteeseen. Kysyttäessä ottaako hän sen niin kirjaimellisesti, että tarkoit-

taa saman perheenjäsenen menettämistä hän vastasi: 

Hmmmm… kyllä mä oikeestaan sen otan, jotta siihen mä oikeestaan 
voin verrata, jotta se on niinku isompi juttu se kuolema, ku koulukiusaa-
minen, tai oikeestaan olla se tarpeeksi läheisen kuolema, että sitte mä 
voisin verrata. 

Kokemusasiantuntijuudesta oltiin pääosin sitä mieltä, että sitä oli ja ohjaajat käyttivät 

kokemuksiaan hyödyksi ohjaustilanteissa. Se koettiin positiiviseksi asiaksi. Kaikki 
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tutkimukseen osallistujat olivat sitä mieltä, että omien kokemusten tuominen ohjaa-

mistyöhön on hyvä asia ja se luo tunteen, että ollaan tasavertaisina kohtaamisissa.  

Koska meillä kaikilla on niitä hyviä ja huonoja kokemuksia, niin se on … 
ollaan vähän niinku samalla tasolla, ku ohjaajatkin tuo niitä esiin, ettei 
yritetä, ettei ohjaajat yrittäisi olla liian täydellisiä tai päteviä. 

Niitä on kyllä monia tapoja, mutta tuo pienryhmä ny oli kyllä paljon pa-
rempi, ku iso ryhmä. 

Jonkin verran nuorilta tuli pohdintaa, että enemmänkin voisi olla erityisesti vieraile-

via kokemusasiantuntijoita.  

Kokemusasiantuntijuuden hyvistä puolista nousi myös pohdintaa.  

No, siis jotenkin semmonen, että kokemusasiantuntijasta näkee, ja tuo 
oikeasti esiin, tai se jotenkin oikeasti ymmärtää, mitä tarkoitan jollain 
asialla, ja sitten kertoo, miten se on siitä päässy eteenpäin.  

Kyllähän niinku X (ohjaajan nimi, oma tarkennus) selittää niinku jostain 
omista, vaikka justiin jostain vaiheesta elämässä, jossa on hankalaa, 
se osaa jotenkin selittää ne tosi hyvin, että miten se on siitä päässy 
eteenpäin, tavallaan niin..kyllä mä koen, että se on ihan hyvä juttu. 

Haastateltava pohti asiaa, jos kouluissa kävisi kokemusasiaintuntija, joka toisi esille 

jotain omakohtaisia kokemuksiaan mielenterveyshäiriöistä  

Siis joo, jos sen tois esiin kokemusasiantuntija, eikä joku kuraattori, niin 
silloin se olis varmaan hyvä asia, sillä silloin näkee, että on ollu paskaa 
ja nyt menee hyvin. 

Pohdintaa oli myös huonoista puolista, joita voi tulla vastaan kokemusasiantuntijuu-

dessa. 

No yx itseasiassa kävi silloin Törnävällä semmonen maanis-depressii-
vinen vai mikä se on, kaksisuuntaisen mielialahäiriön kokemusasian-
tuntija…se oli kyllä (nauraa vähän) en mää tiiä, se oli jotenkin tosi uh-
riutunut ja se jotenki puhui siitä jotenkin, että ”tämä on mielisairaus ja ei 
oo montaa mielisairautta” , jotta mä vähän mietin, että” mitä vittua, oo 
nyt hiljaa”, se oli jotenki ihan semmonen kiinni niissä omissa ongel-
missa. En oikein tajua miten voi olla niin, kun on kokemusasiantun-
tija…tai sitte sillä oli joku tosi masentava kausi menossa. Että, jos toimii 
tuolla tavalla, niin silloin varmasti on haittaa. 
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Tutkijan pitämästä pienryhmätoiminnasta tuli eri kantilta katsottua palautetta. Ryh-

män aikana nousi arkojakin aiheita mieleen ja muistoihin. Kysyttäessä haastatelta-

vilta, jäivätkö ryhmässä puhutut asiat ikävänä mieleen tai ahdistamaan vielä koto-

nakin? 

Ei … 

Se oli hyvä, että niitä käsiteltiin siinä…. 

Kysyttiin myös, oliko jotain aiheita mistä he eivät haluaisi kuulla? 

Ehkä jotain seksuaalisia juttuja…jotain oikein erikoista. 

Kysyttäessä onko jotain kokemusta kokemusasiantuntijuuden käytöstä, joka ei ole 

toiminut, niin haastatelluilla ei tullut muuta mieleen, kuin jo aiemmin mainittu yhden 

henkilön ikävämpi kokemus. Siinä kokemusasiantuntija ei ollut vielä itsensä ja sai-

rautensa kanssa tasapainossa. 

Pienryhmätoiminnasta palautteena tuli myös huomio, että koulukiusatuille voisi olla 

ihan oma ryhmänsäkin, jossa keskityttäisiin vain niihin asioihin. Tämä nousi mieleen 

sen vuoksi, että erästä ohjauskertaa pitäessä keskustelu ajautui kiusaamismuistoi-

hin. Ryhmän sisällä syntyi siitä hyvä vuorovaikutuksellinen keskustelu ja tutkija sai 

ohjaajana vielä jälkikäteenkin siitä kannustavaa palautetta eräältä osallistujalta. 

Ryhmän koosta tuli erilaisia mielipiteitä. Osa tykkäsi, että pidetty kolmen hengen 

pienryhmä oli hyvä määrä, myös viisi henkilöä olisi ollut vielä ihan hyvän kokoinen 

ryhmä. Pienryhmän hyviksi puoliksi nousi puhumisen helppous. Jokainen sai sanot-

tua paremmin omia ajatuksiaan ja sai puheenvuoron. Hieman isompi ryhmä taas 

olisi tuonut vielä laajempaa keskustelua ja useampia näkökantoja. 

Pienes ryhmäs on aina helpompi puhua asioista, jotka koskettaa itseä. 

Minä tykkäsin, kyllä se oli, niin kun tuota, siinä oli kivoja juttuja, olis ollu 
kivempi, ku olis ollu enemmän mukana, mutta niinku ihan kivaa oli kes-
kustella pienemmässä ryhmässä, enemmän tilaa kaikille. 
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Se oli tosi hyvä, että uskalsi tavallaan enemmän puhua ku, oli vaan 
muutama…(haastateltava miettii) … tai jotenkin pysty keskittymään pa-
remmin. 

Kolme on hyvä määrä, ehkä neljäkin olis voinu olla… ehkä maksimis-
saan neljä. Sitte, jos on vaan yksi niin ei saa niitten muitten tukea…se 
ku joku sanoi jotain, niin tuli itelläki mieleen. 

Kysyttäessä oliko jotain, mitä he kaipaisivat oman kuntoutumisensa tueksi, jos ei 

yhtään tarvitsisi miettiä mitä se maksaa, kaikilta kolmelta nousi ajatuksia ja toiveita. 

Jokainen toivoi vieläkin yksilöllisempää kuntoutumisen tukemista. Esiin nousi tuen 

ja keskusteluavun saaminen jonkun sellaisen henkilön kanssa, jolla olisi omakoh-

taista kokemusta esimerkiksi läheisen menettämisestä ja siitä selviämisestä. Hänen 

mielestään pelkkä kokemus mielenterveyskuntoutujana olosta ei riitä vertaistueksi, 

vaan samanlainen tunnekokemus pohjalla tarvitaan, jotta syvempi ymmärrys syn-

tyy. 

Myös omaa tukikaveria kaivattiin esimerkiksi uusien harrastusten pariin tutustumi-

seen ja että se ihminen olisi siinä vain häntä varten. Yksi toive oli  myös joku toimin-

taterapia, ratsastusterapia mainittiin. Pienryhmiä toivottiin eri teemoin ja koulukiu-

saaminen nousi yhdeksi aiheeksi. Siitä kaivattaisiin omaa keskusteluryhmää ja li-

säksi mainittiin myös  tunneryhmä, jossa opeteltaisiin kykyä havaita ja tiedostaa 

omia tunteita. Suomen mielenterveysseuran mukaan tunneryhmä vahvistaisi ym-

märtää myös toisten tunteita, sillä jos ei omia tunteita tunnista, ei pysty ymmärtämän 

toisenkaan tunteita. Tunteiden ymmärtäminen kattaa myös kyvyn nähdä tunteiden 

syitä ja seurauksia. (Suomen mielenterveysseura, [viitattu 18.8.2019].) 

Ennaltaehkäisevään työhön yleisellä tasolla nousi kehittämisideoita mielentervey-

destä ja mielensairauksista puhuminen jo kouluissa. Koulukiusaamiseen kaivattiin 

myös uusia keinoja. Puhumista ja kiusaamiskokemusten tuomista konkreettisesti 

lasten ja nuorten arkeen. Yksi haastatelluista oivallisesti sanoi tämän kysymyksen 

kohdalla: 

No jos nyt yleisellä tasolla ... tai yleisesti ottaen, niin puhuminen on mun 
mielestä paras lääke mielenterveydes -  noin lyhykäisyydessään. 
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10.2 Asumisyksikön ohjaajat 

Ohjaajat olivat iältään 43 - 55 vuotiaita ja koulutaustana heillä oli lähihoitaja- opinnot 

tai sosionomi (AMK) -opinnot. Työkokemusta nuorten parissa tai mielenterveys- ja 

päihdepuolella oli kertynyt neljästä vuodesta 16 vuoteen. Ohjaajilla oli jokaisella 

omakohtaisia kokemuksia mielenterveyden häiriöistä lähipiiristä. Osalla omien las-

ten kohdalta, osalla jonkun lähisukulaisen vuoksi. 

Ohjaajien omien kokemusten käyttö ohjaustyössä koettiin tärkeäksi ja oli myös huo-

mattu, että ymmärrys kuntoutujan haasteista oli helpompi käsittää, kun oli jokin sa-

mansuuntainen kokemus vastaavasta tilanteesta. Vaikka varsinaisesti ei omia ko-

kemuksiaan tuonutkaan kuntoutujien tietoon, niin siitä huolimatta, niitä pystyi käyt-

tämään kuuntelemiseen ja läsnäoloon, koska oli todennut sen olevan parasta tukea 

mielenterveyshäiriöisten kuntoutumisessa. Kokemuksiaan mielenterveyshäiriöisen 

omaisena, voi siis käyttää monintavoin hyödyksi. Kaikkea sitä ymmärrystä ja empa-

tiaa mitä läheistä seuraamalla ja häntä tukevana on saanut. 

Olen huomannut työssäni, miten tärkeää on olla läsnä ja kuunnella 
nuorta. Yleensä tämä asia on tärkein nuorten kanssa työskennellessä. 

Kokemusasiantuntijuuden käyttö oli jokaisen ohjaajan mielestä tosi tärkeää ja heillä 

nousi kokemusasiantuntijuuden positiiviseksi puoleksi ymmärrys kuntoutujaa koh-

taan. 

Itse uskon, että jos ei itsestään mitään anna, ei voi itse mitään saada-
kaan. Itse haluan pitää sydämeni auki molempiin suuntiin; näin mah-
dollistuu se, että saan itse nautintoa ja voimaa työstäni. 

Kokemusasiantuntijuuden käytössä löytyi myös haasteita. Ohjaajien kyselyissä tuli 

ilmi, että omia kokemuksiaan ei voi koskaan täysin verrata toisen ihmisen kokemuk-

siin. Jokainen henkilö tuntee ja reagoi asioihin omalla tavallaan. Kokemukset ovat 

ainutlaatuisia ja samankin kokeneilla henkilöillä voi olla täysin erilaisia tunnetiloja, 

jotka jättävät omanlaiset jäljet henkilöiden muistiin ja kehoon. Yksi ohjaajista vastasi 

kyselyssä näin:  
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Koen, että sekä vertaisohjaajan, että ammattilaisen tai niiden yhdistel-
män omaavan ihmisen, tulee aina olla tietoinen–ja tehdä asiakas tie-
toiseksi–siitä, että mikä on oma tunne ja kokemus, mikä ammattilaisen 
näkemys, sekä lisäksi jättää kaikki oletukset ihmisen ajatuksista ja ko-
kemuksista hänen itsensä kerrottavaksi 

Toinen ohjaaja pohtii saman kysymyksen kohdalla seuraavaa: 

Vaikea vastata, koska asiassa on hyvät ja huonot puolensa. Omat ko-
kemukset täytyy osata tuoda asiakassuhteeseen oikealla tavalla. 

Kehitettäviin asioihin nuorten mielenterveystyössä kaikilta ohjaajilta nousi kyselyssä 

hyvin vahvasti se esille, että matalankynnyksen paikkoja täytyisi olla enemmän. 

Myös ohjaajien vastauksissa oli huomioitu koulukiusaamisen ehkäisy. 

Ennaltaehkäisevää työtä pitäisi lisätä koulumaailmaan. Opiskelijoille 
mahdollisuus päästä asiantuntijan kanssa keskustelemaan, sillä het-
kellä, kun on hätä, tai kun ulkopuolinen huomaa ongelmia. 

Toivoisin koko ajan enemmän matalankynnyksen kohtaamispaikkoja 
ihmisille; Olkkarin tapaisia. Yhteisöllisyys ennaltaehkäisisi monia ongel-
mia. 

Tutkimustuloksissa nousi selkeästi esille puhumisen tärkeys sekä vertaistuen, että 

kokemusasiantuntijuuden positiiviset vaikutukset. Matalankynnyksen paikat ja vie-

rellä kulkijana oleminen niin kouluissa kuin muissa yhteisöissä koettiin tärkeänä voi-

mavarana nuorten mielenterveydellisten haasteiden ennaltaehkäisyssä. 
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11  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimuksen tuloksista on tehty taulukko (taulukko 2), johon on koottu tutkimusky-

symyksien vastaukset. Vastauksia vertaillessa ja peilatessa tutkijan omiin kokemuk-

siin ja teoriatietoon pystyy analysoimaan, saatiinko kaikkiin tutkimuskysymyksiin 

vastaukset. Saadun aineiston pohjalta tutkija sai myös mahdollisuuden vetää johto-

päätöksiä oman ammatillisen suuntautumisen ja yleensä oppimisen suhteen. Tutki-

muksen yksi tarkoitus oli saada tietoa ja kokemusta  pystyisikö työelämässä hyö-

dyntämään jollain tavoin ohjaajan omia kokemuksia sosiaalialan työkentällä. Tällöin 

se olisi sosionomikoulutuksen ja kokemusasiantuntijuuden yhdistämistä yhdeksi toi-

mivaksi paketiksi ja työmenetelmäksi. Yhteistyöorganisaation kannalta oli myös tär-

keää saada tutkimuksen kautta tietoa, miten kuntoutujat kokevat hieman erilaisen 

tukimuodon, jossa yhdistyy kokemusasiantuntijuus sekä sosiaalialan koulutus. Tä-

män vuoden puolella toinenkin sosionomiopiskelija oli tehnyt opinnäytetyön Buusti 

ry:lle. Siinä Sara Tala (2019) oli  tutkinut sosiaalisenkuntoutuksen vaikutusta ja ke-

hittämismuotoja. Talan tutkimuksessa oli tullut selville, että ennen kuntouttavan työ-

toiminnan alkua, oli osalla ollut toiveena, että olisi ollut hyvä saada tsemppiä ja kan-

nustusta itsensä tuntemiseen ja elämän hallintaan liittyen. Tässä omassa  tutkimuk-

sessa nousi saman suuntaisia ajatuksia, koska toivottiin yksilöidympää tukemista ja 

pienryhmiä juuri itselle tärkeään tai kipeään teemaan liittyen. Tämän tyyppinen pien-

ryhmätoiminta, jota harjoittelun aikana kokeiltiin ja jossa ohjauksessa käytettiin ko-

kemusasiantuntijuutta hyväksi, voisi olla yksi mahdollinen vaihtoehto saada täytet-

tyä kyseinen puute.  Kehittämällä ja kokeilemalla erilaisia uusia  keinoja saataisiin 

toimivia ja yksilöidympiä työmenetelmiä käyttöön.  

Seuraavalla sivuilla tulevien taulukoiden jälkeen jokainen kohta avataan vielä tar-

kemmin. Ohjaajien ja kuntoutujien vastaukset ovat johtopäätöksissä yhdistetty (tau-

lukko 2) vertailun helpottamiseksi. Tuloksissa ne oli eritelty omien otsikoidensa alle. 
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Taulukko 2. Tutkimustulokset 

1. Miten nuoret kokevat tällä hetkellä vertaistuen ja kokemusasiantuntijuu-

den käytön heidän kuntoutumisensa tukena? 

 Mikä on hyvin:  

- Ryhmät monipuolisia, hyvin mielenterveyteen liittyvää tietoa lisääviä, 
ryhmissä hyvä henki 

- On paikka missä pysyy arjessa kiinni ja sosiaalisten taitojen ei anneta 
hiipua 

- Vertaistukea saatavilla, lähinnä itsestä kiinni, onko valmis sitä vastaan-
ottamaan 

- Kokemusasiantuntijuutta ja hiljaista tietoa käytetään ohjaajien taholta, 
kukin omalla tavallaan ja tyylillään onnistuneesti hyväksi ohjaamis-
työssä 

Mitä kaivattaisiin lisää:  

- Yksilöidympää tukea, esimerkiksi harrastuksiin tukemista ihan oman tu-
kihenkilön kanssa 

- Yksilöityä keskusteluapua tai pienryhmätoimintaa, jossa olisi eri aihei-
sia ryhmiä ( mainittiin keskusteluryhmä, sekä koulukiusatuille oma ryh-
mänsä) 

- Toimintaterapia tyyppistä ( mainittiin ratsastusterapia) 

 

2. Millaisia kokemuksia kuntoutujilla ja ohjaajilla on vertaistuen ja koke-

musasiantuntijuuden käytöstä? Hyödyt ja haitat. 

 

Kuntoutujat: 

- käyttävät pääosin hyödyksi vertaistukea, jota yksikössä saa. Se on kes-
kustelua ja tieto siitä, että aina on joku saatavilla puhelinsoiton päässä 

Ohjaajat:  

- Kertovat esimerkkejä omista kokemuksistaan läheisen 

- Käyttävät  kokemuksiaan hyväksi koetuista keinoista, kohtaamisissa 
ja arjen jokapäiväisissä haasteissa 
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- Hiljainen tieto ja intuitio käytössä työssä tulleesta kokemuspohjan tie-
dosta 

Hyviä puolia kokemusasiantuntijuuden käytössä: 

- Koetaan tasavertaisuutta ohjaajien ja kuntoutujien välillä 

- Ei tule tunnetta, että ohjailtaisiin ”ylhäältäpäin” 

- Kuntoutujat saavat eläviä esimerkkejä, että toipuminen on mahdol-
lista tuo toivoa omaankin kuntoutumiseen 

- Ohjaajana saa virtaa myös omaan työhönsä, kun antaa palan itses-
tään työhyvinvointiin vaikuttava tekijä 

Haasteita kokemusasiantuntijuuden käytössä: 

- Kokemusasiaintuntijan on osattava tuoda oikealla tavalla asiantunti-
juuttaan esille, on erotettava mikä on oma tunne ja kokemus, mikä 
ammatillinen näkemys  tehdä se selväksi myös kuntoutujalle 

- Kokemusasiantuntijan oltava tasapainossa oman tarinansa ja sairauk-
siensa kanssa, ennen kuin ryhtyy hommaan 

- On oltava arviokykyä mitä ja millä tavoin asioista kenellekin kertoo 

 

 

3. Miten kokemusasiantuntijuutta hyödyntävään pienryhmään osallistuneet 
kokivat ryhmän toimivuuden? 

Hyviä puolia 

- Pienessä ryhmässä helpompi puhua aroistakin aiheista ja on tilaa pu-
hua 

- Pystyi keskittymään paremmin 

- Jos nousi ahdistavia asioita mieleen, niistä puhuttiin niin ne eivät jää-
neet mieleen kummittelemaan 

- Mukavaa tekemistä 

- Ryhmäkoko  oli osan mielestä hyvä 

Mitä kehitettävää 

- Ryhmäkoko osan mielestä olisi voinut olla 4 - 6 
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- Voisi olla eri aihepiirin pienryhmiä esimerkiksi koulukiusaamiseen liit-
tyvä 

- Mieluusti saman ikäisiä (tämä tuli esille haastateltavan kohdalla, jolla oli 
kokemusta muistakin ryhmistä) 

4. Mitä toiveita ja kehittämistä kokemusasiantuntijuuden käytössä nähtäi-
siin tulevaisuudessa? 

- Kouluihin toivottiin mahdollisuutta päästä helpommin keskustelemaan 
jonkun kanssa 

- Kokemusasiantuntijoita puhumaan kouluihin (alakouluihin jo) 

- Keskusteluavun saanti jo aiemmin, ennen kuin ongelmat kasvavat 
isoiksi 

- Yksilöllisempää tukea jo saatavien tukien lisäksi 

- Sellaisia matalankynnyksen paikkoja enemmän tarjolle, jotka ovat auki 
viikon jokaisena päivä ympäri vuoden 

 

11.1 Mielipiteet vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden käytöstä 

kuntoutumisen tukena 

Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyi kuntoutujien kokemukseen vertaistuesta ja ko-

kemusasiantuntijuuden käytöstä heidän kuntoutumisensa tukena. Samaa asiaa 

pohti toisessa tutkimuskysymyksessä ohjaajat. Vastaukset yhdistetään ja vertail-

laan niitä keskenään teoriaan ja tutkijan omiin kokemuksiin peilaten. 

Sekä nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien haastattelut, että ohjaajien kyse-

lyn vastaukset antoivat samansuuntaisia vastauksia kokemuksista kokemusasian-

tuntijuudesta. Kaikilla oli kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistuesta.  

Niitä pidettiin hyvänä ja tärkeänä asiana. Ohjaajat käyttivät kukin omalla tyylillään 

läheisten kautta saaneita kokemuksiaan hyödyksi, ja osa kertoi niistä avoimemmin-

kin asiakkaille. Oli tapa mikä hyvänsä, jokainen allekirjoitti sen, että omista koke-

muksista on hyötyä tässä työssä. Toisen ihmisen kohtaaminen on mutkattomam-

paa, kun on jonkinlainen ymmärrys mitä hänen sisällään tapahtuu. Tämä tuli esille 
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myös alun teoriaosuudessa, jossa Rissanen (2015) toi esiin, miten kokemusasiatun-

tijatoiminta voi hyödyntää itseään, toisia kuntoutujia ja sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisia. Hietanen & Toivonen (2015) painottivat myös sitä, että kokemusasian-

tuntijan oman kunnon ja toimintakyvyn vaihtelevuus voi auttaa muita. Siinä tulee 

nähtäväksi, että takapakit kuuluvat kuntoutumiseen, mutta Rissasen (2015) sanoin, 

kokemusasiantuntijan keskeinen sanoma on kuitenkin toivo. 

 Kuntoutujilta nousi tutkimuksessa esille toive, että enemmänkin saisi käydä koke-

musasiantuntijoita puhumassa tai olla muuten kuvioissa mukana. Hieman erilaisia 

vastauksia tuli siitä, saavatko kuntoutujat kyseisessä asumisyksikössä tarpeeksi 

vertaistukea tai onko yleensä tämän hetkinen tuki riittävää. Osalle tuki riitti, mutta 

myös yksilöllisempää tukea kaivattiin, niin keskustelun merkeissä, kun toiminnalli-

siin asioihin tukemisessa. Ryhmät ja niiden anti oli jokaisen kuntoutujan mielestä 

hyvää ja niistä sai myös tärkeää teoriatietoa mielenterveyden häiriöistä ja niiden 

kanssa pärjäämisestä arjessa.  

On tärkeä saada kuulla jo omassa kuntoutumisessaan eteenpäin menneiden tari-

noita. Tämä tuli esille myös THL:n tutkimuksessa Kuntoutujasta toimijaksi–kokemus 

asiantuntijuudeksi (THL 2013). Siinä oli hyvin tiivistettynä vertaistuen merkittävä 

rooli kuntoutumisessa. Kuntoutuja huomaa, ettei ole yksin arvottomuuden ja yksi-

näisyyden tunteen kanssa ja hän näkee, että joku on päässyt eteenpäin asioissa, 

se luo käytännön mallia ja tukea toipumisprosessissa. Vertaistuki näyttäytyi tutki-

muksessa suurimmassa roolissa menestyksellisen toipumisen parissa. Tutkijana 

näkisin, että kokemusasiantuntijana tämä rooli korostuisi entisestään, erityisesti 

nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla. Tästä mainittiin teoriaosuudessakin, 

jossa Marttunen ym. (2014, 13) väittivät perusterveydenhuollossa olevien aikuisten 

olevan isossa roolissa mielenterveysongelmien tunnistamisessa. Tutkija itsekin, 

vertaistukea saaneena, ja kokemusasiantuntijoita kuulleena, voi hyvin yhtyä tutki-

muksessakin esiin nousseeseen huomioon, että muiden toipumistarinat tuovat toi-

voa itsellekin. Myös häiriöiden tunnistamisessa tutkijan on todettava, että kokemuk-

sista on hyötyä, sillä rohkeus kysyä suorempia kysymyksiä on kasvanut omakoh-

taisten kokemusten myötä. Tutkija pohtii omien kokemusten antaneen myös vah-

vuutta ihmisten erilaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen ja tukemiseen,  mene-
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mättä kuitenkaan liiaksi mukaan. Kokemuksien myötä on tullut varmuutta ja osaa-

mista moniin haastaviin tilanteisiin, kun tietää, että niistä on mahdollisuus toipua ja 

päästä eteenpäin. 

Haasteiksi kokemusasiantuntijuudessa nousi yhden tutkimuksessa olleen haasta-

tellun kuntoutujan aiempi kokemus. Hän analysoi, että kokemusasiantuntijana toi-

minut henkilö ei oikeasti ollut itse siinä kunnossa, että olisi pystynyt tukemaan toisia. 

Samasta asiasta mainitsivat Hietala ja Rissanen (2015), jotka totesivat kokemusasi-

antuntijalta vaadittavan kykyä omien kokemusten reflektointiin ja riittävän pitkälle 

edennyttä kuntoutumisprosessia. Rissasen (2015) pyramidikuviossa (kuvio 1) aihe 

on selkeästi kuvattuna. Siinä näkee, että kuntoutuminen ja toipuminen on aina en-

nen kokemuksen työstämistä asiantuntijuudeksi. Vasta sen jälkeen tulee kokemus-

asiantuntijan tehtävät. Asiasta maininneella kuntoutujalla oli jäänyt kokemusasian-

tuntija tilanteesta ikävä muistikuva mieleen sairaalaolo ajalta ja jopa epäusko koke-

musasiantuntijan kertomukseen. Toinen kuntoutuja mainitsi, että esimerkiksi tosi 

ikävät ja rankat seksuaaliset kokemukset eivät välttämättä ole sellaisia asioita, joita 

hän haluaisi kuulla kokemusasiantuntijan kertovan, muuten kaikki muut aiheet olisi-

vat hyviä tai ainakin sellaisia mistä voisi kuulla. 

Ohjaajilta tuli samansuuntaista pohdintaa. He käyttivät kukin omalla tyylillään ja ta-

vallaan omia kokemuksia työssään. Osa kertoi omakohtaisia kokemuksia mielen-

terveys- tai päihdekuntoutujan läheisenä olemisesta asiakkaille ja näin hyödynsivät 

läheisen näkökannasta katsoen kokemuksiaan. Yksi ei kertonut kokemuksistaan 

asiakkaille, mutta käytti muutoin omakohtaisia kokemuksia kuntoutujien kohtaami-

sessa hyödykseen. Työkokemus ja siinä hyväksi todetut tavat toivat myös vankkaa 

ammattitaitoa ja kokemuspohjaa kohdata mielenterveyskuntoutujia, erityisesti nuo-

ria, joilla on vielä kaikki mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin, kunhan tuki 

saadaan kohdennettua oikein. Tämä on sitä hiljaista tietoa parhaimmillaan, jota saa 

siirtää eteenpäin niin kuntoutujille, kuin työyhteisön muille jäsenille sekä alan opis-

kelijoille. Salonen ( 2017, 17) todentaa tutkimuksessaan samaa, että elämänkoke-

mus ja työelämäkokemus lisäävät varmuutta luottaa vaistoon. Raami (2016, 35) jat-

kaa samoilla linjoilla todeten, että jokainen käyttää vaistoaan omalla henkilökohtai-

sella tavallaan hyödyntäen omaa älykästä intuitiotaan. 
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Ohjaajilta nousi haasteeksi kokemusasiantuntijuudessa se, että kokemusasiantun-

tijan täytyy ymmärtää, että jokaisen kokemus on ainutlaatuinen. Kokemusasiantun-

tija ei  voi olettaa tai luulla tietävänsä oman kokemuksen pohjalta, että toinen kokee 

juuri samalla tavoin. Muutoinkin he kokivat, että omien kokemusten esille tuomi-

sessa on oltava tarkka ja annettava asiakkaan itse kertoa omat ajatuksensa ja tun-

teensa. Tutkimuksessa tärkeänä seikkana ilmeni, että on osattava eritellä mikä on 

kokemusasiantuntijan omaa tunnetta, mikä ammattilaisen näkemys. Erityisesti tämä 

asia tulee esille, jos ammattilainen käyttää omia kokemuksiaan työkaluna ja mene-

telmänä omassa työssään. Rissasen (2015) pyramiditeoriaan liittyy tämäkin tutki-

muksessa noussut seikka. Jälleen tulee todistettua, miten tärkeää on, että koke-

musasiantuntija on riittävän pitkään työstänyt omaa asiantuntijuuttaan ja kykenee 

näkemään oman kokemuksensa etäämpää ja ammattimaisemmin. Kokemusasian-

tuntija pystyy kuuntelemaan ja ottamaan vastaan toisen kokemuksen sellaisena 

kuin hän sen kertoo. Kuitenkin kokemusasiantuntijalta löytyy tarvittava tunneyhteys 

myös tukemiseen oikealla tavalla kuntoutujaa eteenpäin. 

Tämä tutkimustuloksissa esiin noussut asia sai tutkijan itsensäkin pohtimaan omaa 

rooliaan kokemusasiantuntijana, mutta myös sosiaalialan asiantuntijana. Osaako 

eritellä, mikä on omaa kokemusta jostain traumasta ja pystyykö ammattilaisena an-

tamaan asiakkaalle mahdollisuuden kertoa oma tuntemus hänen omilla sanoillaan. 

Kuuntelemisen taito ja hiljaisuuden sietäminen ovat tässä kohtaa tärkeitä ammatti-

laisen merkkejä ja niissä molemmissa tutkijalla itselläänkin on vielä parantamisen 

varaa. Talentian [viitattu 21.3.2019] sivuilla puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja juuri 

siitä tämänkaltaisissa tilanteissa on kysymys. Asiakassuhde on annettava edetä asi-

akkaan määrittelemien ja esiin nostamien tarpeiden kautta, ei siitä mikä itselle nou-

see pintaan. Ammattilaiselle roolien rajaveto on tärkeä taito oppia, sillä asiakkaan 

ollessa haavoittuvassa tilassa, ammattilaisen on osattava arvioida myös sen mitä 

asiakas kykenee ottamaan vastaan ja millä tavoin. Tässä ammattilaisen on tärkeä 

kuunnella intuitiotaan ja luottaa siihen mitä se sanoo. 
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11.2  Näkemykset pienryhmätoiminnasta 

Kuntoutujia haastatellessa tuli muutama kysymys tutkijan ohjaamaa pienryhmätoi-

mintaa koskien. Aihe sivuutti lähinnä ryhmäläisten tuntemuksia tutkijan omien koke-

musten esille tuonnissa ohjaamisen tukena. Haastateltavien taustoja kysyessä tuli 

ilmi, että jokaisella haastatellulla kuntoutujalla oli jotain elämänkriisiin liittyviä asioita 

tai muuta haasteellista kuviota ollut lapsuudessa tai nuoruudessa. Se oli selkeästi 

vaikuttanut nykyisen sairauden tai häiriön syntyyn. Ennalta arvaamattomien kriisien 

kohdatessa ihmistä turvallisuuden tunne katoaa ja luotto omaan pärjäämiseen, ihan 

normaalissa arjen tilanteissakin, on koetuksella. Nurmen ym. (2018, 169-170) mai-

nitsemat stressaavat elämäntapahtumat ja traumaattiset tapahtumat lisäävät mie-

lenterveysongelmia, kuten heidän mukaansa myös erilaiset temperamenttipiirteet, 

nämä todettiin teoriaosuudessakin. Vuorilehdon ym. (2014, 200) nostamat asiat var-

haisesta tunnistamisesta ja avunsaannista on nuorten mielenterveysongelmissa 

avainasemassa.  Tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi samoja huomioita. Oikeanlainen-

tuki ja vierelläkulkija, joka näkee sinne mihin ei itse vielä kykene katsomaan, ovat 

tärkeässä asemassa kuntoutumisen tiellä. Pienryhmätoiminnan tyylinen keskuste-

luryhmä menetelmänä, tuntui kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mielestä muka-

valta. Kannustavaa ja innostunutta tukea sai myös ohjaajilta. Pienryhmän parhaim-

pina anteina oli tutkimuksen mukaan, että sai enemmän tilaa puhua ja pystyi keskit-

tymään hyvin, kun oli vain pieni porukka koolla. Itsensä tuntemiseen liittyvistä teh-

tävistä tuli innostunutta palautetta ja joku oli vapaa-aikanakin niitä miettinyt ja saanut 

itselleen uutta näkökantaa asioihin.  Jokainen kuntoutuja oli sitä mieltä, että oli ollut 

hyvä, kun tutkija oli kertonut omasta menneisyydestään jotain, mikä oli järkyttänyt 

aikoinaan mieltä ja miten se oli vaikuttanut tutkijan elämään ja käyttäytymiseen jopa 

vuosikymmeniä. Lisäksi tutkimuksessa pidettiin hyvänä asiana sitä, että tutkija ker-

toi omaa kuntoutumistarinaansa ja selviytymistä eteenpäin. Kukaan haastatelluista 

ei myöskään kokenut ahdistuvansa, tutkijan kerrottua esimerkiksi erään läheisen 

ihmisen menettämisen kokemuksen, ja sen miten suru oli jäänyt käsittelemättä kym-

meniksi vuosiksi. Tutkija halusi siten kuvastaa ryhmäläisille, Palosaarta ( 2008, 26-

28) mukaillen, miten kauan ja millä tavoin, aikoinaan käsittelemättä jääneet asiat 

voivat kulkea elämässä mukana ja miten se voi vaikuttaa käyttäytymiseen ja rea-

gointiin joissain tilanteissa. Tutkijan oman tarinan kertominen herätti syvällisen kes-

kustelun ryhmäläisten kesken ja tutkijana koin onnistuneeni erinomaisesti juuri sillä 
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kertaa. Tällä kyseisellä kerralla paikalla oli vain kaksi ryhmäläistä, eli oli entistä pie-

nempi porukka koolla. Aikaa pohtivalle keskustelulle jäi siis vielä enemmän. Ryh-

mätapaamiset koettiin kaikin puolin kiinnostavana ja sen loppumista harmiteltiin. 

11.3 Ehdotuksia kehittämiseen ja ennakoivaan työhön 

Ennaltaehkäisevään työhön tuli samoja ajatuksia niin ohjaajilta kuin kuntoutujilta. 

Koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäisy nähtiin tutkimuksessa tärkeänä en-

naltaehkäisevänä työnä mielenhyvinvoinnin kannalta. Myös matalankynnyksen koh-

taamispaikat nuorille nousivat esiin. Tutkimuksessa mainittiin sellaiset paikat, jotka 

olisivat auki ympäri vuorokauden, viikon jokaisena päivänä. Opiskelijoilla ja koulu-

laisilla pitäisi olla mahdollisuus päästä keskustelemaan heti, kun joku asia painaa 

mielessä ja ennen kuin niistä kasvaa isoja ongelmia. Näissä kaikissa tutkimuksessa 

esille tulleissa asioissa kokemusasiantuntijuutta sekä vertaistukea voitaisiin käyttää 

hyödyksi siten, että kokemusasiantuntja olisi työparina esimerkiksi koulukuraatto-

rilla. Vaihtoehtoisesti yhdellä ja samalla henkilöllä olisi sekä ammatillinen pätevyys, 

että  kokemusasiantuntijuuden erityisosaamista ja hän myös käyttäisi sitä työssään. 

Kuntoutujilta tuli myös ehdotuksia ennaltaehkäisevään työhön juuri kouluihin liittyen. 

Haastatteluissa koulukiusaaminen nousi isoon rooliin ja sen vaikutukset olivat ilmei-

set kuntoutujien nykytilanteeseen. Marttusen ym.( 2014, 10) sekä Stallardin ( 2009, 

10) mukaan masennus alkaa usein nuorella iällä. Tämä tarkoittaa, että on näyttöä 

siitä, että tukea ja apua olisi annettava ja tarjottava yhä varhaisemmassa vaiheessa.  

Tässäkin tutkimuksen nuorilta tuli esille selkeitä kehittämisideoita, että kouluihin 

voisi tulla puhumaan kokemusasiantuntijoita omista sairastumisistaan ja selviytymi-

sestä ja yleensä mielenhäiriöistä ja miten ne vaikuttavat arkeen. Heidän mielestään 

saisi jo alakoulu ikäisille puhua mielenterveyteen liittyvistä asioita niiden oikeilla ni-

millä. Tutkimuksen tuloksista voi siis vetää johtopäätöksen, että kokemusasiantun-

tijuutta nimenomaan koulukiusaamiseen liittyen saisi olla enemmän. Tutkimuksessa 

mukana olleiden nuorten vastauksista tuli ilmi, että lapsille ja nuorille olisi tärkeää 

saada konkreettista kokemustietoa koulukiusaamisesta. Joku kiusaamisen kokenut 

kokemusasiantuntija kertomaan miten syvästi ja pitkäkantoisesti kiusaaminen on 
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vaikuttanut hänen elämäänsä. Kuntoutujien ehdotukset kouluihin vietävästä valis-

tustyöstä, oli tutkijalle itselleenkin joskus mieleen tullut ajatus. Tutkijan yllätti kuiten-

kin se, miten tutkimuksessa olleet kokivat, että jo alakouluikäisille voisi tulla puhu-

maan mielenterveyshäiriöistä. Walhbeckin ym. (2018)  tutkimustuloksissa tuli myös 

esille tiedon välittämisen tärkeys kansalaisille. Tutkimuksessa mainittiin kansalais-

ten tietoisuuden lisäämisestä mielenterveydellisistä asioista ja siihen liittyvistä on-

gelmista. Myös avun hakemiseen rohkaistaisiin ja  tiedon lisääntyessä häpeänlei-

maa haluttaisiin vähentää. Monesti avoimuus asioista toisi oikeanlaista infoa mie-

lenterveyden häiriöistä ja turhat pelot ja väärät ennakkoluulot karisisivat.Tämä olisi 

hyvin vartennotettava kehittämisen kohde. Tässä tutkimuksessa esille tulleet asiat 

vahvistavat, että sen tyyppiselle valistustyölle olisi tilausta.  

Ohjaajat mainitsivat matalankynnyksen paikoista, jotka olisivat auki vuorokauden 

ympäri kaikkina viikonpäivinä. Niihin saisi tulla milloin vain kun tuntuu, että tarvitsee 

vierelleen jonkun aikuisen. Samaisessa Walhbeckin ym. (2018) tutkimuksessa pe-

räänkuulutettiin matalankynnyksen paikkoja nuorille, mutta myös moniammatillista 

yhteistyötä yli organisaatiotahojen. Ohjaajien vastauksissa nousi myös näitä esiin. 

Walhbeckin ym. (2018) tutkimuksessa mainittiin lisäksi, että  avun hakeminen on 

tehty liian vaikeaksi. Tarvittaisiin tällaisia Walhbecikin ym. tutkimuksessa mainittuja 

Vantaalla ja Keravalla kokeiltuja walk-in malleja, jolloin ei tarvita lähetettä tai am-

mattilaisen ohjausta tullakseen kertomaan pahoinvoinnistaan, vaan riittää, kun ha-

keutuu juttusille. Juttusille hakeutuneilla oli ollut ongelmia nukkumisen kanssa, ah-

distuneisuutta tai jotain elämän kriiseihin liittyvää haastetta. Monilla oli riittänyt 1- 2 

käynti kertaa. Samantyyppistä palvelua voisi olla joka kunnassa ja kaupungissa, tai 

miksi ei kouluissa. Kouluissa se voisi olla, vaikka välitunneilla  olevaa jalkautuvaa 

kuraattorin, koulusosionomin tai kokemusasiantuntijan ”nappaa hihasta, kun on 

asiaa” - tyylistä toimintaa. Mentäisiin sinne missä ihmisiä liikkuu, eikä pelkästään 

odoteta, että avun tarvitsija itse hakeutuu vastaanotolle. Sillä siihen ei välttämättä 

löydy rohkeutta tai voimavaroja.  
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12  OMA OPPIMINEN JA OIVALLUKSET  

Lähtiessäni harjoitteluun nuorten mielenterveyskuntoutujien pariin, en osannut aa-

vistaa miten paljon tulen oppimaan asioita tulevan vuoden aikana. Tämä opinnäy-

teytyö on yksi osa sitä oppimisen taivalta. Opin organisointikykyä oman aikataulu-

tukseni kanssa. Tämä asia on mainittu myös sosionomin komtetenseissa itsensä 

johtamisen taitona. Tällöin huomioi myös omaa hyvinvointiaan ja arvioi työn laatua 

ja vaikuttavuutta. (Seamk. [viitattu 19.9.2019.] Nämä asiat näkyivät esimerkiksi 

siinä, että varasin tarpeeksi aikaa opinnäytetyön tekoon. Kesän aikana myös aika-

taulutin päiviäni niin, että kirjoitin ja etsin tietoa tutkimustyöhöni ainakin viitenä päi-

vänä viikossa. Sain kokemuksia millä tavoin parhaiten pystyn irrottautumaan välillä 

muihin puuhiin ja huomasin, että kunnon tauko luonnossa auttoi taas jatkamaan. 

Koin myös, että tarpeeksi pitkä aika opinnäytetytön teossa antoi mahdollisuuden 

oikeasti pohtia asioita ja sisäistää oppimaansa. 

Opintoihini liittyvä harjoittelujaksoni nuortenaikuisten mielenterveyskuntoutujien 

asumisyksikössä toi heti opinnäytetyön aloittamistyöhön uusia ulottuvuuksia positii-

visessa mielessä. Onnistumisen kokemukset ja kannustava työilmapiiri herätti mi-

nussa vuosien saatossa taka-alalle jääneitä luovuuden ja innovatiivisuuden tunteita. 

Harjoittelun päätyttyä jäi tunne, että hommat ja ideoiminen jäivät ikään kuin kesken. 

Aikaisempien vuosien kriisien ja haasteellisten elämänvaiheiden aikana usko 

omaan osaamiseen oli ollut välillä koetuksella. Sen vuoksi minulla meni oma ai-

kansa sen asian ymmärtämiseen, että osaamiseeni ja minuun ihmisenä luotettiin ja 

sain olla oma itseni omine kokemuksineni. Niin iso merkitys hyväksymisellä ja toisen 

ihmisen arvostamisella on toipumisen ja kuntoutumisen tiellä. Halusin tuoda tämän 

tärkeän oivalluksen esiin tässä pohdinnassa, sillä mielestäni se liittyy olennaisesti 

oppimiseen ja asioiden ymmärtämiseen myös kokemusasiantuntijan, kuin myös so-

siaalialan asiantuntijan roolissa. Tätä huomiota tukee sosionomin komtetensseissa 

mainittu eettinen osaaminen ja siinä erityisesti mainittu asia, että osaa asettua haa-

voittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle (Seamk [viitattu 

19.9.2019]. 

Tutkijana jäin pohtimaan sitä, kun nuoret toivat esille toivetta saada enemmän ko-

kemusasiantuntijoiden vierailuja heidän ryhmiinsä puhumaan. Kuitenkaan Etelä-
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Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämiin Voimaa-arkeen koulutuksiin ei ollut ko-

vin innokkaasti asumisyksiköstä lähtijöitä, vaikka siellä olisi ollut vahvasti mukana 

kokemusasiantuntijoiden kertomukset. Tutkijana pohdin, että oliko neljän tunnin lu-

ennot liikaa yhdellä kertaa? Toisaalta oliko myös mahdollista, että iso sali ja suuri 

väkimäärä saattoivat jännittää ja estää mukaan lähdön? Kokemusasiantuntijan tul-

lessa paikan päälle nuorten pariin, luennon pituuden pystyisi paremmin rajaamaan, 

ja kuulijat jaksaisivat keskittyä paremmin. Ehkä jotkut rohkenisivat kyselemäänkin. 

Isossa salissa, jossa on paikalla paljon ihmisiä, sitä ei välttämättä uskalla tehdä.  

Pienryhmätoiminnan ohjaaminen niin, että sai käyttää myös kokemusasiantuntijan 

roolia hyödyksi oli erittäin innostava ja opettavainen kokemus. Kuten aiemminkin 

olen jo maininnut näkisin, että tämän tyyppiselle yksilöidylle pienryhmätoiminnalle 

olisi tarvetta. Tällaisilla toiminnalla olisi hyvä olla pitkäkestoisempi kaari ja mahdol-

lisuus tutkia ryhmätyön tai yksilöidymmän tukitoimen vaikuttavuutta pidemmällä ai-

kajaksolla.  

Itse opinnäytetyö prosessista ja sen kulusta vuoden aikana voi nähdä selkeän kas-

vun oppimiseni kannalta. Alussa oli omat haasteensa, mutta opinnäytetyön edisty-

essä huomasin, että opin uusia asioita ja oivalsin asioiden yhteyksiä ihan työn lop-

pumetreille saakka ja vielä sen jälkeen. Kiinnostus kasvoi entisestään siihen mitä 

tein ja varmuus siitä, että tämä on aihealue, jossa haluan kehittyä ja oppia lisää. 

Tällä opinnäytetyöllä näytän osaamistani ja kiinnostustani kokemusasiantuntijuuden 

käyttöön ja kehittämiseen valmistumisen jälkeenkin. Sosionomin kompotenssien 

(Seamk [viitatttu 19.9.2019] mukaan sosionomina on osattava toimia aktiivisena so-

siaalialan asiantuntijana, sekä kyettävä ammatilliseen kriittiseen reflektioon.  Vaikka 

aloin tehdä opinnäytetyötä pitkälti omien kiinnostuslähteiden mukaan, taustalla on 

kuitenkin yleisestikin tärkeä asia mielenterveyskuntoutumistyön kehittämistä ajatel-

len. Sosionomin kompetensseissa mainitaan myös tästä asiasta, sillä sosionomin 

osaamisalueisiin kuuluu kehittää asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä ja tutki-

mus- ja kehittämismenetelmiä. (Seamk, [viitattu 19.9.2019]). Kokemusasiantuntijuu-

della on potentiaalista mahdollisuutta olla tulevaisuudessa yhtenä tukimuotona mui-

den kuntoutustukimuotojen rinnalla, niin ennaltaehkäisevässä työssä kuin korjaa-

vassa mielenterveystyössä. 
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Mitä olisin voinut tehdä toisin? Juuri tämä aiemmin mainitsema innostus ja kiin-

nostuksen kasvu aihetta kohtaan taisi aiheuttaa sen, että keskityin paljolti itsenäi-

seen tekemiseen ja yhteistyötahon huomioiminen jäi turhankin vähälle. Teoriaosuu-

den keräämisessä olisi helpottanut, jos olisin heti oivaltanut, millaista tietoa aiheesta 

haluan, sen rajaaminen tuntui välillä vaikealta. Haastatteluja tehdessä oli välillä vai-

kea pysyä aiheessa ja sattui myös yksi hetkellinen häiriötekijä, mutta lopputulok-

seen niillä ei ollut vaikutusta. Oivalsin vasta jälkeenpäin, että olisin voinut tehdä 

myös Vilkankin (2015, 130) mainitsemia koehaastatteluja, ennen kuin menen koke-

mattomana suoraan haastattelemaan. 

Tein opinnäytetyön yksin, koska näin pystyin itse vaikuttamaan aikatauluuni. Toi-

saalta, vastaan ei myöskään tullut muita, jotka olisivat juuri samaan aiheeseen olleet 

perehtymässä. Tutkimuksen edetessä huomioin, että ei olisi haitannut, vaikka olisi 

ollut toinenkin tekijä analysoimassa asioita yhdessä. Työ oli välillä aika yksinäistä. 

Ratkaisin asian sillä, että luetin tekstin parilla henkilöllä ja sain sitä kautta ulkopuo-

lista näkemystä asioihin. Kielioppiasiat ja lähdemerkinnät ovat olleet itselleni haas-

teellisia, samoin aiheen rajaaminen ja tiivistäminen toivat paljon lisähommia ja poh-

dittavaa, mikä on lukijan kannalta tärkeää ja olennaista kirjoittaa. Näissä en onnis-

tunut niin hyvin kuin olisin toivonut, mutta toisaalta opin tästäkin vaiheesta paljon. 

Aiheen rajaamisen ja tiivistämisen hankaluuteen ovat pureutuneet myös Hirsjärvi ja 

Hurme (2008, 146), jotka mainitsivat  kvalitatiivisten tutkimusten kärsivän usein ra-

portoinnin pituudesta. He sanovat, että tutkija esittää liikaa yksityiskohtaisia seik-

koja, vaikka tärkeämpää olisi keskittyä olennaiseen ja ilmiön ymmärtämiselle tärkei-

siin asioihin.  

Onnistumisen kokemuksiakin tuli. Sain kaikkiin tutkimuskysymyksiin vastaukset 

haastattelujen ja kyselyiden myötä. Sain uusia ideoita ja kehittämiseen innostavaa 

ajatusta myös työmarkkinoita ajatellen. Tuloksissa osa oli sellaisia, jota osasin odot-

taa ja se loi entisestään varmuutta omille ajatuksille kokemusten esille tuomisesta 

työmenetelmänä. Varsinkin vertaistukeen liittyvissä asioissa koin syvää ymmär-

rystä. Jopa yhden haastatellun pohdinta omasta kriittisyydestään suhteessa vertais-

tukeen, osaan samaistua hänen ajatukseensa. Jokainen kokemus on omanlaisensa 

ja jokaisella on sillä hetkellä olevat omat rajalliset taidot käsitellä vaikeita asioita. 
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Tämän olen myös omakohtaisesti kokenut. Kuntoutuminen voi alkaa vasta sitten, 

kun siihen löytyy voimavaroja. 

Haastatellessani nuoria koin onnistuneeni myös siinä, että olin saanut luotua sellai-

sen luottamuksellisen suhteen heihin opiskelijan roolissa, että he yleensä suostuivat 

haastateltaviksi ja he kertoivat taustoistaan niinkin avoimesti. Tiedot olivat olennai-

sessa roolissa kokonaisuutta ja tutkimuksen luotettavuuttakin ajatellen. Koin useasti 

niin harjoittelun kuluessa kuin tätä tutkimusta tehdessäni, että pystyin hyödyntä-

mään kokemuksiani asioiden syvällisemmässä ymmärtämisessä niin itseeni kuin 

kuntoutujiin peilaten. Viime vuosien aikana olen lukenut useita traumoihin ja kriisei-

hin liittyviä kirjoja. Viimeksi tutustuin stressi- ja traumahoidon asiantuntija David Ber-

celin kirjaan (2013, 9). Hänen kokemuksensa mukaan kaikki tunnetiet johdattavat 

meidät lopulta mielen ja kehon jatkumon äärelle. Tämä tarkoittaa sitä, että se mikä 

vaikuttaa kehoon, vaikuttaa myös mieleen ja päinvastoin. Näihin Bercelin sanoihin 

on helppo yhtyä omien kokemusten, mutta myös näiden tutkimustulosten kautta. 

Ihminen on kokonaisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä on asia, joka tulisi aina 

muistaa, kun toimii vierelläkulkijana vertaisena tai ammattilaisena. Samoin teoria-

osuudessa mainitsemani Palosaari ( 2008,137-152) kertoi lapsuudessa ja nuoruu-

dessa käsittelemättä jääneiden asioiden voivan jäädä kehoon ja mieleen ja niistä 

oireina on usein hieman itseäänkin hämmästyttänyt käyttäytyminen tai reagointi-

malli joissain tilanteissa. Omat kokemukset läheisten kuolemista lapsuuden ja nuo-

ruusiän aikana jäivät aikoinaan käsittelemättä. Vasta kymmenien vuosien jälkeen, 

aikuisiällä sattuneiden kriisien yhteydessä, vanhat käsittelemättömät asiat nousivat 

uudelleen pintaan ja pääsin työstämään ne kokemuksiksi, jotka ovat nykyään vah-

vuutenani. Ne eivät ole enää  pelon ja ahdistuksen tai muiden epämääräisten oirei-

den aiheuttajina, niin kuin joskus elämässäni ovat olleet. Opinnäytetyö on oivallisesti 

yhdistänyt kokemukset ja teorian kompaktiksi paketiksi, jota pystyy tulevaisuudessa 

käyttämään hyödyksi. Oli myös erittäin voimaannuttavaa huomata ja saada tutki-

muksellanikin selville, miten myötämielisesti kyseisessä asumisyksikössä vertaistu-

keen ja kokemusasiantuntijuuteen suhtauduttiin. Ohjaajat käyttivät työssään koke-

muksiaan hiljaisen tiedon ja intuition lisäksi. Vaikka kokemusasiantuntijuudessa 

nähtiin haasteitakin, niin ne eivät kuitenkaan nousseet pääosaan. Positiivinen vai-

kutus tiedostettiin ja myös vielä piilossa oleva potentiaali kokemusasiantuntijuuden 

käytössä.  
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Kehittämisideoita joita opinnäytetyöstä jäi käteen. Itselle jäi vahva tunne koke-

musasiantuntijuuden kehittämisen jatkotyöstä. Tämä on aihealue, joka kiinnostaa ja 

johon toivoisin saavani jatkossakin panostaa. Haluaisin olla kehittämässä keinoja 

millä kokemusasiantuntijoiden ääntä saataisiin kouluihin, yksilötyöskentelyyn, tuki-

henkilötoimintaan ja pienryhmiin mielenterveyskuntoutujien parissa niin ennaltaeh-

käisevässä kuin korjaavassa työssä. Tämän aiheen parissa voisi tehdä tutkimus-

työtä myös suoraan pienryhmätoimintaan ja sen työmenetelmiin liittyen, niin että 

ohjaajana on ryhmän teeman mukaisen aihepiirin kokemusasiantuntija. Aiheesta 

kiinnostaisi myös tietää onko kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneista, miten 

moni hakeutunut sosiaalialalle ja miten erilaisissa työtehtävissä he esimerkiksi täällä 

Etelä-Pohjanmaan alueella ovat. Samoin kokemusasiantuntijakoulutuksen kirjo 

voisi olla hyvä aihe tutkittavaksi. Kokemusasiantuntijoiden ääntä ja yleensä vertais-

tuen kantavaa voimaa saisi vieläkin enemmän tuoda arkeen ihmisten tietoisuuteen 

ja tueksi.  

Kokemusasiantuntijuus yhdessä sosiaalialan ammatin kanssa on ehdottomasti toi-

miva yhtälö ja sitä pystyy hyödyntämään ihan jokapäiväisessä kanssakäymisessä 

ihmisten parissa. Siinä jos missä, korostuu läsnäolo  ja tasavertaisuus olla ihminen 

ihmiselle. 
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