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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä 
osallisuudesta ja sen vaikutuksesta kuntoutumiseen ja rikoksista irrottautumiseen. Tavoitteena 
oli tuottaa tietoa siitä, millä tavalla kokemusasiantuntijuus tukee osallisuutta ja onko sillä vai-
kutusta kuntoutumiseen ja rikollisuudesta irrottautumiseen. Lisäksi tavoitteena oli tarjota 
KEIJO-hankkeelle tietoa koulutukseen osallistumisen vaikutuksista. Teoreettiseksi viiteke-
hykseksi opinnäytetyössä on valittu kokemusasiantuntijuus, osallisuus ja desistanssi eli rikolli-
suudesta irrottautuminen.  

Opinnäytetyötutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä oli 
puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastateltavana oli kahdeksan (n=8) KEIJO-hankkeen ko-
kemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä. Haastattelun avulla selvitettiin koulutettujen koke-
musasiantuntijoiden näkemyksiä koulutukseen hakeutumisesta, osallisuudesta, desistanssista 
ja työelämän osallisuudesta. Haastatteluilla saatu aineisto analysoitiin teemoittelun avulla. 
Analyysilla saadut tulokset osoittivat, että koulutuksen jälkeinen työllistyminen on ollut osalli-
suuden kannalta merkittävin tekijä. Kouluttautuminen kokemusasiantuntijaksi on tukenut jo 
aikaisemmin alkanutta kuntoutumisprosessia ja vahvistanut uutta päihteetöntä ja rikoksetonta 
identiteettiä. Työelämässä osallisuuden kannalta suurimpana mahdollisuutena nähtiin vaikut-
tamaan pääseminen. Työelämän osallisuuden rajoitteista merkittävin oli kokemusasiantuntijan 
ja ammattilaisen välinen eriarvoisuus. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to find out professional experts’ by experience views 
of inclusion and its effects on rehabilitation and desistance from crime. The aim was to find 
out how being an expert by experience supports inclusion and whether it has effects on reha-
bilitation or desistance from crime. The aim was also to produce information for KEIJO project 
about how participating in the project has affected the participants. The theoretical frame-
work discussed experts by experience, inclusion and desistance from crime.  

The thesis was conducted as qualitative research and the data was collected by a semi-struc-
tured theme interview. Eight people (n=8) who had been trained as experts by experience 
through KEIJO project were interviewed. The purpose was to find out why they had applied for 
training and what were their thoughts about inclusion and desistance from crime.  The data 
was analysed using thematic analysis. The findings suggest that employment after the training 
has been the most significant factor in inclusion. Participating in the training has supported 
the participants’ ongoing process of rehabilitation and strengthened their new substance and 
crime free identity. A chance to influence has been mentioned being the most important part 
of working as an expert by experience. The inequality between a professional and an expert 
by experience was the biggest challenge the participants had encountered at work.   
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1 Johdanto 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten koulutetut kokemusasiantuntijat näkevät 

kouluttautumisen kokemusasiantuntijaksi vaikuttaneen heidän osallisuuteensa ja millä tavoin 

osallisuus on vaikuttanut kuntoutumiseen ja rikollisuudesta irrottautumiseen. Tutkimuksen ta-

voitteena oli tuottaa tietoa siitä, millä tavoin kokemusasiantuntijuus tukee osallisuutta ja onko 

sillä vaikutusta kuntoutumiseen ja rikollisuudesta irrottautumiseen. Toisena tavoitteenamme 

oli tarjota tutkimuksemme avulla KEIJO-hankkeelle (Kokemusasiantuntijuus edistämässä itse-

näisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018-2020) tietoa siitä, millaista vaikutusta kokemusasiantuntija-

koulutukseen osallistumisella on ollut koulutettavien hyvinvointiin, toipumiseen sekä osallisuu-

den kokemukseen, sillä ne ovat KEIJO-hankkeen arvioituja vaikutuksia. KEIJO-hanke on Valo-

Valmennusyhdistys ry:n, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulu oy:n yh-

teistyönä toteuttama, vuosina 2018-2020 järjestettävä hanke. Hankkeen kohderyhmänä on 

päihde- ja rikostaustaiset henkilöt, joiden tavoitteena on työllistyä tai päästä opiskelemaan. 

(Hankesuunnitelma 2018.) 

KEIJO-hankkeen päätavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva kokemusasiantuntijakoulu-

tusmalli. Hankkeella pyritään vahvistamaan heikosti työllistyvän kohderyhmän mahdollisuuksia 

työllistyä. Hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksia on järjestetty syksystä 2018 lähtien Van-

taalla ja Tampereella. (Hankesuunnitelma 2018.) 

Vantaalla kokemusasiantuntijakoulutusta järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa, 

joten KEIJO-hankeen koulutettavat tekevät paljon opintojaksoyhteistyötä ammattikorkeakou-

luopiskelijoiden kanssa. Myös me tutustuimme KEIJO-hankkeeseen omien opintojemme lomassa 

ja kiinnostuimme hankkeesta. Kokemusasiantuntijakoulutettavien vierailut opintojaksoillamme 

elävöittivät opintojamme ja tarjosivat meille tuleville ammattilaisille arvokasta tietoa. Koulu-

tettavien tarinat ja niistä nousseet keskustelut olivat vaikuttavia ja ajatuksia herättäviä. Tästä 

syystä halusimme tehdä opinnäytetyön, joka paikantui KEIJO-hankkeeseen.  

Opinnäytetyön aihe eli osallisuus valikoitui niin kiinnostuksen kuin myös sen ajankohtaisuuden 

vuoksi. Osallisuuden edistäminen on tänä päivänä yksi keskeinen keino syrjäytymisen ja köy-

hyyden ehkäisemisessä, ja se on nähty tärkeänä tavoitteena niin Suomessa kuin Euroopan uni-

onissakin. Työelämässä mukana olemisen katsotaan olevan osallisuuden kannalta yksi vaikutta-

vimpia tekijöitä. (Osallisuus 2019.) Tämän vuoksi mekin halusimme tutkia sitä, millaista osalli-

suutta työllistyminen on koulutetuille kokemusasiantuntijoille tarjonnut, mutta myös sitä, onko 

työelämässä tekijöitä, jotka estävät osallisuuden toteutumisen. Olimme pohtineet mahdollisia 

opinnäytetyön aiheita keskenämme, mutta lopullinen opinnäytetyömme aihe tarkentui keskus-

teluissa hanketyöntekijän kanssa. Näin päädyimme ottamaan mukaan myös rikosseuraa-

musalalla tärkeän näkökulman eli kuntoutumisen ja rikollisuudesta irrottautumisen.     
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2 KEIJO-hanke  

Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme toimintaympäristön. Opinnäytetyö kohdistui 

KEIJO-hankkeeseen, jonka kokemusasiantuntijakoulutusta järjestetään Tampereella ja Van-

taalla. Opinnäytetyössämme keskityimme Vantaalla järjestettävään koulutukseen ja sen vai-

kutuksiin ja alla on esiteltynä itse hanke sekä sen toiminta Laurea-ammattikorkeakoulussa. 

KEIJO-hankkeen kohderyhmänä ovat kuntoutumisessaan edenneet päihde- ja rikostaustaiset 

henkilöt, joiden pidempiaikaisena tavoitteena on joko työllistyä tai hakeutua opiskelemaan. 

Vuosina 2018-2020 järjestettävä KEIJO-hanke toteutetaan yhteishankkeena, jonka toimijoilla 

on monipuolista osaamista hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet huomioiden. Hankkeen pääto-

teuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina ovat Silta-Valmennusyhdistys ry 

ja Laurea-ammattikorkeakoulu oy. Rikosseuraamuslaitos toimii hankkeen yhteistyökumppanina, 

jonka lisäksi hankkeessa tehdään koulutusyhteistyötä eri ammatillisten oppilaitosten kanssa 

Helsingin ja Tampereen alueella. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. (Hankesuunni-

telma 2018.)  

KEIJO-hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisesti tunnistettavissa oleva kokemusasian-

tuntijakoulutus, joka edesauttaa heikosti työllistyvää kohderyhmää työllistymään sekä hakeu-

tumaan jatkokoulutukseen. Koulutusta kehitetään hankkeen aikana kohderyhmän taustat ja 

tarpeet, kuten oppimisvaikeudet ja alhainen koulutustausta huomioiden. Kehittämisessä on mu-

kana rikosseuraamus- ja päihdekuntoutustoimijoita, minkä lisäksi koulutusta kehitetään ja tes-

tataan yhdessä koulutettavien kanssa. Kokemusasiantuntijuuteen perustuva koulutus hyödyntää 

koulutettavien kokemuksia niin päihteistä kuin rikoksistakin irrottautumisessa. Tavoitteena on, 

että hankkeen aikana kehitetty kokemusasiantuntijakoulutus jäisi pysyväksi toiminnaksi. Hanke 

on asettanut tavoitteeksi, että noin 30 % koulutuksen käyneistä työllistyisi tai jatkaisi ammatil-

liseen tai muuhun koulutukseen tai kuntoutukseen. (Hankesuunnitelma 2018.) 

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kehittämisen lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää koulu-

tuksen käyneiden työllistymistä. Työllistymistä edistetään koulutukseen sisältyvien työharjoit-

telun ja työnhakuvalmennuksen avulla. Lisäksi työllistymistä edistetään tekemällä hankkeen 

aikana yhteistyötä eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Hankkeen kuluessa on tarkoitus 

myös kehittää ja pilotoida eri toimijoiden välinen yhteistyömalli, joka mahdollistaisi hank-

keessa kehitetyn koulutuksen asemoinnin koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoihin. (Hanke-

suunnitelma 2018.)  

Hankkeen arvioidaan vaikuttavan pidemmällä aikavälillä päihde- ja rikostaustaisten kanssa eri 

organisaatioissa työskentelevien osaamiseen sekä ymmärrykseen päihde- ja rikostaustaisten 

kuntoutumisesta. Hankeen kautta voidaan kehittää palvelujärjestelmiä sekä vähentää päihde- 
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ja rikostaustaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Hankkeella arvioidaan olevan myös positiivisia 

vaikutuksia koulutettujen hyvinvointiin, toipumiseen sekä osallisuuden kokemukseen. (Hanke-

suunnitelma 2018.) 

KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutus on noin kolmen kuukauden mittainen. Koulutuk-

sia järjestetään kahdesti vuodessa Valo-Valmennus yhdistyksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen 

järjestämänä Tampereella sekä Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämänä Vantaalla. Koulu-

tukseen hakeutuvalta edellytetään jo edennyttä kuntoutumista sekä kykyä toimia yhteistyössä 

viranomaisten kanssa. Koulutukseen hakeudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka jäl-

keen hankkeen työntekijät haastattelevat ja valitsevat koulutukseen osallistujat. Koulutus 

koostuu opetusjakson lisäksi koulutettavien omien toipumisprosessien läpikäymisestä sekä kou-

lutettavien työllistymisen tukemisesta. Opetusjakson jälkeen koulutettavat suorittavat työhar-

joittelun sosiaali- tai rikosseuraamusalan yksikössä. Työharjoittelun aikana koulutettavien on 

mahdollista osallistua hankkeen järjestämään työnohjaukseen. Koulutettavien työllistymistä 

edistetään laatimalla koulutuksen aikana jokaiselle yksilöllinen suunnitelma työmarkkinoille tai 

koulutukseen hakeutumisesta. (Lindström 2019.) 

Vantaalla koulutus järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikössä. Koulutus 

koostuu viidestä eri teemasta, jotka tukevat koulutettujen kasvua kokemusasiantuntijuuteen. 

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus -opintokokonaisuus pitää sisällään teoriaa siitä, mitä ko-

kemusasiantuntijuus ja vertaisuus on. Kokonaisuudessa käydään läpi muun muassa kuka voi olla 

kokemusasiantuntija, millaisia eri ulottuvuuksia ja tehtäviä kokemusasiantuntijuuteen kuuluu 

sekä miten kokemusasiantuntijaksi kasvaa. Kriminologiaan ja rikosseuraamusalaan tutustutaan 

erilaisten luentojen avulla. Koulutettavat saavat perustiedot rikollisuuden syistä, desistanssista 

eli rikollisuudesta irrottautumisesta ja rangaistusjärjestelmistä. Lisäksi tutustutaan rikosseu-

raamuslaitoksen erilaisiin kuntoutusohjelmiin, henkilökunnan toimenkuviin ja rangaistusajan 

suunnitelmien tekemiseen. Vuorovaikutusta harjoitellaan niin luennoin kuin harjoituksinkin. 

Koulutettavat saavat oppia myös ammatillisista työmenetelmistä, kuten motivoivasta keskus-

telusta. Työelämätaitoja harjoitellaan tekemällä jokaiselle kokemusasiantuntijalle ansioluet-

telo sekä erinäisin harjoituksin. Koulutukseen kuuluu projektityö, jonka koulutettavat suoritta-

vat omatoimisesti itse valitsemassaan toimintaympäristössä. Koulutuksen aikana suuressa 

osassa on moniammatillinen verkostotyö: koulutettavat pääsevät mukaan useisiin sosiaalialan 

kehittämishankkeisiin. Koulutukseen kuuluu myös tutustumiskäyntejä sekä oppilaitosyhteis-

työtä. (KEIJO-työtila.)  

KEIJO-hankkeen koulutukseen kuuluu myös luovia menetelmiä, joiden osuus opinnoista on noin 

neljäsosa. Toiminnallisuus on koulutuksessa tärkeää, sillä monilla koulutettavilla on keskitty-

mishäiriöitä tai päihdetaustaa, joiden takia tavallinen luentomallinen opiskelu voi tuntua haas-

tavalta. Luovien menetelmien oppitunneilla käytetään laidasta laitaan erilaisia menetelmiä 
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opiskelijoiden toiveita kuunnellen, kuten musiikkia, kuvaa, draamaa ja kirjallisuutta. (Hagman 

2019.)   

Luovien menetelmien tarkoituksena on itseilmaisun vahvistaminen sekä omien vahvuuksien tun-

nistaminen. Menetelmät auttavat myös omien ajatusten, tunteiden, toiveiden ja tarpeiden tun-

nistamisessa. Luovien menetelmien tunneilla käytetään muun muassa psykodraaman ja tarina-

teatterin menetelmiä. Vuorovaikutuksen vahvistaminen on myös yksi luovien menetelmien tar-

koituksista. Tällöin korostuu toisten kuuntelu, ja tunneilla tehdään sanattomia harjoituksia. 

Ryhmädynamiikkaa pyritään luomaan ja parantamaan erilaisiin teorioihin pohjautuvien harjoit-

teiden kautta. Yhteisöllisyyden ja ryhmähengen luomisessa auttaa se, kun heittäydytään täy-

sillä mukaan ja tehdään yhdessä hauskoja asioita, joille voi myös nauraa. Positiivista palautetta 

koulutetuilta on tullut siitä, että konkreettinen tekeminen saa ymmärtämään asioita helpom-

min. (Hagman 2019; Kokemusasiantuntija 2019.) 

Oman tarinan kertomiseen luovat menetelmät tuovat uudenlaista lähestymistapaa: ne auttavat 

saavuttamaan tarinassa sävyjä, joita ei pelkällä puheella saa esiin. Toisaalta luovat menetelmät 

saattavat nostaa pintaan erilaisia ja unohdettuja muistoja, joita voi ottaa osaksi omaa tari-

naansa.  Työelämään koulutettavat saavat mukaansa esimerkiksi ryhmänohjaustaitoja, joihin 

saa vinkkejä luovilta oppitunneilta. Itsetuntemuksen kasvu, omien vahvuuksien ja kehittymis-

paikkojen tunnistaminen sekä ajatustensa sanoittaminen auttavat myös työelämässä. (Hagman 

2019; Kokemusasiantuntija 2019.) 

 

3 Yhteiskunnalliset lähtökohdat 

Tässä kappaleessa esittelemme, millaisia haasteita yhteiskunnassa on päihde- ja rikostaustais-

ten yhteiskuntaan kiinnittymiselle ja kuinka kokemusasiantuntijuus voi olla yksi väylä kohti 

työllistymistä ja sitä kautta osallisuutta.  

3.1 Rikostaustaiset yhteiskunnassa 

Rikos- ja päihdetaustaiset ovat yleisesti huono-osaisempia kuin muut. He herättävät ihmisissä 

usein negatiivisia reaktioita ja tämä näkyy esimerkiksi siten, että heidän voi olla vaikeampi 

saada töitä rikostaustan vuoksi. Rikollisuutta on selitetty erilaisilla teorioilla ja monista niistä 

korostuu rikollisuuden leimaava vaikutus sekä ympäristön merkitys.   

Rikollisuuden voidaan katsoa aiheuttavan suoria tai välillisiä seurauksia yksilölle, yrityksille ja 

yhteiskunnalle. Vuonna 2013 rikollisuuden arveltiin kustantaneen Suomen valtiolle yhteensä 

12,7 miljardia euroa. Uhrin lisäksi rikollisuus aiheuttaa seurauksia myös tekijälle. Suora seuraus 

on kiinnijääminen, joka aiheuttaa muissa ihmisissä tuomitsevia reaktioita. Kiinnijäämisen seu-
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rauksena tekijä voi saada rangaistuksen, joka eristää häntä yhteiskunnasta ja vaikeuttaa sosi-

aalisten suhteiden ylläpitoa. Usein rikos ja rangaistus vaikuttavat myös tekijän läheisten, kuten 

lasten, elämään merkittävästi. (Kivivuori, Aaltonen, Näsi, Suonpää & Danielsson 2018, 23-24.) 

Rikokset ja rikollisuus herättävät ihmisissä erilaisia reaktioita ja näin on ollut aina. Reaktioiden 

taustalla on ihmisen luonnollinen valmius reagoida yhteisön normien ja odotusten poikkeamiin. 

Tämän ansiosta ihminen pystyy sopeutumaan toisen ihmisen aiheuttamiin uhkiin, kuten aggres-

siivisuuteen. Normien rikkominen herättää ihmisissä suuttumusta, mikä taas herättää retribu-

tiivisia moraalitunteita, jotka saavat ihmisen joko tuomitsemaan normien rikkomisen tai sovit-

telemaan sitä. Myös moderni virallinen rikollisuuskontrolli pohjautuu näihin moraalitunteisiin, 

mutta jonka tarkoituksena kuitenkin on myös hillitä niitä. (Kivivuori ym. 2018, 247.) 

Torjuvien reaktioiden on huomattu vaikuttavan rikoskäyttäytymiseen merkittävästi. Rikoskont-

rolli ja virallinen seuraamusjärjestelmä aiheuttavat suoria seurauksia sosiaaliseen asemaan, 

kuten työpaikan tai parisuhteen menettäminen. Sosiaaliset reaktiot eivät aina kuitenkaan vai-

kuta rikollisuuteen vähentävästi vaan ne voivat myös lisätä sitä. Sosiaalisella toiminnalla on 

myös tahattomia seurauksia, mitkä vaikuttavat taasen yksilön terveyteen, perhesuhteisiin ja 

asuinpaikan valintaan. (Kivivuori ym. 2018, 24-25.) Erään kriminologisen rikollisuutta selittävän 

teorian mukaan ihminen ajautuu rikosten pariin juuri sosiaalisten reaktioiden seurauksena. Teo-

rian mukaan se, että ihmiset torjuvat rikollisia, voi hyvinkin lisätä rikollisuutta. Rikostaustai-

selle ei haluta tarjota työpaikkaa ja hänen on vaikea luoda tavallisia ihmissuhteita; rikostaus-

tainen joutuu sosiaalisen torjunnan uhriksi. Ihmisen identiteetti alkaa muovautua siihen suun-

taan, miten muut hänestä ajattelevat. Ihminen, jota on kutsuttu rikolliseksi ja joka alkaa pitä-

mään itseään rikollisena, todennäköisemmin myös tekee rikoksia. (Kivivuori ym. 2018, 182-

184.) 

3.2 Rikos- ja päihdetaustaiset tutkimuksen valossa 

Rikosseuraamusasiakkaiden terveyttä ja työkykyä on tutkittu vuonna 2010 ja tutkimuksessa to-

dettiin, että rikosseuraamusasiakkaiden sairastavuus on suurempaa kuin valtaväestöllä yleensä. 

Yleisimpiä sairauksia ovat mielenterveyden häiriöt ja päihderiippuvuudet.  Rikosseuraamusasi-

akkaista 83,5 %:lla on todettu jokin päihderiippuvuus jossain vaiheessa elämää. Yleisimmin riip-

puvuutta aiheuttavat alkoholi ja amfetamiini. Täysin työkykyisiksi arvioitiin vain noin puolet 

kaikista tutkittavista, ja eniten työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia olivat päihdehäiriöt. 

(Joukamaa ym. 2010, 47-48, 55-56, 74-75.)  

Tuomisen (2018, 22) väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaisilla miesvangeilla on yleisesti eri-

laisia neurokognitiivisia häiriöitä, kuten ongelmia hienomotoriikassa ja visuaalisessa hahmotta-

misessa. Myös hankaluudet lukemisen ja kirjoittamisen suhteen ovat yleisiä. ADHD:n esiintyvyys 

aikuisilla on koko väestöstä 2-5 %, ja kun taas miesvangeilla ADHD:n esiintyvyyden on arveltu 
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olevan jopa kymmenkertainen muuhun aikuisväestöön verrattuna. Itsekontrollia tarvitaan tois-

ten ihmisten kanssa yhteistyössä toimimiseen tai koulunkäyntiin keskittymiseen, mutta tämän 

ominaisuuden puuttuessa ihminen ei halua hakeutua tilanteisiin, jossa itsekontrollia tarvitsee. 

Heikko itsekontrolli voi ilmetä myös yksilön rikosaktiivisuutena.  (Kivivuori ym. 2018, 24.)  

Huono-osaisuuden ajatellaan aiheuttavan rikollisuutta, sillä tutkimusten perusteella voidaan 

todeta, että rikoksia tekevien yksilöiden sosiaalinen asema on alhainen. Usein rikosaktiivisilta 

ihmisiltä puuttuu koulutus, tulot ovat olemattomat eikä heillä ole töitä. Vaikuttaa siltä, että 

sosiaalinen asema heikkenee sitä mukaan, mitä aktiivisempi rikosura on ja mitä vakavampia 

rikokset ovat. On kuitenkin ajateltu myös niin, että ehkä rikollisuus aiheuttaakin sosiaalisen 

aseman heikkenemistä, eikä toisinpäin. (Kivivuori ym. 2018, 24.) 

Yksi rikollisuutta selittävistä teorioista on sosiaalisen kontrollin teoria, jonka keskeisenä sisäl-

tönä on se, että kaikki ihmiset tekisivät rikoksia, jollei kontrolli estäisi heitä. Kontrollia on 

kahdenlaista: virallista ja epävirallista. Virallista kontrollia harjoittavat muun muassa poliisit, 

mutta myös esimerkiksi koulut, sillä koululaitoksen järjestyssäännöt ohjaavat toimintaa, jota 

opettajat valvovat. Epävirallista kontrollia ovat esimerkiksi kodin säännöt, harrastukset ja pa-

risuhde. On ajateltu, että ihmiset päätyvät eri todennäköisyydellä sosiaalisen kontrollin alai-

suuteen. Kontrollin ulkopuolelle jääminen voi johtua muun muassa impulsiivisuudesta tai päih-

deongelmasta. Jotta ihminen pääsee kiinni työelämään, tulee hänellä olla taustallaan pidem-

piaikaista elämänhallintaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sosiaalisen kontrollin alle päätyvät 

sellaiset yksilöt, joiden elämäntilanne on vakaa. Huono-osaiset jäävät kontrollin ulkopuolelle. 

(Kivivuori ym. 2018, 165, 170-171.)  

Kouluja voidaan pitää yhtenä sosiaalisen kontrollin toteuttajana ja tutkimusten mukaan koulu-

tuksella onkin vaikutusta rikollisuuden kannalta. Esimerkiksi Valtion tieteellisen tutkimuskes-

kuksen, Helsingin yliopiston ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toteuttaman tutkimuksen 

mukaan peruskoulun jälkeisellä koulutuksella on rikollisuutta vähentävä vaikutus. Toisen asteen 

koulutukseen päässeet pojat syyllistyvät epätodennäköisemmin rikoksiin kuin ne, jotka jäävät 

ilman koulupaikkaa. Tyttöjen kohdalla toisen asteen koulutukseen pääsyllä ei ollut merkitystä 

rikollisuuteen. (Huttunen, Pekkarinen, Uusitalo & Virtanen 2018, 16; 23.) Danielsson ja Aalto-

nen (2017, 546) ovat tutkineet suomalaisten rikostaustaisten kiinnittymistä työelämään. Tutki-

muksen mukaan tuomittujen kiinnittyminen työelämään on ollut heikkoa jo ennen tuomiota 

sekä sen jälkeen. He totesivat myös, että mitä useampi tuomio tekijällä oli, sitä heikompi tuo-

miota edeltänyt kytkös työelämään oli. Sama huomio tuomiota edeltäneestä työelämään kiin-

nittymisen heikkoudesta on tehty arvioitaessa rikosseuraamusasiakkaiden tervettä, työkykyä ja 

hoidontarvetta. Tutkimuksen mukaan miesvangeista ansiotyössä ennen vankilaan joutumista on 

ollut 22,5%, kun taas naisvangeista vain 5,9% (Joukamaa ym. 2010, 29).  
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3.3 Kokemusasiantuntijuuden merkitys ja toiminnan haasteet  

Kokemusasiantuntijana toimimisen on havaittu lisäävän toimijoiden hyvinvointia, sillä omien 

rankkojenkin kokemusten hyödyntäminen on voimaannuttavaa. Kokemusasiantuntijuus tarjoaa 

mahdollisuuden vaikuttaa, opiskella, kehittää itseään sekä tehdä itselle tärkeitä asioita, ja se 

antaa näin kokemuksen osallisuudesta. (Hietala & Rissanen 2015, 12.) Kokemusasiantuntijuus 

tuo myös yksilön arkeen säännöllisyyttä sekä mielekästä ja merkityksellistä tekemistä. Koke-

musasiantuntijuuden kautta hankalat elämäntilanteet voivat muuttua voimavaraksi ja edistää 

näin kuntoutumista. Kokemusasiantuntijuuden katsotaankin olevan osa kuntoutusprosessia. 

(Rissanen 2015, 240.) Kokemusasiantuntijatoiminnalla on toimijoiden hyvinvoinnin lisääntymi-

sen lisäksi taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä, sillä se vaikuttaa positiivisesti toimijoi-

den työllistymiseen sekä ehkäisee syrjäytymistä (Hietala & Rissanen 2015, 15). 

Kokemusasiantuntijuuden kautta tarjoutuu mahdollisuus toimia, vaikka ei olisikaan täysin työ-

kykyinen. Kokemusasiantuntijuuden voidaan katsoa olevan kuntoutumisprosessin välivaihe mat-

kalla kohti työelämää tai opiskeluja. (Hietala & Rissanen 2015, 15.) Mielenterveys- ja päihde-

palveluissa kokemusasiantuntijuutta on käytetty myös sairauksiin liittyvien asenteiden ja stig-

man vähentämiseen esimerkiksi tiedottamisen ja kouluttamisen kautta. Mielenterveys- ja päih-

deongelmien nostaminen yleiseen keskusteluun ja näkyviksi asioiksi voi madaltaa ihmisten kyn-

nystä hakea apua ongelmatilanteissa. (Falk, Kurki, Rissanen, Kankaanpää & Sinkkonen 2013, 

17.) Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän palveluiden ja koulutuksen kehittäminen, yh-

dessä kokemusasiantuntijoiden kanssa puolestaan luo asiakaslähtöisiä, parempia ja toimivam-

pia palveluita (Hietala & Rissanen 2015, 11-12).  

Kokemusasiantuntijuus rakentuu omien kokemusten pohjalle. Jotta kokemusasiantuntija voisi 

parhaiten hyödyntää kokemuksiaan, hän tarvitsee sen tueksi koulutusta. (Falk ym. 2013, 14, 

21.) Koulutuksen kautta kokemusasiantuntija oppii reflektoimaan omia kokemuksiaan ja esittä-

mään omia näkemyksiään tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksessa korostuu myös vertaistuki, 

sillä omien tarinoiden työstäminen muiden koulutettavien kanssa on koulutuksen ydintä. (Hie-

tala & Rissanen 2015, 30-32.) 

Kokemusasiantuntijan laaja toimintakenttä ja toimijoiden erilaiset roolit tuovat omia vaati-

muksia koulutuksen sisältöön. Tehtävänkuvasta riippuen kokemusasiantuntija voi tarvita tietoa 

esimerkiksi ryhmänohjaamisesta, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä tai erilaisista sai-

rauksista. Myös esiintymisen ja oman tarinan kertomisen harjoittelu kuuluu koulutukseen.  Ko-

kemusasiantuntijakoulutusta järjestävät monet eri tahot, mikä näkyy koulutuskäytäntöjen ja -

muotojen erilaisuutena sekä kokemusasiantuntijoiden osaamisen vaihteluna. Koulutusten pi-

tuudet vaihtelevat muutamasta päivästä useita kuukausia kestäviin koulutuksiin. (Hietala & Ris-

sanen 2015, 29-31.) Kokemusasiantuntijuuden laajennuttua, koulutuksen laatuun ja riittävyy-

teen on alettu kiinnittää huomiota (Hietala & Rissanen 2015, 33). Koulutetut Kokemusasiantun-
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tijat ry (KoKoA ry) on antanut omat suosituksensa laadukkaasta kokemusasiantuntijakoulutuk-

sesta, joissa korostuu koulutuksen prosessimaisuus, kokemusasiantuntijuuteen kasvu sekä kou-

luttajien taito. KoKoA ry määrittelee koulutuksen minimikestoksi 4 kuukautta sisältäen 50 tun-

tia koulutusta. Riittävä pituus mahdollistaa KoKoA ry:n mukaan kokemusten käsittelyn sekä 

kasvun kokemusasiantuntijaksi. (Kurki, Hurri, Kokkonen & Räty 2017, 4-7.) Etelä-Suomen mie-

lenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke Mielen avain on myös antanut omat suosituksensa 

kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Mielen avain -hankkeen suositukset perustuvat hankkeenai-

kaiseen kokemusasiantuntijoiden koulutusmalliin. Suositusten tavoitteena on kertoa toimivista 

käytännöistä sekä yhtenäistää alan koulutuksia. (Rissanen, Sinkkonen, Sohlman & Kurki 2015, 

3-4.) 

Kokemusasiantuntijakoulutus on kehittynyt vuosien myötä erilaisten hankkeiden koulutuksista 

aina tiettyjen järjestöjen ja sairaanhoitopiirien koulutuksiin. Vuoden 2019 alusta lähtien koke-

musasiantuntijat ovat voineet suorittaa 20 osaamispisteen laajuisen kokemusasiantuntijana ja 

vertaisohjaajana toimiminen -osatutkinnon osana kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. 

(Hirschovits-Gerz, Sihvo, Karjalainen & Nurmela 2019,12.) 

Kokemusasiantuntijuuden linkittyminen vapaaehtoistyöhön on osaltaan vaikuttanut alan palk-

kaukseen. Vertaisena toimivat kokemusasiantuntijat toimivat usein vapaaehtoisuuden pohjalta 

ja heille korvataan yleensä vain toiminnasta aiheutuneet kulut. Ammattilaisten kanssa toimi-

vien kokemusasiantuntijoiden ei katsota toimivan vapaaehtoisina, vaan he toimivat palkattuina 

työntekijöinä. Kokemusasiantuntijoille maksettavista korvauksista on kuitenkin hyvin erilaisia 

käytäntöjä kokemusasiantuntijan toimenkuvasta riippuen. Erilaisten työtehtävien lisäksi palk-

kaukseen vaikuttavat kokemusasiantuntijan tehtäväänsä saama koulutus sekä työkokemus. 

(Hietala & Rissanen 2015, 33-35.) Kokemusasiantuntijoiden yhdistys Koulutetut Kokemusasian-

tuntijat ry on alan edunvalvojana julkaissut vuonna 2017 omat suosituksensa kokemusasiantun-

tijoiden työtehtävistä maksettavista palkkioista (Kurki ym. 2017, 4). Sosiaalietuuksia saavan 

kokemusasiantuntijan on otettava huomioon, että toiminnasta maksettavien korvausten ja eri-

laisten etuuksien yhdistämisessä voi tulla haasteita. Kokemusasiantuntijatoiminnasta saadut 

tulot voivat esimerkiksi pienentää toimijan pääasiallisena tulonlähteenä olevia etuuksia. (Hie-

tala & Rissanen 2015, 35.) Kokemusasiantuntijuudesta maksettavilla korvauksilla voi toisaalta 

olla myös taloudellista merkitystä, jonka lisäksi se tuo arvostusta toimijan osaamisesta ja toi-

minnasta. Parhaimmillaan toiminnasta saatava rahallinen korvaus edistää kuntoutumista vah-

vistamalla aktiivisen toimijan roolia. (Hietala & Rissanen 2015, 34-35.) 

Kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat yksi kokemusasiantuntijoiden tehtäväalueista. Kokemus-

asiantuntijat voivat toimia erilaisten palvelujen, hankkeiden tai järjestöjen kehittämistehtä-

vissä. Kokemusasiantuntijoilla on tietoa kuntoutumisesta sekä palveluista, jota ammattilaiset 

voivat hyödyntää toimintatapojensa arviointiin sekä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi kokemus-
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asiantuntijan kanssa työskentely auttaa ammattilaista ymmärtämään entistä paremmin asiak-

kaidensa tilannetta ja ohjaa heitä siten työskentelemään asiakaslähtöisemmin. Kokemusasian-

tuntijat voivat toimia kehittämisen lisäksi ammattilaisen työparina esimerkiksi sosiaalipalvelui-

den asiakastyössä. Kokemusasiantuntijat ovat mukana myös palveluiden laadun arvioinnissa 

sekä tutkimus- ja arviointiryhmissä. (Hietala & Rissanen 2015, 11, 20-23.)  

Kokemusasiantuntijat voivat toimia kouluttajina luennoimalla kokemuksistaan sekä opiskeli-

joille että ammattilaisille. Kokemusasiantuntijoiden sairaus- ja kuntoutumiskertomusten kautta 

kuulijat saavat konkreettista tietoa sairastamisesta, kuntoutumisesta ja sen vaiheista sekä siitä, 

millainen ammattilaisten toiminta edistää kuntoutumista. Kokemusasiantuntija voi toimia myös 

vaikuttajan roolissa, jolloin tehtäviin kuuluu asenteisiin ja ennakkoluuloihin vaikuttaminen 

haastattelujen, lehtikirjoitusten tai esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Kokemusasiantun-

tija hyödyntää kokemuksiaan myös toimimalla vertaisten kanssa esimerkiksi ohjaamalla erilaisia 

ryhmiä tai toimimalla tukihenkilönä tai vertaispalveluohjaajana. (Hietala & Rissanen 2015, 20-

22, 25-27.)   

Kokemusasiantuntijoiden koulutusta ja toimintaa tutkittaessa on havaittu, että Suomessa ko-

kemusasiantuntijuuden saralta puuttuvat yhteiset käytännöt. Alan käsitteistö ja koulutus kai-

paavat yhtenäistämistä, minkä lisäksi kokemusasiantuntijatoimintaa tulisi koordinoida nykyistä 

paremmin myös valtakunnan tasolla. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden rinnalla toimivat ammat-

tilaiset tarvitsisivat koulutusta osallisuustyöhön ja sopeutuakseen muuttuviin työyhteisöjen ra-

kenteisiin. (Hirschovits-Gerz ym. 2019, 39,49.) 

 

4 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme teoreettisen taustan ja työhön oleellisesti liitty-

vät käsitteet. Teoria pohjautuu kokemusasiantuntijuuteen, osallisuuteen ja desistanssiin, 

jotka ovat myös opinnäytetyömme keskeisimmät käsitteet.  

4.1 Kokemusasiantuntijuus 

Yksilöille karttuu kokemuksia erilaisten tapahtumien ja olosuhteiden myötä. Yksilöt arvottavat 

kokemuksia eri tavoin, toiselle tavallinen kokemus voi jollekin toiselle olla hyvin merkitykselli-

nen. Kokemuksia syntyy erilaisten aikajänteiden myötä, ne voivat syntyä nopeasti tai muodos-

tua pitkän ajan kuluessa. Kokemuksen prosessointiin kuuluu sen tulkitseminen. Joskus samalle 

kokemukselle annetaan useita eri tulkintoja, minkä lisäksi kokemukselle annettu tulkinta voi 

ajan kulumisen myötä muuttua. Tulkintaan voi myös tulla muutoksia pohdinnan tai kokemuk-

sesta saadun uuden tiedon myötä. Samassa tilanteessa olleiden tulkinnat kokemuksesta voivat 

olla toisistaan poikkeavia, sillä ihmiset tulkitsevat kokemuksia eri tavalla. (Beresford & Salo 
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2008, 39, 50-51.) Kokemuksen kautta kertyneen tiedon käyttämistä toisten auttamiseksi ja tu-

kemiseksi kutsutaan kokemusosaamiseksi. Kokemusosaamista voidaan hyödyntää vertaistukitoi-

minnan, asukas- ja asiakasosallisuuden, yhteiskehittäjyyden ja kokemusasiantuntijatoiminnan 

kautta. (Kokemusosaaminen 2019.)  

Kokemusasiantuntijaksi kutsutaan henkilöä, jolla on omakohtaista tai läheisen kautta tullutta 

kokemusta jostakin vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemuksen myötä kokemusasiantuntijalle on 

tullut tietoa siitä, mikä häntä tai hänen läheistään on auttanut ja tukenut kuntoutumaan. Ko-

kemusasiantuntija käyttää näin saatua tietoa toisten ihmisten tukemiseen tai esimerkiksi eri-

laisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Kokemus-

asiantuntijoilla on tehtäväänsä koulutus, jonka kautta he ovat voineet työstää omia kokemuk-

siaan sekä saaneet oppia kokemusasiantuntijana toimimiseen. (Kokemusosaaminen 2019.) Ko-

kemusasiantuntijat voivat toimia tehtävissään vapaaehtoisuuden pohjalta, palkattuna tai näi-

den yhdistelmän kautta. Kokemusasiantuntijuuden määritelmä, työtehtävät ja heidän ase-

mansa vaihtelevat eri toimijoiden väillä. Kokemusasiantuntijoita yhdistää kuitenkin roolin 

muuttuminen avun saajasta aktiiviseksi toimijaksi, joka hyödyntää toiminnassaan oman elä-

mänkokemuksen mukanaan tuomaa tietoa. (Meriluoto 2016, 67-68.) 

 

Kuvio 1: Tie kokemusasiantuntijaksi (Rissanen 2015) 

Rissanen kuvaa yllä olevalla kaaviolla kasvua kokemusasiantuntijaksi. Kokemusasiantuntijuuden 

perustana on kokemus sekä siitä kuntoutuminen, joka koulutuksen ja tuen avulla kehittyy ko-

kemusasiantuntijuudeksi.   

Vaikka kokemusasiantuntijuuden on havaittu edesauttavan kuntoutumista, tulisi kokemusasian-

tuntijana toimivan oma kuntoutuminen olla edennyt riittävän pitkälle. Kuntoutumisen lisäksi 
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kokemusasiantuntijalla tulisi olla halua toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa sekä kykyä 

tarkastella omia kokemuksiaan sekä taitoa hyödyntää niitä. (Hietala & Rissanen 2013, 14.) 

Omien kokemusten reflektoinnin, koulutuksen ja riittävän tuen kautta kokemukset kehittyvät 

asiantuntijuudeksi ja taidoksi välittää tietoa eteenpäin (Rissanen 2015, 241). 

Kokemusasiantuntijatoiminta on kehittynyt kolmannen sektorin toimijoiden organisoiman ver-

taistukitoiminnan kautta. Vertaistuki on ollut tärkeässä roolissa erilaisissa potilas-, vammais- 

ja kansalaisjärjestöissä, joissa kokemustietoa on hyödynnetty vertaistoiminnan kautta jo 1970-

luvulta lähtien. 1990-luvun lopulla Suomeen perustettiin kokemuskoulutusverkosto ja toiminta 

kehittyi edelleen 2000-luvulla eri järjestöjen hankkeiden kautta. Järjestöt alkoivat tuolloin 

osallistaa hankkeiden kohderyhmiä ottamalla heidät hankkeisiin mukaan kokemusasiantunti-

joina. Kokemusasiantuntijuuden esille tuloa vauhditti 2000-luvulla myös järjestöjen hankkeita 

rahoittava Raha-automaattiyhdistys tuomalla rahoitukseen ehdon kohderyhmän osallistami-

sesta. (Hietala & Rissanen 2015, 12-13; Meriluoto 2016, 69-70.) Kokemusasiantuntijuuden termi 

tuli käyttöön vertaistuen laajennuttua kolmannelta sektorilta julkisen sektorin palvelujen ke-

hittämiseen sekä asiantuntijatoimintaan. Vertaisuudesta kokemusasiantuntijuus eroaa toimin-

nan kohderyhmän osalta, sillä kokemusasiantuntijat toimivat yhteistyössä ammattilaisten 

kanssa, kun vertaiset puolestaan toimivat yhdessä muiden kuntoutujien kanssa. (Hietala & Ris-

sanen 2015, 12-14, 33.)  

Kokemusasiantuntijan tehtävät vaihtelevat yksilöllisesti, sillä niihin vaikuttavat toimijan oma 

kiinnostus, taidot, pohjakoulutus ja kuntoutuminen. Kokemusasiantuntijoina toimivat ovat 

usein työ- ja toimintakyvyltään sekä kuntoutumiseltaan erilaisissa tilanteissa, joten jaksamisen 

kannalta on tärkeää, että kokemusasiantuntija osaa itse arvioida työtehtäviensä määrää ja 

omia voimiaan. Työnohjauksen kautta saadulla tuella on tärkeä rooli kokemusasiantuntijan 

työssäjaksamisen kannalta.  (Hietala & Rissanen 2015, 14- 15.)  Kokemusasiantuntijoita toimii 

erilaisissa rooleissa järjestöissä sekä palvelujärjestelmässä, joissa he voivat toimia yksilöiden, 

ryhmien ja yhdessä ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntijoille ei voi siirtää ammattilaisille 

kuuluvia tehtäviä, vaan kokemusasiantuntijoiden rooli on kokemuksensa avulla täydentää am-

mattilaisten tekemää työtä. (Hietala & Rissanen 2015, 19.)  

Havaitsimme opinnäytetyöprosessin aikana, että kokemusasiantuntijuutta on tutkittu Suomessa 

monella eri tasolla aina AMK-opinnäytetöistä väitöskirjoihin. Aiheesta löytyy myös ulkomaalai-

sia lähteitä. Kokemusasiantuntijuutta on sekä Suomessa sekä kansainvälisesti tutkittu yleensä 

käyttäen kahta eri lähestymistapaa. Tutkimuksissa on selvitetty, millaisia vaikutuksia kokemus-

asiantuntijuudella on ollut yksilön hyvinvointiin sekä voimaantumiseen. Toinen näkökulma on 

ollut tutkia, millaista hyötyä kokemusasiantuntijuuden käytöstä on ollut palveluiden laadulle 

tai tutkimukselle. (Meriluoto 2016, 69.) 
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Taina Meriluoto on tutkinut kokemusasiantuntijuutta vuonna 2019 julkaistussa väitöskirjassaan. 

Hän tutki kokemusasiantuntijuutta muokkaavana käytäntönä, jossa ihmisestä tehdään omia ko-

kemuksia hyödyntävä asiantuntija. Meriluoto (2019, 57) käyttää tutkimusaineistonaan seitse-

mää eri valtion tai Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa kuntien tai kolmannen sektorin 

toimijoiden toteuttamaa hanketta.  

Meriluoto (2019, 108-110) kritisoi väitöskirjassaan sitä, että kokemusasiantuntijuus on syntynyt 

ennemmin osallistamisen tuloksena kuin yksilön omasta aktiivisuudesta. Yksilöstä muokataan 

prosessissa voimaantunut asiantuntija. Tutkimuksen mukaan kokemusasiantuntijoiden tuli ope-

tella uusi tapa puhua ja heitä opetettiin koulutuksissa kertomaan tarinansa tietyllä tavalla, 

jotta he saavat asiansa kuuluville. Lisäksi koulutuksia käytettiin, jotta kokemusasiantuntijoista 

saatiin yhteistyökykyisiä sekä pystyttiin valitsemaan hankkeen kannalta hyödylliset henkilöt. 

Meriluoto havaitsi tutkimuksessaan myös, että kokemusasiantuntijoita otetaan mukaan päätök-

sen tekoon lähinnä näön vuoksi ja jo tehtyjen päätösten legitimointiin. Näin on saatu luotua 

illuusio siitä, että ihmiset pystyvät vaikuttamaan päätöksiin. Meriluoto nostaa esiin myös sen, 

että koulutettuja kokemusasiantuntijoita suositaan enemmän kuin kouluttamattomia. Ajatel-

laan, että voidakseen kutsua itseään kokemusasiantuntijaksi ja toimia niissä tehtävissä, tulee 

kokemusasiantuntijalla olla koulutus. Tätä hän pitää demokraattisena ongelmana, sillä se aset-

taa ihmiset eriarvoiseen asemaan. 

Myös Beresfordin (2013, 146-147) tutkimus tarjoaa kriittistä näkökulmaa ja tutkimuksen mukaan 

kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä saatetaankin väheksyä. Usein ajatellaan, että asia on 

heille liian henkilökohtainen ja näin ollen heidän näkemyksensä asiasta ei ole objektiivinen. 

Heidän kokemuksiaan ei pidetä luotettavina ja niitä ei hyödynnetä. Tämä ajattelutapa kuiten-

kin vain lisää entisestään heikossa asemassa olevien ihmisten vaaraa syrjäytyä. Ajattelua tulisi 

ennemmin muuttaa siihen suuntaan, että mitä lähempänä kokemus on, sitä luotettavampi se 

on. 

Beresford (2013, 34-39) on tutkinut lisäksi palvelunkäyttäjien mahdollisuutta osallistua palve-

lujen kehittämiseen. Beresford löysi useita esteitä osallisuuden toteutumiselle. Tutkimuksessa 

selvisi, että ammattilaiset aliarvioivat palvelun käyttäjiä, mikä vähensi osallisuuden tunnetta. 

Tämän lisäksi Beresford havaitsi saman, minkä Meriluotokin: tokenismia eli päätöstentekoon 

mukaan ottamista ilman todellista vaikuttamismahdollisuutta esiintyi. Osallisuuden kokemusta 

vähensi myös palvelunkäyttäjien omien kykyjen aliarviointi ja ammattilaisten käyttämä kieli. 

Myös pelko leimaantumisesta sekä riittämätön tieto vaikutusmahdollisuuksista vaikuttivat osal-

lisuuden kokemukseen.  
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4.2 Osallisuus 

Osallisuus on laaja käsite, joka sisältää monipuolisesti erilaista syrjäytymistä ja köyhyyttä es-

tävää toimintaa. Käsitteen ymmärtämistä helpottaa ajatus siitä, että osallisuus on syrjäytymi-

sen vastakohta. (Raivio & Karjalainen 2013, 12-13.) Syrjäytyminen sen sijaan tarkoittaa puut-

teita erinäisillä osallisuuden ulottuvuuksilla. Syrjäytyminen, tai toisin sanoen osattomuus, voi 

olla työttömyyttä, koulutuksen ulkopuolelle jäämistä tai harrastuksen puutetta. Syrjäytyminen 

aiheuttaa uhkaa yhteiskunnalle rikkoen sen yhtenäisyyttä. Syrjäytyneitä pidetään myös turval-

lisuusriskinä muille kansalaisille. (Juhila 2006, 53, 93.) 

Osallisuus on yksilöllinen kokemus. Osallisuuden kokemusta edellyttää se, että ihmisellä on 

tunne kuuluvuudesta johonkin yhteisöön, jossa hän voi kehittyä ja tulla kuulluksi. Osallisuuden 

kokemukseen vaikuttaa myös se, että ihmisellä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan omiin 

sekä yhteiskunnassa tärkeäksi kokemiinsa asioihin. (Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-

Ollonqvist & Nikula 2011, 50.) 

Osallisuus on merkittävä tekijä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Syrjäytymistä, hyvinvointivajetta 

ja esimerkiksi rikollisuutta ja päihteiden käyttöä voidaan ehkäistä osallisuudella ja sosiaalisilla 

verkostoilla. Osallisuuteen kuuluu normien hyväksyminen, vastavuoroisuus sekä luottamus mui-

hin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Osallisuutta voidaan katsoa yhteiskunnan eri osa-alueittain. Työl-

lisyyttä tarkasteltaessa voidaan huomata, että pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa yksilön talou-

teen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin verkostoihin. Pitkään jatkunut työttömyys voi muuttaa yk-

silön arvomaailmaa. (Alila, Gröhn, Keso & Volk 2011, 13-14.)  

Rissanen ja Jurvansuu (2019, 3-5) ovat tutkineet vertais- ja kokemusasiatuntijatoiminnan mer-

kitystä hyvinvoinnin kannalta. He tarkastelivat vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa kuvion 

2 mukaista mallia hyödyntäen. Rissanen ja Jurvansuu muodostivat mallin lainaten kolmea eri 

lähdettä. Mallissa yhdistyy Allardtin (1976), Niemelän (2009, 2010) ja Raivio & Karjalaisen 

(2013) näkemykset hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Aiemmin Raivio & Karjalainen (2013, 16) ovat 

esittäneet, että having, acting ja belonging ovat osallisuuden perusedellytyksiä.  
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Kuvio 2: Hyvinvoinnin ulottuvuudet ja niihin liittyviä vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan 

piirteitä (mukaillen Rissanen & Jurvansuu 2019, 5) 

Ihmisen terveydellä on merkitystä osallisuuden kannalta. Huono fyysinen terveys voi estää osal-

listumisen ja osallisuuden kokemuksen. Fyysinen terveys ei ole ainoa, joka vaikuttaa osallisuu-

teen, esimerkiksi hyvä psyykkinen ja sosiaalinen terveys ovat osallisuutta vahvistavia tekijöitä. 

(Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 56.) Voidakseen olla osallinen ja pystyäkseen osallistumaan, vaa-

ditaan ihmiseltä jonkinlaisia elämänhallintakeinoja (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 

31). 

Osallisuudella on erilaisia muotoja. Tieto-osallisuudella tarkoitetaan sitä, että yksilöä ja yh-

teiskuntaa koskevat asiat ja niihin liittyvät palvelut ovat kaikkien saatavilla. Suunnitteluosalli-

suudessa yksilö pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan itseään ja yhteiskuntaa koskeviin asioi-

hin. Toimintaosallisuus on konkreettista osallistumista toimintaan, josta yksilö saa iloa ja ko-

kemuksen osaamisesta. Tällainen toiminta antaa yksilölle myös kokemuksen mielekkäästä te-

kemisestä. Päätösosallisuus tarjoaa yksilölle mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka koskevat 

häntä itseään. (Kohonen & Tiala 2002, 6; Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 51-53.) 

Osallisuuden kokemukseen voidaan vaikuttaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Yksilö-

tasolla se tarkoittaa esimerkiksi identiteetin, vaikutusmahdollisuuksien ja toimijuuden vahvis-

tamista. Yhteisön tasolla merkittäviä asioita ovat sosiaaliset verkostot ja vastavuoroisuus. De-

mokratialla ja aktiivisella kansalaisuudella saavutetaan osallisuus yhteiskunnan tasolla. (Rouvi-

nen-Wilenius ym. 2011, 63.) 

HAVING

(ELINTASO)

BELONGING

(KUULUMINEN)

BEING

(ITSENSÄ

TOTEUTTAMINEN)

ACTING

(TEKEMINEN)

•  elintaso

•  toimeentulo

•  aineelliset tarpeet

•  ihmissuhteet

•  sosiaaliset suhteet

•  yhteisöllisyys

•  vastavuoroinen tuki

•  vertaistuki

•  turvallinen ympäristö

•  ei stigmaa

•  henkiset tarpeet

•  itsenä oleminen

•  arvostetuksi

   tuleminen

•  itsetunto, itseluottamus

•  identiteetin muuttuminen

•  voimaantuminen

•  osallistuminen

•  osallisuus

•  itsensä toteuttaminen

•  toiminta ja tekeminen

•  työllistyminen

•  arjen rytmi

•  vaikuttaminen

•  paikka työelämässä
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Osallisuus on huomioitu useissa eri laeissa, strategioissa ja ohjelmissa (Rouvinen-Wilenius ym. 

2011, 53).  Osallisuus on huomioitu myös Suomen hallituksen ohjelmissa. Sipilän hallitusohjel-

massa 2015-2019 vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluja pyrittiin luomaan käyttämällä kokemus-

asiantuntijuutta ja vahvistamalla ihmisten osallisuutta (Valtioneuvoston kanslia 2015, 20). Tätä 

edeltävässä Kataisen hallitusohjelmassa 2011-2015 osallisuuden lisääminen oli yksi keinoista, 

joilla köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä pyrittiin vähentämään. Erityisesti työllisyyden 

merkitystä korostettiin. (Valtioneuvoston kanslia 2011, 7.) Osallisuuden yhteiskunnallisena 

haasteena on ollut määritellä sen käsite sekä konkreettiset toimenpiteet, joita vaaditaan osal-

lisuuden toteutumiseksi. (Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 54). Osallisuuden edistämiseksi ehdote-

tuissa toimissa on ollut ristiriitaisuutta ja epätarkkaa tavoitteiden määrittelyä, johtuen osalli-

suuden käsitteen laajuudesta ja epäselvyydestä (Raivio & Nykänen 2014, 18).  

Osallisuus kuuluu olennaisesti myös kokemusasiantuntijuuteen (Kokemusosaaminen 2019). Toi-

miessaan kokemusasiantuntijana yksilö tulee kuulluksi ja nähdyksi. Tämän ansiosta hänellä on 

myös mahdollisuus päästä vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Työparitoiminnassa kokemus-

asiantuntijan rooli eroaa ammattilaisesta, sillä ammattilainen on viimekädessä vastuussa toi-

minnasta. Tämä voi vähentää osallisuuden kokemusta. (Hirschovits-Gerz ym. 2019, 46.) 

Osallistamisella pyritään mahdollistamaan ihmisten osallistuminen, siihen ei kuitenkaan kuulu 

pakottaminen. Osallistamisen keinoin myös ne yksilöt, jotka eivät muuten saa ääntään kuulu-

maan, saadaan aktivoitua. (Rouvinen-Wilenius & Koskinen-Ollonqvist 2011, 120.) Osallistaminen 

ei ole vain yksipuolista, vaan myös asiakas voi osallistaa työntekijää omalla tiedollaan (Juhila 

2006, 118). Se, ettei asiakasta osallisteta, voi lisätä tämän tunnetta ulkopuolisuudesta. Ulko-

puolisuuden tunnetta voi lisätä myös se, että ammattilaiset puhuvat asiakkaidensa puolesta, 

eivätkä tue asiakasta ilmaisemaan itse itseään. Ammattilaiskeskeisyys palveluiden ja käytän-

teiden kehittämisessä voi myös toimia asiakkaita ulkopuolistavana, ja se voi luoda tunteen siitä, 

että “tavallista kansaa” yritetään opettaa. Saatetaan myös ajatella, että asiakas ei kykene tai 

halua osallistua tai osallistuminen on asiakkaalle liian kuormittavaa. Usein ulkopuolisiksi jäävät 

kuuluvat ryhmiin, joiden osallistumisen ajatellaan olevan muutenkin vähäisempää. Osallistami-

nen mahdollistaa myös monipuolisemman ja useamman näkökulman esiin tulemisen keskuste-

lussa, oikeiden asiakkaiden kokemuksien ja näkökulmien hyödyntämisen, tehokkaammat toi-

mintatavat ja asiakkaiden “esineellistämisen” riskin pienenemisen. Lisäksi se osoittaa sen, että 

kaikkien ihmisryhmien ja yksilöiden oikeuksia ja kansalaisuutta arvostetaan. (Beresford 2013, 

139-140.) 

4.3 Desistanssi 

Desistanssin tutkiminen on melko tuore tutkimusala: sitä on tutkittu, mutta desistanssiin vai-

kuttavista syistä on ollut erimielisyyksiä. Nykyään monet tutkijat ovat kuitenkin samaa mieltä 

siitä, että desistanssiin vaikuttavat ikääntyminen, omat ponnistelut tavoitteen saavuttamiseksi 

sekä säännöllistä arkea tukevat tekijät. (Healy 2010, 8.) 
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Desistanssi tarkoittaa yksilön rikosuran päättymistä. Desistanssia voidaan pitää tiettynä het-

kenä, kun rikostenteko päättyy tai pidempiaikaisena prosessina, jonka aikana ihminen luopuu 

rikollisesta elämäntavastaan. Desistanssi onkin määritelty myös prosessiksi, jota on koko ajan 

ylläpidettävä ja jonka eteen on tehtävä töitä varsinkin vastoinkäymisiä kohdatessa. (Kivivuori 

ym. 2018, 204.) Healy (2010, 5) on todennut, että rikoksista irrottautuminen on harvoin suora-

viivaisesti etenevä prosessi. Hänen mukaansa prosessi on ennemminkin myllerryksiä ja epävar-

muutta sisältävä matka.  

Laub ja Sampson ovat tehneet tutkimuksen, jossa he tutkivat desistanssiin vaikuttavia tekijöitä. 

Heidän mukaansa desistanssi lähtee käyntiin yksilön omien päätösten ja häntä tukeviin insti-

tuutioihin kiinnittymisen seurauksena. He toteavat, että siirtyminen uuteen ympäristöön ja 

vanhojen “huonojen” tuttavuuksien jääminen taakse, edistää desistanssiprosessia. Tällaisia 

siirtymiä voivat olla esimerkiksi asepalvelukseen meno, opiskelupaikka tai asuinpaikan muutos. 

Myös avioliittoa voidaan pitää tällaisena desistanssia tukevana elämänmuutoksena, mutta sen 

vaikutus ei aina välttämättä ole niin vahva. Rutiinit tuovat mukanaan rakennetta elämään ja 

antavat yksilölle merkityksellistä tekemistä päiviin. (Laub & Sampson 2003, 145-146.)   

Desistanssi voidaan jakaa kahteen osaan: primaari- ja sekundaaridesistanssiin. Primaaridesi-

stanssi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen ei tee rikoksia. Sekundaaridesistanssi sen 

sijaan on pysyvämpi tila, jossa ihminen pikkuhiljaa kehittää itselleen uutta rikoksetonta iden-

titeettiä. (Healy 2010, 78.) Pääasiana ei ole pelkkä muutos, vaan se, että ihminen pystyy pysy-

mään rikoksettomana, vaikka eteen tulisi mitä esteitä (Maruna 2001, 26). Healy (2010, 87) lai-

naa McNeilliä, joka on todennut, että vahva sosiaalinen verkosto tukee rikoksista irrottautujaa 

rakentamaan itselleen rikoksetonta elämää ja pysymään siinä. Sosiaalisia verkostoja voi saada 

ensin lähiympäristöstä ja sen jälkeen laajentaa niitä muun muassa työelämään, harrastustoi-

mintaan ja itseapuryhmiin.  

Desistanssin edetessä ja vanhan minän jäädessä taakse, joutuu ihminen luomaan itselleen uutta 

identiteettiä. Minuus koostuu yksilön omista tavoitteista ja peloista; siinä on ajatuksena se, 

miksi ihminen haluaa ja ei halua tulla. (Healy 2010, 110.) Healy on tutkinut ulkoisten ja sisäisten 

tekijöiden merkitystä desistanssin kannalta. Hänen tutkimuksensa mukaan tutkittavat halusivat 

ensisijaisesti ”muuttua normaaleiksi” ja suuri osa unelmoi tavallisen aikuisen roolista työssä ja 

perhe-elämässä (Healy 2010, 111).  

Identiteetin avulla yksilö pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, kuka hän on. Identiteettejä ei 

välttämättä ole vain yhtä, vaan yksilö voi identifioida itsensä monella eri tavalla, ja toiset 

identiteetit voivat olla tärkeämpiä kuin toiset. (Bushway & Paternoster 2009, 1112.) Bushway 

& Paternoster (2009, 1108) esittelevät artikkelissaan teoriansa siitä, miten identiteetin muu-

tos vaikuttaa rikollisuudesta irrottautumiseen. Heidän teoriansa mukaan desistanssi alkaa 

siitä, että rikollinen päättää tietoisesti muuttaa identiteettiään ja työskentelee päästäkseen 
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kohti positiivisempaa tulevaisuutta. Tällainen identiteetinmuutos ei kuitenkaan ole äkkinäi-

nen, vaan tapahtuu hitaasti ja vähitellen.  

Bushway ja Paternoster pitävät identiteettiä yksilön kannalta tärkeänä ominaisuutena, sillä se 

motivoi ja ohjaa yksilöä kohti haluttua toimintatapaa; yksilön käytös on hänen identiteettinsä 

ilmentymä. Mitä voimakkaampi yksilö ajattelee identiteettinsä olevan, sen todennäköisemmin 

identiteetin vaikutus näkyy myös hänen käytöksessään. Yksilöllä ei ole ainoastaan nykyhetken 

identiteettiä, vaan hänellä voi olla myös ”mahdollisen minän” -identiteetti, joka rakentuu ta-

voitteiden ja pyrkimysten perusteella. (Bushway & Paternoster 2009, 1111-1113.)   

Identiteetin muuttumisen kannalta oleellista on se, että yksilön mieltymykset muuttuvat. Kun 

esimerkiksi vakituinen työ ja parisuhde alkavat vaikuttaa yksilön mielestä paremmilta vaihto-

ehdoilta kuin juhliminen ja huumeiden käyttö, lähtee myös identiteetti muuttumaan. Desis-

tanssiteoriassa oleellista on se, että usein iän myötä ihminen alkaa irrottautua rikollisuu-

desta. Myös identiteetti muuttuu iän myötä ja tähän vaikuttaa se, että vanhetessaan ihminen 

alkaa usein tehdä elämässään suunnitelmia pidemmälle kuin nuorempana. Lisäksi se, millaisia 

ystäviä ja ihmisiä yksilöllä on ympärillään sekä millaisiin verkostoihin hän haluaisi kuulua, vai-

kuttaa identiteettiin ja sen muutokseen.  (Bushway & Paternoster 2009, 1128-1129.) 

Uuden, desistanssiprosessin aikana kehittyneen identiteetin säilyttäminen stressitilanteissa ja 

esteiden kohdalla, vaatii yksilölle kriittisten tilanteiden tunnistamista. Haasteet voivat olla 

joko ulkoisia, kuten työn saamisen vaikeus, tai sisäisiä, kuten rikollinen ajattelutapa. (Healy 

2010, 117-118.) Healyn (2010, 118-119) tutkimuksessa esiin nousi, että yhtenä isona haasteena 

desistanssin kannalta koettiin ”normaalin” elämän eläminen, kun taloudelliset mahdollisuudet 

ovat rajalliset eikä arkipäiville ole mielekästä tekemistä. Eräs Healyn tutkimuksen vastaajista 

koki, että vaikka hänellä olikin työ, ei siinä ollut hänelle tarpeeksi haastetta. Myös rikollinen 

ystäväpiiri koettiin desistanssin näkökulmasta haasteellisena: välien katkaiseminen vanhoihin 

ystäviin oli haastavaa. Laub ja Sampson (2003, 147) nostavat tutkimustuloksissaan esiin sen, 

että ne tutkittavat, jotka olivat desistanssiprosessissaan pitkällä, kertoivat saavuttaneensa niin 

paljon esimerkiksi avioliitossa ja työelämässä, etteivät enää halunneet riskeerata sen kaiken 

menettämistä.  

Työn merkitystä desistanssin kannalta on tutkittu. Tutkimusten perusteella on noussut esiin 

erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka paljon työ desistanssiin vaikuttaa. Esimerkiksi Laubin ja Samp-

sonin (1993, 248) mukaan ulkoisista tekijöistä juuri työllä on merkittävä positiivinen vaikutus 

desistanssiin. Myöhemmässä tutkimuksessaan Laub ja Sampson (2003, 129) kuitenkin toteavat 

yllättyneensä siitä, että uudet tutkimustulokset osoittivat, etteivät tutkittavat kokeneet työn 

olleen desistanssinsa kannalta niin merkittävä käännekohta kuin avioliitto tai asepalvelus. Työn 

koettiin kuitenkin olevan tärkeä asia desistanssin ylläpitämisen kannalta. Healy (2010, 9) viittaa 

edellä mainittuun Laubin ja Sampsonin tutkimukseen (2003) ja kertoo, että työllistymisellä ja 
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avioliitolla ei itsessään ollut välttämättä merkitystä desistanssi kannalta, vaan työn ja avioliiton 

tuli olla henkilölle merkittäviä, jotta ne vaikuttivat rikoksista irrottautumiseen. Giordano, 

Cernkovich, Rudolph (2002, 992) sen sijaan näkevät, että yksilön omalla halulla muuttua on 

suurempi merkitys kuin ulkoisilla tekijöillä.  

Suuret elämänmuutokset, kuten rikollisuudesta irrottautuminen tai päihdeongelmasta toipumi-

nen, ovat pitkiä, henkilökohtaisia prosesseja. Tärkeää näissä muutoksissa on se, että ihminen 

kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi sekä hyväksytyksi. Tämän lisäksi osallisuuden koke-

minen ja vertaistuki ovat suuressa roolissa. Vertaistuki on vapaaehtoistyötä, josta ei perintei-

sesti saa palkkaa, ja se pohjautuu omiin kokemuksiin. Hyvä esimerkki vertaistuesta ja –toimin-

nasta on AA-ryhmät. (Falk ym. 2013, 10, 14.) Rikostaustaisten oma vertaistoimintaa harjoittava 

järjestö on KRIS ry. KRIS ry:n tukihenkilöt ovat itsekin aikanaan vankilasta vapautuneita, ja näin 

ollen pystyvät omilla kokemuksillaan auttamaan vankilasta vapautuvia. Vertaiskokemuksien 

kautta KRIS pyrkii tukemaan vankien muutosprosessia. (Mikä KRIS on?; Vankilatyö.) Vertaistoi-

mintaa rikostaustaisille tarjoaa myös Krits eli Kriminaalihuollon tukisäätiö. Heillä on esimerkiksi 

useampi päihteetön kohtauspaikka, josta yksilö saa vertaistuen lisäksi mielekkään vapaa-ajan-

viettopaikan. Krits tarjoaa myös neuvontaa viranomaisasioissa sekä työhön valmennusta. (Kri-

minaalihuollon tukisäätiö.)  

 

5 Tutkimusasetelma 

Tässä osiossa esittelemme, mitkä ovat opinnäytetyömme tavoitteet ja tarkoitus sekä tutkimus-

kysymykset. Kuvailemme myös, kuinka tutkimuksemme on toteutettu ja miksi valitsimme ky-

seiset tutkimus-, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Esittelemme lisäksi tutkimuksen koh-

deryhmän ja pohdimme eettisiä kysymyksiä. 

5.1 Tutkimustavoitteet ja –kysymykset 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millaisia merkityksiä kokemusasiantuntijuudella 

on osallisuuden kannalta, miten koulutetut kokemusasiantuntijat näkevät osallisuuden toteu-

tuneen työelämässä ja millä tavoin osallisuus on vaikuttanut kokemusasiantuntijoiden kuntou-

tumiseen ja rikollisuudesta irrottautumiseen.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten kokemusasiantuntijuus tukee osalli-

suutta ja onko sillä vaikutusta kuntoutumiseen ja rikollisuudesta irrottautumiseen. Toisena ta-

voitteenamme oli tarjota KEIJO-hankkeelle tietoa tutkimalla, millaista vaikutusta kokemusasi-

antuntijakoulutukseen osallistumisella on ollut koulutettavien hyvinvointiin, toipumiseen sekä 

osallisuuden kokemukseen, sillä ne ovat KEIJO-hankkeen arvioituja vaikutuksia.  
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Tavoitteidemme pohjalta muodostimme tutkimuskysymyksiksi: 

1. Millaisia osallisuuden mahdollisuuksia kouluttautuminen kokemusasiantuntijaksi on tarjonnut? 

2. Millä tavoin osallisuus on tukenut koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kuntoutumista ja ri-

kollisuudesta irrottautumista?  

3. Millaista mahdollisuuksia ja rajoitteita koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osallisuuteen 

liittyi työelämässä? 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Jo opintojen varhaisessa vaiheessa meille oli selvää, että tulemme toteuttamaan opinnäytetyön 

parityönä. Olimme opintojen kautta tutustuneet KEIJO-hankkeeseen ja toinen opinnäytetyön-

tekijöistä oli suorittanut työharjoittelun hankkeessa. Kokemusasiantuntijuus rikosseuraa-

musalalla on tuoretta ja tämän vuoksi aihe kiinnosti meitä. Opinnäytetyön aihe muotoutui yh-

teisissä keskusteluissa hanketyöntekijän kanssa. Aiheanalyysimme hyväksyttiin toukokuussa 

2019. Aloitimme opinnäytetyön suunnitelman tekemisen heti ja työstimme sitä kesän 2019 ai-

kana. Tavoitteena oli pitää suunnitelmaseminaari heti elokuun puolenvälin jälkeen, mutta ai-

kataulullisista syistä esittelimme tutkimussuunnitelman vasta syyskuussa 2019. 

Valo-valmennus yhdistys ry:ltä saimme tutkimusluvan (Liite 1) lokakuun 2019 alussa. Keskuste-

limme hankkeen työntekijän kanssa ja kartoitimme hankkeen koulutuksen läpikäyneistä kohde-

ryhmäämme sopivia. Näille henkilöille lähetimme henkilökohtaiset haastattelukutsut. Haastat-

telun aluksi pyysimme haastateltavilta kirjallisen suostumuksen (Liite 2) opinnäytetyöhön osal-

listumiseen. Kerroimme lisäksi tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet sekä siitä, kuinka tutki-

mus on tarkoitus toteuttaa. Korostimme myös tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta. 

Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja ne nauhoitettiin. Olimme tehneet päätöksen, että 

molemmat opinnäytetyöntekijät ovat mukana haastatteluissa, sillä ajattelimme sen helpotta-

van työmäärän jakautumista ja tulosten analysointia.  

Ensimmäisen haastattelun toteutimme jo lokakuussa 2019. Emme olleet testanneet teemahaas-

tattelurunkoamme etukäteen testihenkilöllä aikataulullisista syistä johtuen. Totesimme haas-

tattelurungon kuitenkin toimivaksi ensimmäisen haastattelun jälkeen ja näin ollen emme juu-

rikaan sitä muuttaneet. Tarkoituksenamme oli saada haastateltua mahdollisimman moni heti 

lokakuun alussa, mutta tämä tavoite ei toteutunut. Olimme sopineet useita haastatteluja pitkin 

lokakuuta. Muutamat haastatteluajat peruuntuivat ja uusien aikojen löytäminen opinnäytetyön 

tekijöiden työaikatauluista johtuen oli haastavaa. Tämän vuoksi viimeinen haastattelu toteu-

tettiin  marraskuussa 2019. Haastattelujen jälkeen nauhoitettu aineisto litteroitiin ja aloitimme 

sisällönanalyysin. Analyysia tehtiin marraskuun ajan.  
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5.3 Tutkimusmenetelmän valinta 

Toteutimme laadullisen tutkimuksen. Laadullinen tutkimus mahdollistaa ilmiön syvällisemmän 

tutkiskelun ja sen avulla pystytään kuvailemaan ja selittämään ilmiötä; ilmiötä pyritään tutki-

maan kokonaisvaltaisesti (Kananen 2008, 24). Mielestämme laadullinen tutkimus oli kodal-

lamme ainoa vaihtoehto, jolla pystymme kuvaamaa ilmiötä tarpeeksi monipuolisesti. Tarkoi-

tuksena laadullisessa tutkimuksessa on päästä kuvaamaan todellista elämää, joskin jokaisen 

todellisuus on erilainen. Laadullisen tutkimuksen viitekehys on löyhempi kuin määrällisessä tut-

kimuksessa; se voidaan toteuttaa monella eri tavalla. (Kananen 2008, 24; Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 161.) 

Laadullinen tutkimus keskittyy siihen, miten ihmiset kokevat asioita ja mitä erinäiset asiat mer-

kitsevät (Kananen 2008, 25). Laadullisen tutkimuksen kautta pyrimme selvittämään, millainen 

merkitys kokemusasiantuntijuudella on osallisuuden toteutumisessa. Laadullisessa tutkimuk-

sessa itse tutkija on merkittävässä roolissa, sillä aineiston keruu tapahtuu useimmiten suorassa 

kontaktissa tutkittavan kanssa (Kananen 2008, 25). Tämän vuoksi halusimme toteuttaa haastat-

telut haastateltavien kanssa kasvokkain. Yksilöhaastattelun valitsimme, sillä ajattelimme, että 

saamme totuudenmukaisempia vastauksia, sillä osa haastattelun aiheista oli hyvin henkilökoh-

taisia. 

Tutkija on useiden valintojen edessä laadullisen tutkimusprosessin aikana: mitä tutkitaan, mi-

ten aineisto kerätään, miten aineisto analysoidaan ja niin edespäin. Valittavia vaihtoehtoja on 

useita ja yksi valinta ei automaattisesti vie prosessia harppauksella eteenpäin. Usein valinnat 

ovat myös hyvin ongelmallisia. Lisää painetta valintoihin tuo se, että tutkimusongelman ratkai-

semiseksi ja luotettavan tutkimustuloksen saamiseksi, tulisi valinnan olla oikea. Jokainen va-

linta vie tutkimusta omaan suuntaansa, mutta ei välttämättä tee siitä sen parempaa tai huo-

nompaa kuin jokin toinen valinta. (Kananen 2008, 58; Hirsjärvi ym. 2009, 123.) 

5.4 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

Tutkimuksemme kohderyhmänä oli KEIJO-hankkeeseen syksyllä 2018 ja keväällä 2019 osallistu-

neet kokemusasiantuntijat, jotka ovat suorittaneet hankkeeseen kuuluvan harjoittelujakson ri-

kosseuraamus- tai sosiaalialalla sekä mahdollisesti työllistyneet kyseisille aloille koulutuksen 

jälkeen. Tavoitteenamme oli haastatella 8-10 kokemusasiantuntijaa. Haasteiden jälkeen pää-

simme tavoitteeseemme ja saimme kasaan kahdeksan haastattelua. Haastattelujen kesto oli 

noin kahdestakymmenestä minuutista tuntiin, riippuen haastateltavasta. 

Aineiston keruumenetelmään vaikuttaa olennaisesti tutkittava ilmiö sekä sen luonne. Myös se, 

mitä tietoa ilmiöstä on tuotettu aikaisemmin sekä se, mitä analyysimenetelmää on suunniteltu 
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käytettävän, vaikuttaa tiedon keruuseen. (Kananen 2008, 58.) Haastattelu mahdollistaa jous-

tavuuden eli haastattelijalla on mahdollisuus toistaa ja tarkentaa kysymyksiä (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 85-86), minkä vuoksi valitsimme kyseisen menetelmän.  

Käytimme haastattelussa teemahaastattelurunkoa. Teema- eli puolistrukturoitu haastattelu 

etenee keskeisten, ennalta määriteltyjen teemojen kautta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88). 

Teemahaastattelurungossamme (Liite 3) oli yhteensä neljä eri teemaa: koulutukseen hakeutu-

minen, osallisuus, desistanssi ja työelämä. Olimme miettineet valmiiksi kysymyksiä teemoihin 

liittyen. Kuten todettua, oli runko itsessään toimiva, mutta syvensimme muutamia kysymyksiä 

prosessin edetessä. Teemahaastattelu mahdollistaa tarkentavien ja selventävien kysymysten 

esittämisen haastattelun aikana. Tutkijan on hyvä pohtia myös sitä, esittääkö samat sanatarkat 

kysymykset samassa järjestyksessä kaikille haastateltaville; tutkijan päätettävissä on se, mikä 

tutkimuksen yhdenmukaisuuden vaatimuksen aste on. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.) Esi-

timme haastateltaville tarkentavia kysymyksiä, mutta muutoin noudatimme tarkoin teemahaas-

tattelurunkoa. Näin halusimme varmistaa sen, että saamme kaikilta haastateltavilta vastaukset 

kaikkiin kysymyksiin. 

Teemahaastattelun kysymykset eivät toki voi olla mitä tahansa, vaan kysymysten avulla tulisi 

pystyä saamaan ratkaisu tutkimusongelmaan. Kysymysten teemat valitaankin sen mukaan, mikä 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys on. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.) Perehdyimme osallisuu-

den teoriaan ja rakensimme teemahaastattelurungon teorian pohjalta. Kysymykset muotoiltiin 

niin, että haastateltavien ei tarvinnut olla perehtynyt osallisuuden teoriaan pystyäkseen anta-

maan meidän tutkimuksemme kannaltamme hyödyllisiä vastauksia. Pyrimme näin varmista-

maan, että saamme tutkimuksen kannalta oleellista ja oikeanlaista tietoa tutkimuskysymyk-

siämme ajatellen.  

5.5 Aineiston analyysi 

Litteroimme haastatteluilla kerätyn aineiston. Litterointi on äänitiedoston sisällön muuttamista 

kirjoitettuun muotoon (Kananen 2008, 80). Litteroimme aineiston muuten sanatarkasti, mutta 

poistimme välistä täytesanoja, kuten “niin kuin” ja ”öö”. Haastattelimme yhteensä kahdeksaa, 

joten jaoimme litteroinnin puoliksi niin, että molemmat litteroivat neljä haastattelua. Litte-

roitua tekstiä tuli fontilla Trebuchet MS fonttikoolla 11 yhteensä 70 sivua.  

Aineiston analysoimme käyttäen teemoittelua. Alkuperäisenä tarkoituksena oli analysoida ai-

neisto sisällönanalyysillä, mutta prosessin aikana huomasimme teemoittelun olevan tutkimuk-

semme tarkoitukseen soveltuvampi. Teemoittelu on aineiston luokittelua ja kvantifiointia, ja 

se sopii teemahaastattelujen analyysitavaksi. Teemahaastattelun teemojen lisäksi analyysissä 

saattaa nousta esiin myös uusia teemoja. Analyysissä haastatteluissa esiin nousseet asiat koo-

taan teemojen alle. (Kananen 2008, 91.) 
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Aloitimme analyysin muodostamalla haastattelurungon mukaisesti teemoiksi osallisuuden, 

desistanssin, työelämän osallisuuden mahdollisuudet ja työelämän osallisuuden rajoitteet. 

Aluksi kävimme saamamme aineiston läpi kysymys kysymykseltä. Jokaisen kysymyksen alle lis-

tasimme kaikkien haastateltavien vastaukset kysymykseen. Tässä vaiheessa epäolennainen 

tieto karsiutui aineistosta pois. Nostimme aineistosta vastaukset alkuperäisessä sitaattimuo-

dossa. Nämä sitaatit pelkistimme ja näin ollen saimme hävitettyä haastateltavien tunnistetta-

vuuden eli nimet, vuosiluvut, työpaikat ja niin edespäin. Tämän jälkeen nostimme pelkistyk-

sistä teemoihimme kuuluvia osa-alueita, joista muodostui alaluokkia. Alaluokkia lähdimme yh-

distämään värikoodauksella: osallisuus punaisella, desistanssi vihreällä, työelämän osallisuuden 

mahdollisuudet sinisellä ja työelämän osallisuuden rajoitteet harmaalla. Värikoodauksen avulla 

yhdistimme kaikki alaluokat oikeisiin yläluokkiin eli teemoihin. Liite 4 sisältää esimerkin teke-

mästämme analyysitaulukosta. 

Valitsimme analyysimenetelmäksemme teemoittelun siksi, että sen avulla pystymme kokemus-

asiantuntijoiden haastatteluista nostamaan esiin samankaltaisuuksia ja tekemään yleistyksiä 

niiden perusteella, mutta myös tuomaan näkyväksi osallisuuden moninaisuutta ja kokemuksien 

eroavaisuuksia.  
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Kuvio 3: Esimerkki teemoittelusta 

5.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyys on oikeudenmukaisuutta ja vastuullisuutta. Tutkimusta tehdessä on huomioitava mo-

nia eettisiä kysymyksiä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että tutkimusta tehdessä tutkijat noudat-

tavat hyvää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23; Kananen 2008, 133.) 

Tutkija itse on aina ennen kaikkea vastuussa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta. Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhdeksän keskeistä hyvän tieteellisen käytännön läh-

tökohtaa. Tällaisia lähtökohtia ovat muun muassa tutkimustyössä noudatettava rehellisyys, 

huolellisuus ja tarkkuus, eettisesti hyväksyttävien tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien 

noudattaminen sekä aikaisempien tutkimuksien huomioiminen oikeanlaisella ja asianmukaisella 
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viittaustavalla. Lisäksi hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtiin kuuluu se, että omaa tutki-

musta tehdessä huomioidaan, että jokainen tutkimuksen vaihe toteutetaan vaatimukset täyt-

tävällä tavalla ja läpinäkyvästi. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6-7.) 

Tutkimusta tehdessä on tärkeää kiinnittää huomiota ihmisten itsemääräämisoikeuteen, kuten 

siihen, että jokainen kohderyhmään kuuluva saa päättää, haluaako tutkimukseen osallistua. 

Tutkimukseen osallistuville tulee myös antaa tietoa tutkimuksesta ja sen mahdollisista ris-

keistä. Kun nämä asiat on selvitetty tutkimukseen osallistuvalle ja hän on ne ymmärtänyt ja 

suostuu tutkimukseen vapaaehtoisesti, on tutkimukseen osallistuvalta hyvä pyytää suostumus. 

(Hirsjärvi ym.  2009, 25.)  

Tutkimukseen osallistuvan tulee pystyä luottamaan siihen, että tutkijat säilyttävät tämän yksi-

tyisyydensuojan. Laadullisen tutkimuksen tuloksien esittelyssä hyödynnetään usein haastatte-

luista nostettuja sitaatteja, sillä ne vahvistavat tulkintoja ja voivat toimia asiaa hyvin kuvaavina 

esimerkkeinä. Sitaatteja käytettäessä tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että haastateltavat 

pysyvät anonyymeinä: haastateltavan voi esitellä vaikka nimellä Henkilö 1 (H1). Myös yritykset 

on pidettävä nimettöminä ja samaa nimeämiskeinoa voidaan käyttää: Yritys 1 (Y1). (Kananen 

2008, 135-136.) 

Kaikkien tutkimusten luotettavuus ja pätevyys tulisi arvioida. Pätevyyden eli validiuden arvi-

ointi on sitä, että pohditaan, onko valittu tutkimusmenetelmä tarkoituksen mukainen: saa-

daanko sillä haluttu tulos. Tutkimustulosten todenmukaisuutta voidaan arvioida esimerkiksi 

toistamalla tutkimus ja arvioimalla, saadaanko molemmilla kerroilla sama tulos. (Hirsjärvi ym. 

2009, 231-233.)  

 

6 Tulokset 

Esittelemme tässä osiossa teemahaastatteluilla saamamme opinnäytetyön analysoidut tulokset. 

Alaluvuissa esittelemme tulokset haastattelurungon mukaisesti teemoittain. Haastattelimme 

kahdeksaa KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksen kolme kuukautta kestäneen koulu-

tuksen sekä työharjoittelun suorittanutta. Kaikki haastateltavista olivat siirtyneet koulutuksen 

jälkeen työelämään ― osa oli palkkatöissä, osa työkokeilussa.  

6.1 Osallistaminen koulutukseen hakeutumisen taustalla 

Ensimmäinen haastatteluteemamme oli koulutukseen hakeutuminen. Haastateltavista kaikki 

olivat hakeutuneet koulutukseen jonkun ehdottamana. Puolet haastateltavista olivat hakeutu-

neet koulutukseen hankkeen idean kehittäjän tai jonkun aikaisemmin koulutuksen käyneen kan-
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nustuksesta. Ammattilaisten kautta tiedon koulutuksesta oli saanut kaksi. Yksi kahdeksasta ha-

keutui koulutukseen ystävän innoittamana ja yksi sai tiedon koulutuksesta vertaistoiminnan 

kautta. 

“No siis mullehan tää (…), hankkeen periaatteessa isä, (…) se kummiski soitti 

mulle, kun mä olin päässy koevapauteen, eiku päässy jo siviiliin, mä olin hetken 

ollu siviilissä, et tällänen alkaa, et haet sinne nytten.” H2 

”No siis mä tunsin edellisen ryhmän osallistujista muutaman, jotka sitten työnsi 

mut tänne oikeastaan, mikä on ollu ihan hyvä, osoittautunut ihan hyväks. Sano 

et tää vois olla sun seuraava projekti, sit tää oli mun seuraava projekti ja mä 

oon tällä projektilla edelleen. ” H7 

Kysyimme haastateltavilta, mikä oli heidän motiivinsa hakeutua koulutukseen. Vastauksista 

nousi esiin, että koulutukseen hakeutumisen taustalla oli monia syitä. Osa haastateltavista ker-

toi hakeutuneensa koulutukseen auttamisen halusta. Eräs haastateltavista kertoi aikaisemmin 

koulutuksen käyneissä näkyvän muutoksen motivoineen häntä. 

“Halusin et, jos mä käyn kertoo mun tarinaa esimerkiksi, ni sit, jos siitä ois 

hyötyä jollekin niin se ois niinku hyvä juttu. Semmonen auttamisen halu var-

masti, mut sit on kyl saanut paljo enemmän, kun se mitä sinne lähti hakemaan.” 

H3 

”Varsinkin kun oli nähnyt sen muutoksen niinku niissä vanhoissa Keijoissa, Kei-

joissa et oli niiku tapahtunut tosi paljon koulutuksen aikana siinä ulosannissa ja 

kaikessa. Kyl mä oli sitten aika motivoitunut jo kun, kun haastattelun tulin, kyl 

mä niinku halusin, halusin kans niinku lähteä auttamaan kaltaisiani, kaltaisiani 

tavallaan.” H7 

Koulutukseen hakeuduttiin myös siitä syystä, että se nähtiin hyvänä jatkumona päihdekuntou-

tukselle. Sen ajateltiin mahdollistavan jatkokoulutuksen ja sitä kautta työllistymisen.  

“Se vähän kerto, et mikä siinä on niinku ideana takana, kuulosti tosi hyvältä ja 

vähän tämmönen jatkumo siihen, periaatteessa niinku kuntoutumiseen jat-

keeksi ehkä. Ja sit just sitä, ku se oli tämmönen työllistymishanke, niin tota, 

sitä kautta niinku.” H2 

 

”Siis se oli just, että tiedäks pääsee eteenpäin niinku opiskeluihin ja näihin, 

auttaa niissä vähän eteenpäin.” H5 
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Muita syitä hakeutua koulutukseen oli rikosrekisteri, sillä se esti työskentelyn aiemmassa am-

matissa. Eräs haastateltavista kertoi halunneensa jo pidempään kokemusasiantuntijaksi ja toi-

nen kertoi, että hänelle suositeltiin kokemusasiantuntijantöitä. Koulutus nähtiin myös hyvänä 

mahdollisuutena oppia hyödyntämään omaa kokemustaan. 

”Ni tuntu, että se työ ei niinku jotenkaa, että ku tuntu, että siinä pitäis kertoa 

rikosrekisteristä, (…) ni sitten mä en halunnu enää joutua niihin työhaastatte-

lutilanteisiin. Että joutuis kertomaan. Ja aattelin, että sitten käyttäs sitä 

niinku, niitä huonoja kokemuksia hyvänä asiana, että työkaluna.” H6 

” Ni siellä uraohjaaja sanoi mulle, et hän näkis mut niinku puhumassa kouluissa 

tuosta päihde ja vankilaelämästä. Ni mä olin siitä vähän niinku innostunut.” H4 

Kysyimme haastateltavilta, millaisia odotuksia heillä oli KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntija-

koulutukselle. Meitä kiinnosti se, odottivatko haastateltavat koulutuksen lisäävän heidän osal-

lisuuttaan. Yli puolet haastateltavista kertoivat suurimpana odotuksenaan olleen työllistymi-

nen.  

”Mä aattelin, et sieltä voi työllistyä jonnekin tai autetaan pääsemään johonki 

kouluun tai joku tämmönen oli se ajatus siellä sivulla silloin.” H2    

“Totta kai mä niinku näin jo sitten itteni niinku mielessä valmiina jossakin pu-

humassa jossain kouluissa kauhealla liksalla.” H4 

”Ei mulla hirveästi oikein ollut mitään odotuksia sillee että. Just ehkä et auttaa 

sitte pääsemään tuohon työelämään ja noin.” H5 

Yhdellä ei ollut koulutusta kohtaan mitään odotuksia ja toinen kertoi hänellä olleen koulutusta 

kohtaan suuret odotukset, muttei avannut asiaa sen enempää. Eräs haastateltavista kertoi työl-

listymisen lisäksi odottaneensa, että oppii hyödyntämään menneisyyttään ja sen avulla autta-

maan vertaisiaan. 

”No, oli sillai kun olin nähnyt sen jätkien muutokseen niin siitä oli totta kai 

niinku odotukset et iteki niiku oppis vähän niinku uusia sanoja ja mitä täällä nyt 

opitaan. Mut siis joo, oli mulla aika isotkin odotukset. Sit kun jätkät lähti töihin 

tästä tän jälkeen, sillai et ittelläki oli haaveena ja nyt oon päässykin sitte töi-

hin.”  H7 

”Kyl se niinku oli sellanen, että jos tän pystyy niinku jotenkin kääntää hyödyks 

tän vanhan elämän, niinku tulevaisuutta silmällä pitäen, ja jeesaa meikäläisii 

omalta osaltaan.” H8 
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Tulosten perusteella koulutukseen hakeuduttiin osallistettuina, jota ei kuitenkaan nähty nega-

tiivisen asiana vaan päinvastoin. Motiivit hakeutua koulutukseen olivat kaikilla hyvin erilaisia ja 

osa myönsikin, ettei tiennyt, mihin edes hakeutui. Koulutusta kohtaan suurin odotus oli työllis-

tyminen.  

6.2 Koulutuksen mukanaan tuoma osallisuus 

Toisena teemanamme oli kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisen vaikutus osallisuuteen. 

Haastatteluhetkellä kaikki haastatelluista olivat mukana työelämässä. Haastatelluista kolme 

opiskeli oppisopimuksella, kaksi oli palkkatöissä ja kolme työkokeilussa. Osa haastateltavista 

kertoi tekevänsä lisäksi palkkiollisia kokemusasiantuntijan töitä.  

”On työsopimus ja oppisopimus. Että tota, kyllä mä jouduin… Mä olin ensiks 

puoli vuotta, niinku Keijo-hankkeen jälkeen, olin sitten puoli vuotta työkokei-

lussa. Ja sitten mä jouduin kyllä kaks kuukautta odottamaan, että mulle kyllä 

selvis siinä puolessa välissä sitä työkokeilua, että mut halutaan sinne.” H4 

”Työllisyystilanne on ja toivon että muuttuu nytten sitten kun (…) tulee muut-

tamaan. Varmasti toivottavasti muuttuu, ainakin yhden työtarjouksen oon alus-

tavasti saanut jo. ” H3 

”Niin sitten oon noita keikkoja tehnyt, semmosia kokemusasiantuntijakeikkoja, 

tunnin mittasia, jotain täsmäkeikkoja.” H6  

Haastateltavat kertoivat, että työllistyminen on tuonut heidän elämäänsä rutiinia ja on näin 

auttanut pysymään päihteettömänä ja rikoksettomana. 

”En mä varmaan olisi raittiina ja rikoksettomana, jos mä en olis lähteny tekee 

jotain, kyllähän se niinku. Jos mä olisin niiku toimettomana päivät, niin kyllä 

mä todennäköisesti tekisin rikoksia ja käyttäisin päihteitä. Ja kyllähän se ihan 

selvää on, et pakkohan tähän yhteiskuntaan on päästä sisään, jos meinaa niinkun 

pysyä raittiina.” H7 

”No, jos mulla on tommonen 20 yli 20 vuoden päihde ja rikostausta ja nyt ens 

joulukuussa tulee 3 vuotta päihteetöntä elämää ja rikoksetonta elämää ja näin 

ni totta kai tää tukee sitä. Eihän tämä mitään herkullista sille oo maksella ulos-

ottoja ja sillee ettei hirveästi ole rahaa, mutta kumminkin tukee se sitten niinku 

sitten tulevaisuutta varten ja näin että.” H5 

”Ku siin on selkee juttu, et mä meen aamul töihin ja pääsen silloin pois, meen 

silloin salille, ni se pitää mut pois pahan teosta.” H8 
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Arkirutiinien lisäksi työllistymisen nähtiin kirkastavan tulevaisuuden suunnitelmia, mutta toi-

saalta sen nähtiin myös vähentävän perheen kanssa vietettävää vapaa-aika.  

”Kyllähän sillä nyt tietysti on hurja merkitys niinku okei, se tietenki nyt vähän 

niinku vähentää sitä perheen kanssa olemisen aikaa, mutta taas toisaalta antaa 

täydellisen sisällön niinku sillä tavalla. On niinku tulevaisuuden näkymät sel-

ventynyt.” H4 

Yli puolet haastateltavista kertoi, ettei heidän taloudellinen tilanteensa ole muuttunut koulu-

tuksen myötä juurikaan. Muutama kertoi taloudellisen tilanteen olevan parempi kuin ennen 

koulutusta. Suurin osa totesi, että nykyisellä palkalla tulee toimeen, muttei siitä juurikaan jää 

ylimääräistä säästöön. Taloudellisen tilanteen muutoksen suurimpana merkityksenä nähtiin se, 

että haastateltavilla oli säännölliset tulot. Tärkeänä nähtiin se, että tulot olivat laillisesti saa-

tuja, vaikka rahaa saattoikin olla vähemmän kuin rikoksia tehdessä. Merkittävänä asiana nähtiin 

se, että pystyy itse tienaamallaan rahalla maksamaan omat menonsa. 

”Niin, silloin kun mä tein konnuuksia, sillo mulla oli rahaa ja näin, mutta. Siis 

taloudellinen tilanne on heikompi, kun silloin kun tein, niinku siis oli parempi 

se taloudellinen tilanne silloin kun mä tein rikoksia mutta nyt se on heikompi, 

mutta nyt mun ei tartte miettiä, et se raha tulee sieltä normaalisti, ei tartte 

miettiä, että poliisi tulee nappaamaan ja näin.” H5 

”Rahaa on sillee että pärjää, pärjäsinhän mä sillä vähälläkin mitä mä sain sillon, 

silloin kun raitistuin, niin aika pitkään meni sillä, sillä niikun Kelan ja ensin 

liiton rahoilla ja sitten Kelan rahoilla, mut et sillai että pärjää. Ihan palkkatöi-

tähän mä nyt teen.” H7 

”No ainaki se, et ei tarvii tehä rikoksii. Et elää sillä, mitä tienaa.” H8   

Halusimme selvittää osallisuuden kannalta, miten koulutus on muuttanut haastateltavien sosi-

aalisia verkostoja. Suurin osa haastateltavista kertoi sosiaalisen verkoston laajentuneen. Ver-

kostoihin on koulutuksen myötä tullut muun muassa ammattilaisia, ystäviä, työ- ja opiskeluka-

vereita sekä uusia Facebook-ystäviä.  

“Tosi paljon Facebook-kavereita on tullu. Sit ku verkostoituu paljon ihmisten 

kanssa. Ja sillai, että paljon useempi ihminen tunnistaa mut kadulla ja moikkai-

lee, mut mä en tunnista niitä, et keitä ne on. Et on sillai tullu naama tutuksi 

lähialueilla ainakin.” H6 

”Totta kai tulee enemmän sosiaalisia tuttavuuksia ja tuntee ihmisiä monessa eri 

paikassa ja tuntee niin sanotusti tavis ihmisiä, et kaikki ei oo niinku sitä pelkkää 
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narkkaria ja juoppoa ja konnaa ja rikollista ja näin että. Sitten taas, et niiku 

just että osaa ehkä jollain tavalla olla kanssakäymisessä normaalissa.” H5 

”Niin no tollasii moimoi-tuttuja on tullu, mutta siis mun sosiaalinen kenttä muo-

dostuu pääasiassa noista toipuvista. (…) Kaikki vanhat kaverit on jääny (pois), 

tai noi kenttäelämässä olleet tai rikolliset piirit.” H8 

Haastateltavat kertoivat, että työllistymisen myötä ystäviä näki harvemmin. Tätä ei kuitenkaan 

välttämättä pidetty huonona asiana, vaan se oli ennemminkin merkki elämän rytmin rauhoittu-

misesta. Hyvänä asiana nähtiin lisäksi se, että suhde perheeseen ja sukuun oli parantunut kou-

lutuksen ja työllistymisen jälkeen.  

”Muuten en oo muuta kuin perheen kanssa tekemisissä, koska raitistumisen jäl-

keen niin ei oo niinku enää ne vanhat kuviot, ne on täysin jäänyt unholaan ja 

tietenki Facebookit ja tämmöset somessa nyt on edelleen, mut tota… Ja suku 

on nyt tietenkin, että se tuli raitistumisen myötä muutenkin se suku takasin.” 

H4 

Sosiaalisen verkoston laajenemisella nähtiin olevan myös negatiivisia vaikutuksia. Eräs haasta-

teltava kertoi, että laaja sosiaalinen verkosto vaikeuttaa vapaa-ajan ja työajan erillään pitä-

mistä. Lisäksi nähtiin, että laaja tuttavapiiri toi tullessaan huhupuheita. 

”Haluis ehkä jotenki pitää työminän erillään jotenkin. Että se on jotenki hanka-

laa siinä kokemusasiantuntijan työssä, että ois se semmonen työminä erikseen. 

Että siinä helposti sekoittuu niinku oma elämä ja työelämän rajat. Ja ne asiat 

niinku sekottuu. Ja just ku se piirikin laajenee, ni sit se voi olla huonoakin.” H6 

Halusimme tarkastella haastateltavien arkea osallisuuden kannalta ja siksi kysyimme heiltä, 

miten heidän arkensa on muuttunut kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen. Työllistymisellä 

näytti olevan arjenkin kannalta suurin merkitys, sillä puolet haastatelluista kertoi arjen muut-

tuneen koulutuksen jälkeen kiireisemmäksi työllistymisen myötä. 

”Kiireisemmäks. Tekstiviestejä tulee paljon ja semmosta. Soittoja. Niinku se 

vähän venyy se työaika.” H6 

”Tavallaanhan mun arki on tositosi yksinkertaista, mut nyt ei meinaa tunnit oi-

kein riittää päivässä, et on niitä iltapainotteisia keikkahommia tullut ihan ki-

vasti. Lyhyt työpäivä, mutta sitten sen päätteeksi löytyy kaikennäköistä muuta 

sisältöä sitten.” H3 
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Kahden haastateltavan näkemyksen mukaan arki ei ollut muuttunut juuri mitenkään. Haastat-

teluissa nousi vahvasti esiin ajatus siitä, että arki on nykyään tavallista ja tätä pidettiin positii-

visena asiana. Tavalliseen arkeen ajateltiin kuuluvan töissä käyntiä, harrastuksia ja kotona vie-

tettyä vapaa-aikaa. 

“Sellasta normaalii, harmaata arkee, mikä on tosi siistii, et tasasta ja, tai ta-

sasta ja tasasta, mutta joo.” H2 

”Arki on sellaista niinku Netflixiä, treenaamista. Tää on niinku tavallista arkea 

päinvastaista sille mitä se aikaisemmin oli silloin aikanaa kun käytti ja juoksi 

tuolla.” H5 

Koulutuksesta saatuna hyötynä nähtiin se, että omaan elämäntarinaan saatiin uutta näkökulmaa 

ja etäisyyttä. Haastateltavat mainitsivat myös ymmärtäneensä paremmin menneisyyttään sekä 

omia ja muiden tekemiä ratkaisuja. Tarinoiden läpikäynti nähtiin haastavana, mutta toisaalta 

tarinoiden jakaminen oli vertaistuellista. 

”Paljon hyötyä semmosta, että miten ite näkee asiat. Ite näkee sen oman histo-

riansa nyt erilailla, eri valossa ja eri näkökulmista. Justiin sillä tapaa oppii käyt-

tää niitä kokemuksiaan.” H6 

”Koulutuksesta on hyötyä se, että oikeesti sitä arvostetaan jotenkin sen jälkeen 

enemmän. Ja on tullut itsellesi tietoisuus siitä, että se sun tarina on arvokas. 

Ja että tavallaan just siinä, että voi vähän miettiä minne menee ilmatteeks 

kertoo ja minne sitten ei. On tottakai tilanteita missä vapaaehtoisesti, mut pää-

sääntöisesti, jos mun tarina tilataan tai multa halutaan jonkunnäköinen muun-

lainen toiminta siihen, niin kyllä siitä sitten on saanut korvauksen.” H3 

”Se on niinku vahvistunu, että oikeesti on niinku jotain merkitystä sillä, mitä 

on tehnyt. Ja mitä on kokenut. Ja kääntää sen niinku voimavaraks tänä päi-

vänä.” H8 

Lisäksi koulutuksen myötä tulleena hyötyinä mainittiin itsetunnon kasvaminen, esiintymisvar-

muuden saaminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen. Muutama haastateltavista toi esille, 

että koulutus mahdollisti paluun yhteiskuntaan, sillä he kokivat saavansa arvostusta niin työssä 

kuin läheisimmissä sosiaalisissa verkostoissaankin. Verkostoituminen ja sen mukanaan tuomat 

mahdollisuudet nähtiin myös hyödylliseksi työllistymisen kannalta. Myös itse työllistymistä pi-

dettiin koulutuksesta saatuna hyötynä.  

“Päässy takaisin yhteiskuntaan, niin se on niinkun ihan täysin niinku tapahtunu. 

Et se ei oo mitään näennäistä, vaan se on niinku oikeesti mä oon yhteiskunnassa. 
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Ja koen saavani arvostusta myöskin työssä ja tuolla koulussakin. Myös sukukin 

arvostaa.” H4 

”Onhan toi koulutus niinku parantanut sosiaalisia taitoja ja tuonut varmuutta, 

just nää kaikki esiintymiset ja tämmöset.” H1 

”Sit se verkostoituminen, se on ollut oikeastaan se suurin varmaan että. Et mun-

kin naama nytten ja nimi on ainakin tuttu tosi monessa paikkaa. Saa sitä jalkaa 

vähän oven väliin joka paikkaan se on ollu kyllä semmonen huisi kokemus.” H3 

Hyötyjen lisäksi halusimme selvittää, onko kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisessa ollut jo-

tain haasteita osallisuuden kannalta. Koulutuksen mukanaan tuomana haasteena nähtiin ryh-

mässä toimiminen ja opiskelutilanteisiin keskittyminen. Muutama mainitsi opiskelukaverien toi-

minnan välillä ärsyttäneen. Haasteiksi koettiin myös työn rajaaminen: niin sisällöllisesti kuin 

määrällisestikin. 

”No se että, esimerkiksi ne opiskelu tilanteet sillee, että pysty olee vaan siellä 

näin ja keskittyä siihen opiskeluun.” H5 

” Tottakai ku siinä on niinku kymmenkunta tyyppii, joilla on kaiken maailman 

kokemuksia, niitä jaetaan ja sitten kun ihmiset on kummiskin, aina vertailee ko-

kemuksii ja mitä arvotetaan, kenellä on se pahin tai ei oo pahin, joku ehkä vä-

hän valehtelee ja lisäilee ja niinku sit sä tiiät vaik, et joku valehtelee vaan, 

koska se haluu olla yhtä kova, ku joku toinen. Ja nää on kummiski tosi, onhan 

se vaikeeta.” H2  

“No semmonen rajaamine. Et miten rajata, jos on joku rankka aihe, et se ei 

menis niinku liian tunteisiin. Sillai semmonen rajaaminen ja itsensä suojaami-

nen. Ne on haasteellisia.” H6 

Koulutuksen mukanaan tuomana haasteena nähtiin yleisön edessä puhuminen. Haasteet auttoi-

vat kuitenkin ymmärtämään, mitkä ovat omia vahvuuksia kokemusasiantuntijana. Tämän lisäksi 

haasteeksi mainittiin oman tarinan läpikäymisen rankkuus.  

”Ne opintojaksoilla puhumiset ja siinä mä huomasin, et ei musta tuu ainakaan 

sellasta seminaarikokemusasiantuntijaa. Et ennemminkin mä pystyn tätä niin 

sanottua kokemusasiantuntijuutta käyttämään sit tuolla työssä.” H4  

”Oli aika rankkaa se oman tarinan niinku, kun sitä on pitänyt aina jotenkin et 

se on ihan normaali, normaali tarina ni oli aika rankkaa sit ku joutu niinku ul-

kopuolisen silmin kattoo sitä, sillon ku niitä kerto niitä tarinoita, kerto niitä 

muille ni. Kyl sitä meni aika jengalle kun tajus ette oo ollukaan ihan niinku 
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normaali, et on ollut ihan kamala se lapsuus, lapsuudesta lähtien. Mut siitäkin 

päästiin yli. Mut hyvä oli huomata, että paljon muilla siis opiskelijoilla Keijoilla, 

aika monella on aika samanlainen tarina. Et en oo ainoa kellä on niinku rankka 

tarina. ”H7 

Vaikuttamaan pääseminen kuuluu oleellisesti osallisuuteen. Tämän vuoksi kysyimme haastatel-

tavilta, millaisia vaikutusmahdollisuuksia kouluttautuminen kokemusasiantuntijaksi on heille 

tarjonnut. Vastauksista nousi esiin, että kokemusasiantuntijana toimiminen on mahdollistanut 

haastatelluille monenlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Haastateltavat kertoivat pystyneensä vai-

kuttamaan työpaikoillaan käytänteisiin sekä laajemmin toiminnan kehittämiseen.  

“Kumminki sinne (työpaikalle) on tullu yhteisöllisii elementtejä ja tällasii, et 

se on  niinku muokkautunu sellaseks hyväks paikaks. Et sillä tavalla oon päässy 

vaikuttaa.” H8 

”Siis mun työssähän on vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa joka paikkaan ainakin 

(…) et kyl se vaikuttaa, mut eihän sitä oikein voi arvioida muuta kun sit pitkällä 

aikavälillä. ” H1 

Useampi mainitsi tärkeänä vaikutusmahdollisuutena opiskelijoiden kanssa Laureassa tehtävän 

yhteistyön. Lisäksi esiin nousivat paneelikeskustelut, vanhempainillat, seminaarit, kouluissa 

nuorille puhuminen sekä ammattilaisten kouluttaminen, joihin haastateltavat olivat päässeet 

osallistumaan niin koulutuksen aikana kuin työelämässäkin.  

”Kyllä mä uskon, että ihan sellaset opiskelijoiden kanssa yhteistyöt, ne on hyviä. 

Tulevat ammattilaiset näkee niitä asiakkaitaan, tai asiakaskuntaansa. Että se 

on hyödyllistä. En tiiä… Aina ne kohtaamiset ihmisten kanssa ja seminaarit on 

ollut kans antosia.” H6 

”Ja nuoriin päässyt varmasti vaikuttamaan, oon päässy kouluihin kertoo, mä oon 

päässy vanhempainiltoihin kertoo niinku miten aikuisten pitäis kohdata nuoria 

tai mitä niitten pitäisi tehä. Ja nuorille taas et miten niitten pitäis löytää joku 

turvallinen ihminen” H3 

Eräs haastateltava nosti esille, että hän on kokenut olleensa paikalla vain, jotta voidaan todeta, 

että kokemusasiantuntija on ollut paikalla. Hän myös koki, ettei hänellä siinä tilanteessa ollut 

aitoa vaikutusmahdollisuutta. 

”Ni tota sitten meiät oli kutsuttu ihan sen takia, et, ja ihan siihen loppuvaihee-

seen, hyvin nopeesti huomas, et me ollaan vaan, et voidaan raporttiin laittaa, 

että täällä on ollut oikein Keijot ja monta.”  H2 
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Halusimme selvittää, millaisia onnistumisen kokemuksia kokemusasiantuntijana toimiminen on 

tarjonnut, sillä ajattelimme, että sitä kautta voisi nousta esille osallisuuden kannalta tärkeitä 

tekijöitä. Onnistumisen kokemuksena useampi haastateltava mainitsi sen, että on pystynyt 

omalla toiminnallaan ja tarinallaan vaikuttamaan muihin ihmisiin.  

”Kyllä noitten asiakkaitten kans niiku päivittäin sitä kun niille saa opettaa sen 

mitä on ite oppinu, ihan joutuu joidenkin kans lähteä ihan niinku rahankäytöstä 

ja, ihan niinku perusasioista. Kyllä se mun mielestä mahtavaa kun saa, saa opet-

taa niille (…) jotain. Kyllä mä koen että pystyn vaikuttamaan.” H7 

”Lähes päivittäin tulee onnistumisen kokemuksia. En mä tiiä, oonks mä saanu 

ketään vielä raitistumaan, mutta kyllä mä oon saanut ihmiset pysähtymään ja 

toteamaan oman tilanteensa esimerkiksi niinku. Kyllä siinä varmaan on sellaisia 

pieniä onnistumisia. ” H4 

Myös se, että haastateltavat olivat huomanneet, että ammattilaiset kuuntelevat ja ovat kiin-

nostuneita siitä, mitä kokemusasiantuntijat puhuvat, koettiin onnistumisena. Muutama haasta-

teltava nosti esiin onnistumiseksi myös hyvin sujuneet seminaarit ja muut koulutustilanteet.  

”No se et ne kuuntelee mua ja on kiinnostuneita ja pääsee puhuu niinku saa 

hyvää palautetta. Kyllähän se on onnistumisen kokemus sekin ja sit kun niitä 

materiaaleja muokkaa ja sit kun huomaa ettei oo ihan kädetön niinku, et oon 

osannut tietokoneellakin tehdä.” H1  

 

”Niin no sehän on kunnioitusta se vastuun antaminen, eihän mulle oo koskaan 

ketään voinu antaa vastuuta, ku mä oon aina kussu kaikki asiat niinku ennen mut 

nyt on niinku ollu sen luottamuksen arvoinen ja kyllähän se tuntuu mahtavalta, 

ensimmäistä kertaa elämässä.” H7 

 

Kouluttautuminen kokemusasiantuntijaksi tarjosi haastateltaville erilaisia osallisuuden mahdol-

lisuuksia. Tuloksista nousi esiin, että erityisesti työllistymisellä on ollut monenlaisia vaikutuksia 

haastateltavien elämään. Haastateltavien mukaan muun muassa rutiinit, tulevaisuuden suunni-

telmat, sosiaaliset verkostot ja taloudellinen tilanne olivat muuttuneet työllistymisen myötä.  

 

6.3 Osallisuuden vaikutus kuntoutumiseen ja desistanssiin  

Haastattelumme kolmantena teemana oli kuntoutuminen ja desistanssi sekä se, millaisia vai-

kutuksia osallisuudella on niihin ollut. Useampi haastateltava kertoi, että oma kuntoutuminen 

ja rikoksista irrottautuminen on ollut jo ennen koulutukseen hakeutumista hyvällä mallilla. Mo-

net mainitsivat kuitenkin, että koulutukseen osallistumisesta on myös ollut tukea. Erityisesti 
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KEIJO-ryhmästä saatu vertaistuki nousi esiin haastatteluissa kuntoutumista ja rikoksista irrot-

tautumista tukevana elementtinä. Koulutuksen myötä tullut oman menneisyyden käsittely ta-

rinamuodossa, koettiin hyödyllisenä, samoin kuin muiden tarinoiden kuuleminen. 

 

”No en mä tiiä, on ollu paljon vertaisia ainakin siinä ketkä on niinku muutkin 

halunnut lopettaa, et ei se niiku, en mä tiie auttaako se teoria mua mitenkään, 

enemmä se on se esimerkin voima mikä mua on saanu tässä touhuamaan. Ja se 

et on päässyt osalliseksi, pääsy tavallisten oppilaitten samaan luokkaan ensim-

mäistä kertaa elämässä niin se on ollut aika iso, yhteistyötunnit oli mahtavia.” 

H7 

“Ilman keijoi, ni mä en ois niinku päässy näin. Et jos mä oisin lähteny pelkästään 

niinku omin voimin tekemään asioita, niin mä uskon, et mä oisin toistanu ne 

vanhat virheet viel jossain vaiheessa.” H8 

Myös konkreettisen tekemisen ja arkirutiinin saaminen mainittiin kuntoutumista ja rikoksista 

irrottautumista edesauttavana asiana. Opiskeleminen ja haastateltavien sanoin, tavallisten ih-

misten joukkoon pääseminen, nousivat myös haastatteluissa esiin hyödyllisinä asioina. Erityi-

sesti se, että koulutus järjestettiin ammattikorkeakoulun tiloissa, oli monen haastateltavan 

mielestä merkittävä tekijä kuntoutumisen ja desistanssin kannalta.  

”No, mullahan oli sillon se et mä olin jo jonkun aika ollu irtautunut niistä. Mut 

se et saa tekemistä ja erilaisia näkökantoja ja yleensä se niinku auttaa sillä 

tavalla et sen opiskelun kautta. Ku oppii vähän opiskelemaan ja sille olemaan 

paikalla ja läsnä ja kuuntelee ja näin. Se auttaa siinä aika paljon.” H5 

”Mut se et ollaan kuitenkin niinku ammattikorkeakoulussa ni onhan siinä jo sem-

moinen uusi kokemus mikä myös kuntouttaa et ihan oikeasti normaalin käyttäy-

tymiseen ja semmoisen että tuntee olevansa ehkä normaali ihminen eikä niinku 

käyttäjä. Se on kuitenkin semmonen tosi iso juttu. Meidät otettiin niin hyvin 

vastaankin siellä et se oli kyllä tosi hienoa.” H3 

 

”No semmonen vastuu tietenkin siitä Keijoudesta. Että mä oon nyt Keijo, en mä 

voi sitä heittää niinku romukoppaan. Kyllä sille täytyy antaa iso arvo.” H4 

Suurin osa haastateltavista totesi, ettei koulutuksesta ollut haittaa kuntoutumiselle tai rikok-

sista irrottautumiselle. Koulutuksen aikana esiin nousi kuitenkin asioita, jotka olisivat voineet 

haitata kuntoutumista tai desistanssia, jollei haastateltavien oma kuntoutumisprosessi olisi ol-

lut hyvällä pohjalla. Muun muassa toimeentuloon liittyvät hankaluudet, ryhmässä oleminen, 
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ryhmän jäsenten väliset ristiriidat ja koulutukseen sitoutumattomien putoaminen ryhmästä 

pois, nähtiin mahdollisina haittaavina tekijöinä. 

 

”Joo ehkä semmosia, että… No oli sellasia, pari käyttävää ihmistä oli, jotka ois 

voinu haitata, ellen olis vahvempi. Et oli muutama ihminen, jotka käytti jotaki 

lääkkeitä ainaki ja huumeita, mutta ne ihmiset jäi kyllä koulutuksen aikana 

pois, että ne ei ees käynyt loppuun asti. Mut semmoset asiat voi haitata, jos… 

Ja sit semmonen ehkä, kun oli niin monelta eri lähtötilanteelta olevia ihmisiä, 

ni välillä turhautti ja ärsytti tosi paljon, et jos joku oli tosi alussa. Että ollu 

vasta pari kuukautta selvinpäin ja nyt vasta lopettanu rikokset, ni semmonen 

välillä turhautti, ku niillä oli niin omasta mielestä lapsellinen, naiivi ja musta-

valkonen käsitys asioista.” H6 

 

Työllistymisen suurimpana hyötynä nähtiin se, että on päässyt osaksi yhteiskuntaa ja vanhat 

piirit on jäänyt pois. Uudet sosiaaliset verkostot, kuten työpari, toimivat haastateltavien mu-

kaan hyvinä esimerkkeinä ”tavallisesta” elämästä.  

”Se on aika paljon et pääsi tonne tavallisten ihmisten joukkoon, tuonu just sen 

ettei tarvii juosta. Ku puhutaan paljon yksityiselämästä myös työparin kaa ni sit 

se on aina vähän niinku peili miten normaalit ihmiset viettää arkeensa niin on 

tajunnu ettei tarvi juosta koko ajan, voi olla kotonakin.” H1 

Myös itse työllä ajateltiin sen luonteen vuoksi olevan kuntoutumista ja rikoksista irrottautu-

mista tukeva vaikutus. Muutamat haastateltavat mainitsivat hyötynä sen, että työn ansiosta ei 

jää edes aikaa ajautua rikoksiin tai päihteisiin. Työllistymisen kautta muuttunut rahatilanne oli 

kuntoutumista ja desistanssia tukeva tekijä.  

“Kun on töissä, ni ei jää aikaa sitten mennä mihkään muualle hölmöileen eikä 

nähdä ketään muita.” H8 

”Sillee et ku mä saan fyrkkaa ni mun ei tartte käydä tuolla tekemässä mitään ja 

näin. Ne on ne aika pienet asiat mitkä auttaa ja silleen. On se toimeentulo ja 

se et niinku on ruokaa ja näin.” H5 

Suurin osa haastateltavista totesi, ettei työllistymisestä ole ollut haittaa kuntoutumiselle tai 

rikoksista irrottautumiselle. Muutama mainitsi, että työllistymisellä on ollut vaikutusta jaksa-

misen kannalta. Yksi mainitsi oman asiakaskuntansa puheiden saattavan saada omatkin ajatuk-

set “laukkaamaan”.  
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“Ainoostan se, et on vähän väsyny välillä. Ja ku miettii sitä, et mä en oo ikinä 

töitä tehny. Ja sitten, no linnas tietysti se, mitä siel on joutunu tekee, mut siis 

oikeita töitä…” H8 

”Ei, ei oo ruvennu rahakaan houkuttaa sitte tai polttaa taskussa et pitäis mennä 

päihteitä hakee. ”H1 

Sosiaalisten verkostojen ei nähty juurikaan vaikuttavan kuntoutumiseen tai rikoksista irrottau-

tumiseen. Vertaistuki, päihteetön ja rikokseton verkosto mainittiin haastatteluissa kuitenkin 

tukevana tekijänä.  

”No se, että kun on se toinen sosiaalinen verkosto mikä ei käytä päihteitä mikä 

ei tee rikoksia ja näin ni se toinen elämä jää periaatteessa taakse siinä että.” 

H5 

Nykyisen sosiaalisen verkoston nähtiin myös nostavan kynnystä päihteiden käytölle tai rikok-

sille, mitä pidettiin hyvänä asiana. Haastateltavat ajattelivat, että olivat saavuttaneet elämäs-

sään sellaisen vaiheen, etteivät halunneet riskeerata sitä palaamalla päihteiden ja rikosten 

pariin. Uuden sosiaalisen verkoston haittoina mainittiin lisääntynyt stressi verkostojen laajen-

tuessa sekä retkahtaneet opiskelutoverit, joiden toisaalta nähtiin myös lisäävän omaa motivaa-

tiota pysyä raittiina ja rikoksettomana.  

“No joo, koska justiin, ku tuntee niin paljon ihmisiä ja sillai, että ei sitä kehtais 

näyttää naamaansa, jos tekee jotain väärää. Et jotenki se on kyllä se maineen 

menetys ja kasvojen menetys tällä alalla niin, on sitten se viiminen niitti. Just 

se, että on niin tunnistettavissa, on hyvä asia, et ei voi alkaa pöllöilemään ihan 

mitä vaan. Koska sitten ihmiset kyllä tietäis ja sana leviäis tosi nopeesti.” H6 

Monet haastateltavista kertoivat tulevaisuuden suunnitelmien muuttuneen koulutuksen myötä. 

He olivat saaneet varmuutta siihen, mitä haluavat tulevaisuudessa tehdä ja olivat nähneet eri 

vaihtoehtoja.  

“Siis ku mietitään, et mä tulin, niinku sanoin, ei ollu mitään hajua. Sit oli ole-

vinaan joku haju, mut koko ajan oli, et niinku asiakastyötä en varmasti tee. Et 

en mä mikää vertsi oo. Niin nythän mä teen asiakastyötä.” H2 

Useampi kertoi saaneensa vahvistusta omille unelmilleen ja parantuneen itsetunnon ansiosta 

uskoivat pystyvänsä toteuttamaan ne. Muutama mainitsi myös, että heillä on varmuus siitä, 

että töitä on myös tulevaisuudessa.  

”Tulevaisuuden suunnitelmat et niinku on semmosia tulevaisuudennäkymiä sil-

lee että. Et ei oo vaan siitä et en mä osaa mitään, itsetunto on parantunut ja 

näin. Osaa vähän suunnitelmallisesti suunnitella sitä tulevaisuutta.” H5 
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”No kyllä se on sillä tavalla muuttanut, että mul on selvät sävelet, mitä mä tuun 

seuraavat vuodet tekemään.” H4 

Ajatukset päihteiden käytöstä ja rikollisuudesta ei haastateltavien mukaan juurikaan ole muut-

tunut koulutuksen myötä. Monet kertoivat tehneensä päätöksen päihteettömyydestä ja rikok-

settomuudesta jo ennen koulutukseen hakeutumista. Saavutettu raittius ja ylpeys omista saa-

vutuksistaan tukivat haastateltavia pysymään valitsemallaan tiellä. 

”Niin kyllähän mulla ennen tota koulutustakin oli selvä, että mä oon nyt raitis 

ja noin poispäin. Mutta tota, kyllä se nyt on tietenkin justiin se lojaalisuus ja 

semmonen vastuu ja ylpeys siitä. Ne edesauttaa pysymään sillä valitulla tiellä.” 

H4 

”No ei se oo muuttanut, kylhän mä tein sen päätöksen niinku jo aikasemmin 

koulutusta, mutta se on vahvistanut sitä. Se on niinku nähty se maailma. Et ei 

siel oo enää niinku mitään. Et viel ei oo liian vanha muuttumaan.” H8 

Muutama haastateltavista näki kysymyksen laajempana ja kertoi omien mielipiteiden pehmen-

tyneen, teorian tuoneen laajempaa käsitystä aiheesta ja tietoisuuden lisänneen pelkoa nyky-

yhteiskunnan rikollisuuden ja päihteidenkäytön tilasta.  

“Jotenkin pelottaa enemmän niinku nykymaailma. Justiin noi uudet huumeet, 

mitä nuoret käyttää. Ni jotenki, ku se tietosuus niistä asioista kasvo, ni pelot-

taa.” H6 

Monet haastateltavista kertoivat luopuneensa rikollisesta ja päihteidenkäyttäjän identiteetistä 

ja saaneensa tilalle jotain muuta. Joku näki itsensä enemmän kokemusasiantuntijana, toinen 

ammattilaisena ja työntekijänä. Haastatteluissa nousi esiin myös se, että identiteetti on nyky-

ään “tavis”. 

”Tunnen olevani kokemusasiantuntija, ihminen, jota arvostetaan myös sillä. 

Että en ole enää ehkä niinkun entinen käyttäjä, tai en ole entinen käyttäjä vaan 

olen kokemusasiantuntija et se on aika iso ero. ” H3 

”Identiteetti on muuttunut tavikseksi, sillee niinku ei oo enää se rikollisminä ja 

tällästä.” H5 

Yksi haastateltavista pohti identiteettiä myös arvomaailman kautta ja kertoi pyrkivänsä muut-

tamaan arvomaailmansa yhteiskuntakelpoisemmaksi. Yhden haastateltavan puheessa nousi 

esiin se, että hänen identiteettinsä määrittyy eri elämänvaiheissa eri tavalla. Hän näki esimer-

kiksi kokemusasiantuntijuuden vain välivaiheena elämässään. 
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”Mulhan oli rikollinen identiteetti ennen koulutusta. Että onhan se vielä siellä, 

mutta se, et mun kaikki arvot määräyty sen rikollisen maailman mukaan. Et tänä 

päivänä sitä pyrkii muuttumaan vähän yhteiskuntakelposemmaks arvomaailman. 

Kyl se sillä lailla on muuttunut.” H8 

”Kylmä on ehkä aikuistunut, aikuistunut senkin ansiosta, että varmaan on itse-

näisempi. En tarvi niinku joka asiaa jonkun muun apua, pystyn itsekin hoita-

maan. Ni on se tuonu varmuutta arkeen ja itsenäisyyttä ja mitä näitä nyt on. ” 

H1 

Tulosten perusteella osallisuuden osa-alueista työllistymisellä on ollut merkittävin vaikutus 

haastateltavien kuntoutumisen ja rikoksista irrottautumisen kannalta. Työllistyminen toi mu-

kanaan muun muassa uuden identiteetin sekä arkirutiinia ja konkreettista toimintaa. Myös itse 

työ saattoi joillekin haastateltaville olla kuntouttavaa sen luonteen vuoksi. Haastateltavat eivät 

nähneet, että kouluttautumisesta tai työllistymisestä olisi ollut juurikaan minkäänlaista haittaa 

kuntoutumisen ja rikoksista irrottautumisen kannalta. 

6.4 Osallisuus työelämässä 

Neljäs ja viimeinen teemamme oli osallisuuden toteutuminen työelämässä. Kaikilla haastatel-

tavilla oli kokemusta ammattilaisen kanssa työskentelystä. Halusimme tutkia, millaisia ajatuk-

sia haastateltavilla oli ammattilaisten kanssa työskentelystä, sillä sosiaaliset suhteet ja yhtei-

söön kuuluminen ovat osallisuuteen kuuluvia tekijöitä. Haastateltavien mukaan toimivassa suh-

teessa ammattilaisten kanssa toteutui kokemus siitä, että ammattilainen ja kokemusasiantun-

tija täydentävät toisiaan ja että kokemusasiantuntija pystyy toimimaan asiakkaan ja ammatti-

laisen välisenä tulkkina.  

”Se on ihan mielenkiintoista tavallaan, kun mä kuulen, miten se ammattilainen 

puhuu sille asiakkaalle. Ja sit miten mä pystyn niinku komppaamaan ja ehkä 

lukee sitä asiakasta siinä ja pystyn ehkä niinku jollain tavalla, kertoo sille asi-

oita niin et se ymmärtää ja myös niin kuin sitten taas tälle ammattilaiselle ehkä 

siltä kannalta, että hän ymmärtää sitä asiakasta.”H3 

Tärkeänä pidettiin sitä, että ammattilaisella ja kokemusasiantuntijalla on omat tehtävänsä ja 

vastuualueensa. Myös se, että saa olla oma itsensä työpaikalla, mainittiin positiivisena asiana. 

Kokemusasiantuntijana toimivat toivat esiin, että työparimalli oli hyvä ja toimiva, ja heillä oli 

ymmärrys siitä, että kokemuksen ja ammattitaidon yhdistelmä oli hyvä asia.  

”Tässä (…) on ollu ihan sairaan hyviä, meillä toimii hyvin se ja mä saan vastuuta 

ja mä voin puhua asioista niinku. Voin olla omaa vajaa itteni niin sanotusti. En-

hän mä ammattilaisen töitä voi tehdä et en hän mä voi siellä yksin sitä yksikköä 

vetää. Mulla on oma tehtävä ja hänellä on oma tehtävä.” H7 
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Haastatteluissa nousi myös esiin kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen välisen luottamuksen 

tärkeys. Erityisesti haastateltavat toivat esiin sen, että kokemusasiantuntijan oman toiminnan 

tulee olla sellaista, että hän on ansainnut ammattilaisen luottamuksen. 

 ”Et ollaan tästä paljon puhuttu, että jotta tätä meiän duunii voi tehä, ni pitää 

olla se molemmin puolinen sadan prosentin luottamus. Kyllähän (ammattilaisen) 

pitää pystyy (luottamaan), et sehän tietää 110 prosentin varmuudella, et mä en 

oo menos takas rikollisuuteen.” H2 

Haasteena ammattilaisen kanssa työskentelyssä koettiin se, ettei kokemusasiantuntijan ja am-

mattilaisen väliset roolit olleet tarpeeksi selkeät. 

“Se on vähän ehkä sillain hankalaa. Että jotenki on varovainen olo ja sellanen 

aika epävarma olo, että mitä mun pitäis tehä. Että haluaa kauheen selkeet oh-

jeet ja raamit, että mitä mä teen ja mitä se ammattilainen tekee. Että jotenki 

toivoo sellasia selkeitä ohjeita kauheesti.” H6 

Ammattilaisten käyttämä kieli, joidenkin ammattilaisten asenteellisuus ja se, ettei kokemus-

asiantuntijalla ole tarpeeksi tilaa toteuttaa itseään, nähtiin myös haasteellisena ammattilaisen 

kanssa työskentelyssä. 

”No siin on kyllä haasteita sinänsä, että ammattilainen puhuu ammattilaisten 

kapulakieltä ja sitten. No se on tietysti ihmisestä kiinni, et minkälainen ihminen 

on, mut sit että yleensä.” H8 

”No sanotaanko, et 95 prosenttisesti ihan myönteisiä ja muutama siellä on tie-

tysti saattaa olla semmosia vanhempia työntekijöitä, jotka ei niinku oikein ar-

vosta sitten tämmöstä.” H4 

Useat haastateltavista kokivat olevansa työpaikallaan tasavertaisia työntekijöitä muiden 

kanssa. Osalla oli pääsy kaikkiin tietojärjestelmiin sekä toimitiloihin. Osa kuitenkin koki, että 

pystyi olemaan tasavertainen työntekijä, vaikkei heillä olisikaan samoja oikeuksia.  

“Mä muistan ku mä ekan kerran omilla nimillä sitä tein ja mä jotenki taka-

raivossa oli, et ku mä teen sen tilauksen, et sielt tulee joku punanen valo, mut 

sit se vaan meni läpi. Elikkä mulla on ihan täysin samat nuo kaikki samat oikeu-

det niihin kaikkiin juttuihin.” H2 

Tasavertaisuus näkyi erään haastateltavan mukaan myös siinä, että ammattilaisen kanssa pystyi 

joustavasti sopimaan työtehtävistä ja aikatauluista. Tasavertaisuuden tunnetta lisäsi muutaman 

haastateltavan kohdalla myös se, että he saivat työstään kiitosta. 



 45 
 

 

”No, mä saan ite jos mulla on jotain mitä mun pitää hoitaa ni sit sovitaan työajat 

sen mukaan ei oo semmosta että hän päättää ja sit mennään näin vaan et voi-

daan puolin ja toisin joustaa.” H1 

”No just tämmöset ilahtumiset ja kiittämiset ja jopa niinku, ei voi sanoo ylistä-

miset, mutta kumminkin sellanen olo, et kehutaan ihan niin kuin estoitta vä-

lillä.” H4 

Lähes kaikki haastateltavista koki, että heidät on otettu hyvin vastaan työyhteisöön. Osa oli 

jopa pyydetty kyseisiin töihin.  

”Mut on haluttu sinne jo ennen, kun mun homma alko. Joo mut haluttiin siis 

sillon kun tiedettiin että tää on tulossa.” H3 

”Se sano siinä jossain vaiheessa, et ei ollu vaihtoehtoa, et ne haluu mut. Koska 

me oltiin tehty duunia ja homma toimi tosi hyvin.” H2 

Haastateltavat kuvasivat, että vastaanotto oli ollut hyvää niin lähimmiltä työkavereilta kuin 

myös koko organisaatiolta. Lisäksi haastateltavat kertoivat saaneensa hyvän vastaanoton asiak-

kailtaan. 

”Hyvin, oon mä niitten tiimikokouksissa maanantaisin, ihan hyvin on otettu vas-

taan. Ihan sen koko (…) pomo on aika mukava mies, et aina kysyy moi mitä kuu-

luu ja huomenta.” H1 

”Ja mua kiitellään ja ilahdutaan, kun mä tuun, jos satun oikeessa kohtaa tule-

maan. Ihan tosi hyvä vastaanotto on ollu. Myös asiakkaiden puolelta.” H4   

Eräs haastateltava kertoi, että aluksi häntä tarkkailtiin työpaikalla enemmän, mutta ajan 

kanssa hän sai luotua hyvän luottamussuhteen työkavereidensa kanssa.  

“No tietysti siin on ollu sellasta niinku menneisyyden tota tuomaa tuskaa, tai 

siis ei tuskaa vaan, kyl ne on ollu tietysti varpaillaan siinä, ku tietää mun men-

neisyyden. Välttämättä luottamus ei ollut heti täysin niinku sellasta, et luote-

taan sanaan, vaan siin on ollu pientä sellasta kyttäilyy ja näin. Mut kyl se on 

ihan ymmärrettävää. Ja tollannen paikka, jos on niinku tollasii ihmisii, ni kylhän 

siin ensin katotaan. Mut pikkuhiljaa sitä luottamusta on tullu sitten. Mä oon 

ollu aina aamulla ekana töissä. Hoitanu niinku hommat sillä lailla.” H8 

Haastateltavat kertoivat pystyvänsä hyödyntämään omaa osaamistaan työpaikoillaan hyvin. Osa 

mainitsi hyödyntävänsä niin kokemustaan ja osaamistaan kuin myös harrastustaustaansa.  
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“Kyllä ne kumminkin aika hyvin on mulle täsmentynyt, sellaset… Esim. kliinisen 

arvion tekemiset, et mitä se on vetänyt, kun se ei saa sanaa suustaan tai puoliks 

tajuttomana.” H4 

”Tiedän et se ois asiakkaitten kohdalla tosi tärkeetä tavallaan kohdata siellä 

käyttävänä jo semmonen et toi on selvinnyt et tavallaan se vois nopeuttaa sitä 

niinku jonkun ihmisen kuntoutumista tai kuntoutumiseen lähtemistä.” H3 

”No sit taas sitten kun, siinä on hirveesti hankkeita, ni monet tällaset hankkeet, 

mikä on niinku vaikka oikeesti asumis(hankkeita), et on huomattu, et tää rikos-

erityisyyshän on aika isossa osassa, ne tulee sit kysyy multa asioita siihen liit-

tyen. Et kyllä sitä (osaamista) joka välissä periaatteessa käytetään.” H2 

Eräs mainitsi hyödyntävänsä omia verkostojaan asiakkaille järjestetyssä toiminnassa.  

”Osaa mun verkostoja on myös hyödynnetty, et mä oon sitten pystynyt myös 

mun verkostoitumista käyttää hyväksi. Mä oon kutsunut sinne ihmisiä kertomaan 

niitten toiminnasta ja oon ja sitten kun mä oon monessa mukana ni oon myös 

saanut järjestettyä semmosen kivan päivän noille kuntoutujille.” H3 

Suurin osa haastateltavista ei osannut sanoa, miten heidän osaamistaan olisi voitu työpaikoilla 

hyödyntää paremmin. Yksi mainitsi, että toivoisi voivansa hyödyntää omaa kokemustaan am-

mattilaisen työparina asiakastapaamisissa, jotta voisi omalla esimerkillään motivoida asiak-

kaita. 

”No, onhan niitä varmaan, mut ei oo aikaa joka paikkaan revetä. Mut varmaan 

sen verran, ku pystyy ni ollaan hyödynnetty et.” H1 

”Tiedän et se ois asiakkaitten kohdalla tosi tärkeetä tavallaan kohdata siellä 

käyttävänä jo semmonen, et toi on selvinnyt et tavallaan se vois nopeuttaa sitä 

niinku jonkun ihmisen kuntoutumista tai kuntoutumiseen lähtemistä. Et sitä toi-

voisin et hyödynnettäisiin kokemusasiantuntijana tuolla ja oon sitä myös sano-

nutkin.” H3 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että heidän roolinsa työpaikalla on muotoutunut pikkuhiljaa; 

kukaan ei maininnut, että rooli olisi ollut ennalta määritelty. Suurin osa totesi, että on itse 

pystynyt vaikuttamaan omaan rooliinsa ja on päässyt kehittämään toimintaa ja työtapoja.  

”Kaikki on tullut tässä niinku tehdessä. Eihän niillä ollut ikinä tollee noin työ-

parina, et on ollu kertomassa jossain tietyssä koulutuksessa ja sit ne on lähteny, 

mut ei oo tällee niinku yhtäkään vissiin. Mä oon ensimmäinen.” H1  
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”No, mä oon siellä asiakkaiden ja sen pomon välissä siinä sellaisena tulkkina 

periaatteessa, ihan hyvän roolin oon saanu, sen mitä ajattelinkin alun perin.” 

H7 

Muutama haastateltavista näki, että oman roolin muotoutumisessa on ollut haasteita. Yksi koki, 

ettei saanut ammattilaiselta tarpeeksi tukea oman roolinsa muotoutumiseen ja yhden mielestä 

ammattilainen rajasi liikaa hänen ideoitaan. 

”No jotenki, ku alussa sovittiin, että mennää jotenki tunnustellen. Ja että se 

muotoutuu se rooli. Mutta kun ei se oikeen mun mielestä lähteny sillai niin 

muotoutumaan. Ois ehkä toivonu niinku enemmän, että mua ois ohjattu työn-

tekijänä enemmän. Että ei sillai, että annetaan vaan jonkin asian muotoutua. 

Koska sehän ois voinu muotoutua ihan niinku tosi huonosti ja sit mun työ ois tosi 

kurjaa. Tai mun työpanos ois tosi huonoo. Mun mielestä se ei ollu hyvä tyyli.” 

H6 

Työelämässä haasteellisena nähtiin se, etteivät omat taidot vielä olleet riittävät. Myös tieto-

järjestelmien opetteluun liittyi haasteita.  

”Niitä normaaleja mitä elämässä yleensä tulee. Me tullaan hyvin toimeen sen 

pomon kanssa, et ei oo ollu mitään semmosta niinku. No tietysti joissain asioissa 

mua pitää vähän ohjata, ku mä oon vähä semmonen kuitenkin niinku raakile 

näissä hommissa, mut hyvin oon palautteenkin ottanut vastaan. Saanu sillee hy-

vää palautetta, myös huonoa oon saanu mut kyl niinku osaa ottaa nekin vas-

taan.” H7 

Lisäksi epäselvyydet omassa roolissa aiheuttivat hämmennystä ja oman ammatillisuuden löytä-

minen koettiin haastavana.  

 ”No se on vähän sillee, että niiku sen jaksamisen kanssa, sitten just se työminän 

löytäminen ja näin. Joutuu vähän miettimään, just ku ei voi sanoa mitä sylki 

suuhun tuo.” H5  

”Sillon ku mä olin työkokeilussa, jos mulla oli huono päivä mä pystyin näyttä-

mään sen, mutta tässä hommassa mä en pysty näyttää sitä. Mun on kuunneltava 

ja oltava läsnä ja näin. Mä en voi sanoa et painukaa nyt vittuun. Anteeksi kie-

lenkäyttö.” H5 

Työmatkat ja niiden viemä aika koettiin raskaana, sillä se vähensi vapaa-aikaa.  

”No tietenki ne työmatkat on sellaset suuret haasteet, mitkä täytyy sietää. Me 

asutaan melko kaukana.” H4 
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Ylipäätään jaksaminen mainittiin työelämän mukanaan tuomana haasteena: väsymystään tai 

huonoa päivää ei voinut näyttää töissä. Yksi mainitsi haasteena työyhteisön jäsenten erilaiset 

tavat työskennellä.  

”Se, että välttämättä ei kaikkien kanssa oo niinku ihan samal sivulla, mut tota, 

kai se siitä sitten ajan kanssa menee.” H8  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että pääosin ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan väli-

nen työskentely oli sujuvaa ja osallisuutta tukevaa. Tämä ilmeni hyvänä vastaanottona, koke-

musasiantuntijan ja ammattilaisen tasavertaisuutena, vaikuttamismahdollisuuksina ja osaami-

sen arvostamisena. Osallisuutta rajoittavia tekijöitä sen sijaan olivat esimerkiksi se, että mah-

dollisuudet vaikuttaa omaan rooliin ja työskentelyyn olivat rajallisia sekä luottamuksen puute 

ja ammattilaisten asenteellisuus kokemusasiantuntijaa kohtaan. 

 

7 Johtopäätökset 

Tässä luvussa esittelemme johtopäätöksemme tutkimuskysymyksiin, jotka ovat 1. Millaisia osal-

lisuuden mahdollisuuksia kouluttautuminen kokemusasiantuntijaksi on tarjonnut? 2. Millä tavoin 

osallisuus on tukenut koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kuntoutumista ja rikollisuudesta 

irrottautumista? sekä 3. Millaista mahdollisuuksia ja rajoitteita koulutettujen kokemusasian-

tuntijoiden osallisuuteen liittyi työelämässä? Peilaamme saamiamme vastauksia teoreettiseen 

viitekehykseemme eli osallisuuden ja desistanssin teorioihin. Johtopäätökset esittelemme tut-

kimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

7.1 Työllisyys ja vaikuttaminen osallisuuden vahvistajina 

Opinnäytetyömme tuloksien perusteella kouluttautuminen kokemusasiantuntijaksi mahdollisti 

työllistymisen, vaikuttamisen, yhteisöön kuulumisen ja uudet sosiaaliset verkostot.  

Osallisuus on laaja käsite, joka sisältää monipuolisesti erilaista syrjäytymistä ja köyhyyttä es-

tävää toimintaa (Raivio & Karjalainen 2013, 12-13). Osallisuudella onkin erilaisia muotoja. Osal-

lisuuteen kuuluu osallistumaan pääseminen sekä itseään ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin vai-

kuttaminen. Se voi olla myös konkreettista osallistumista yksilölle mielekkääseen toimintaan, 

josta hän saa iloa ja kokemuksen osaamisesta, kuten työ.  (Kohonen & Tiala 2002, 6; Rouvinen-

Wilenius ym. 2011, 51-53.)  

Opinnäytetyömme tuloksissa nousi vahvasti esiin, että KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntija-

koulutuksen jälkeisellä työllistymisellä on ollut suuri vaikutus osallisuuteen. Kaikki haastatellut 

kertoivat työllistyneensä koulutuksen jälkeen. Haastatellut kertoivat työllisyyden lisänneen 
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heidän osallisuuttaan useasta eri näkökulmasta. Itse työllistyminen nähtiin kaikkein merkittä-

vimpänä tekijänä osallisuuden kannalta; haastateltavat eivät nähneet eroa sillä olivatko palk-

katöissä vai työkokeilussa. Työllistyminen toi osalle mukanaan myös mahdollisuuden kouluttau-

tua ammattiin. Muutama haastateltava kertoi aloittaneensa oppisopimuskoulutuksen alalle, 

jolla työskenteli. Jatkokouluttautumisen nähtiin vahvistavan tulevaisuuden suunnitelmia. Työl-

lisyydellä nähdään olevan merkittävä vaikutus yksilön osallisuuteen: se parantaa yksilön ta-

loutta, hyvinvointia ja sosiaalisia verkostoja sekä ehkäisee syrjäytymistä ja rikollisuutta (Alila 

ym. 2011, 13-14). Opinnäytetyömme tuloksissa nousi lisäksi esiin taloudelliseen tilanteen muu-

toksen tärkeys osallisuuden kannalta. Vaikka taloudellinen tilanne ei välttämättä ollut juuri-

kaan parantunut rikolliseen aikaan verrattuna, nähtiin laillisen toimeentulon saaminen kuiten-

kin tärkeänä asiana. Työllistymisen nähtiin vaikuttavan myös identiteettiin, mikä näkyi paran-

tuneena itsetuntona.  

Osallisuuden kokemukseen vaikuttaa se, että ihmisellä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan 

omiin sekä yhteiskunnassa tärkeäksi kokemiinsa asioihin (Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 50). Vai-

kuttamisen tärkeys näkyi myös meidän opinnäytetyömme tuloksissa. Haastatelluille oli tarjou-

tunut vaikuttamisen mahdollisuuksia niin koulutuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Koulutuksen 

aikana haastatellut kertoivat pystyneensä vaikuttamaan koulutuksen sisältöön sekä osallistu-

malla ammattikorkeakouluopiskelijoiden luennoille kokemusasiantuntijoina. Tulevien ammat-

tilaisten kohtaaminen nähtiin tärkeänä ammattilaisen ammattitaidon kehittämisen kannalta. 

Koulutuksen aikainen yhteistyö eri viranomaisten ja ammattilaisten kanssa nousi esiin myös 

tärkeänä vaikuttamismahdollisuutena. Koulutuksen jälkeen haastateltavat kertoivat pysty-

neensä vaikuttamaan työpaikkojensa käytänteisiinsä sekä omaan työnkuvaansa. Haastatellut 

olivat voineet vaikuttaa työpaikkojensa toiminnan kehittämiseen ideoimalla sisältöjä ja testaa-

malla niitä käytännössä. Vaikuttamismahdollisuuksina mainittiin myös kouluvierailut, vanhem-

painillat, paneelikeskustelut sekä seminaarit.  

Tutkimuksen perusteella koulutuksen aikaiseen yhteisöön kuuluminen sekä työyhteisöön kuulu-

minen olivat haastatelluille osallisuutta tukevia tekijöitä. Tunne kuuluvuudesta johonkin yhtei-

söön, jossa voi kehittyä ja tulla kuulluksi on edellytys osallisuuden kokemukselle (Rouvinen-

Wilenius ym 2011, 50).  Koulutuksen aikana korostui muista koulutettavista saatava vertaistuki 

sekä ammattikorkeakoulu ympäristönä. Haastatellut pitivät sitä, että kokemusasiantuntija kou-

lutus järjestetään ammattikorkeakoulun tiloissa, mahdollisuutena olla ”tavallisten ihmisten” 

joukossa sekä tasavertaisessa kanssakäymisessä heidän kanssaan. Myös työllistyminen lisäsi 

mahdollisuutta kuulua yhteisöön. ”Tavallisten ihmisten” joukkoon pääseminen sekä kuulluksi 

tuleminen nousivat esiin tärkeinä tekijöinä työyhteisöön kuulumisen kannalta. Koulutuksen 

myötä laajentunut sosiaalisen verkosto oli lisäksi yksi osallisuutta tukevista tekijöistä. Osalli-

suus ja sosiaalinen verkosto ehkäiseekin syrjäytymistä (Alila ym. 2011, 13-14). Haastateltavat 

kertoivat saaneensa uusia verkostoja koulutuksen aikana KEIJO-koulutusryhmästään ja yhteis-

työtahoista. Työllistymisen kautta haastateltavat kertoivat saaneensa ammattilaisverkostoja. 
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Henkilökohtaisten verkostojen ei koettu juurikaan muuttuneen, vaan uudet verkostot linkittyi-

vät koulutukseen ja työelämään.  

Muita tuloksista esiin nousseita kokemusasiantuntijuuden mukanaan tuomia osallisuuden mah-

dollisuuksia olivat takaisin yhteiskuntaan pääseminen, jonka nähtiin katkaisseen syrjäytymisen, 

identiteetin muutos itsenäisemmäksi sekä sisällön saaminen elämään. Osallisuus onkin yksilöl-

linen kokemus. (Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 50).  

7.2 Identiteetin muutos ja työllistyminen kuntoutumisen ja desistanssin tukena 

Toisena teemanamme oli osallisuuden merkitys kuntoutumisen ja rikoksista irrottautumisen 

kannalta. Kuten tuloksissa luvussa 6.3 Osallisuuden vaikutus kuntoutumiseen ja desistanssiin 

totesimme, nousi haastatteluissa esiin, että haastateltavien varsinainen tuki kuntoutumiselle 

ja rikoksista irrottautumiselle oli jossain muualla, kuten vertaistukiryhmissä, ja prosessi oli jo 

koulutukseen tullessa vahvalla pohjalla.  

Osallisuus vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja ehkäisee syrjäytymistä, hyvinvointivajetta sekä ri-

kollisuutta ja päihteiden käyttöä. Normien hyväksyminen, vastavuoroisuus sekä luottamus mui-

hin ihmisiin ja yhteiskuntaan kuuluvat olennaisesti osallisuuteen. (Alila ym. 2011, 13-14.) 

Suurimpana tekijänä kuntoutumisen ja desistanssin kannalta nähtiin koulutuksen myötä tapah-

tunut identiteetin muutos. Healy (2010, 110) on todennut, että yksilö joutuu luomaan itselleen 

uutta identiteettiä desistanssin edetessä ja vanhan minän jäädessä taakse. Tämä nousi esiin 

myös meidän opinnäytetyömme tuloksissa ja haastateltavat kertoivatkin, että vanha rikollinen 

identiteetti on jäänyt taakse ja uusina identiteetteinä tilalle on tullut esimerkiksi “tavallinen”, 

kokemusasiantuntija, työntekijä ja ammattimainen. Tätä havaintoamme tukee myös Healyn 

(2010,111) tutkimus, jonka mukaan tutkittavat halusivat ensisijaisesti ”muuttua normaaleiksi” 

ja suuri osa unelmoi tavallisen aikuisen roolista työssä ja perhe-elämässä. Yksilön identiteetin 

muutokseen vaikuttavat niin hänen läheiset ihmiset kuin muutkin verkostot sekä arvot ja miel-

tymykset. (Bushway ja Paternoster 2009, 1129). Opinnäytetyömme tuloksissa olikin havaitta-

vissa, että identiteetin muutosta tapahtui niin koulutuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Tulok-

sista voi todeta, että haastateltavien itselleen mieltämät identiteetit rakentuvat pitkälti kou-

lutuksen ja työn pohjalta sekä sieltä tulleiden verkostojen esimerkin avulla. Näin ollen osalli-

suuden osa-alueista erityisesti työllistyminen on tukenut kuntoutumista ja rikoksista irrottau-

tumista identiteetin muutoksen myötä.  

Koulutuksen jälkeinen työllistyminen nähtiin muillakin tavoin kuntoutumista ja desistanssia tu-

kevana tekijänä. Työllistymisen nähtiin tukevan rikoksetonta ja päihteetöntä elämää, sillä se 

loi arkeen rutiinia, antoi vastuuta ja mahdollisti säännölliset tulot. Työn kautta “tavallisten 

ihmisten” joukkoon pääseminen koettiin myös kuntoutumisen ja desistanssin kannalta merkit-

tävänä tekijänä. Lisäksi työnkuva oli joidenkin haastateltavien mielestä itsessään kuntouttava. 
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Laubin ja Sampsonin (1993, 248) mukaan ulkoisista tekijöistä juuri työllä on merkittävä positii-

vinen vaikutus desistanssiin, mutta myöhemmin he (2003, 129) kuitenkin toteavat, että uudet 

tutkimustulokset osoittivat, että työ ei ole niin merkittävä käännekohta desistanssin kannalta, 

vaan enemminkin sen ylläpitämisen kannalta. 

Työllistymisen myötä tullut päivärytmi ja rutiinit olivat haastateltavien näkemyksen mukaan 

tärkeitä kuntoutumista ja desistanssia tukevia tekijöitä. Mielekäs tekeminen ja kiireinen arki 

pitivät haastateltavat poissa rikoksista ja päihteistä. Toisaalta työn myötä tullut arjen kiireisyys 

nähtiin negatiivisena asiana, sillä se vei aikaa perheen kanssa olemiselta ja muulta vapaa-

ajalta. Myös Sampson ja Laub (2003, 145-146) ovat tutkimuksessaan todenneet, että rutiinit ja 

merkityksellinen tekeminen ovat desistanssiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Rissasen ja 

Jurvansuun (2019, 5) luoman hyvinvoinnin ulottuvuuksien mallin (kuvio 2) mukaan säännöllinen 

arkirytmi kuuluu ”acting” -osa-alueeseen. Raivio &Karjalainen (2013, 16) ovat todenneet ”ac-

ting” -osa-alueen kuuluvan myös osallisuuden perusedellytyksiin. Näin voidaan todeta, että 

säännöllinen arkirytmi on itsessään kuntoutumista ja rikoksista irrottautumista tukevaa osalli-

suutta.  

Yhteisöön kuuluminen on yksi osallisuuden kokemuksen edellytyksistä (Rouvinen-Wilenius ym. 

2011, 50). Ihmissuhteet ja yhteisöllisyys (belonging) on Rissasen ja Jurvansuun (2019, 5) hyvin-

voinnin ulottuvuuksien mallin (kuvio 2) yksi osa-alue, jonka Raivio & Karjalainen (2013, 16) 

tunnistavat osallisuuden perusedellytykseksi. Myös McNeill on todennut, että vahva sosiaalinen 

verkosto tukee rikoksista irrottautujaa rakentamaan itselleen rikoksetonta elämää ja pysymään 

siinä (Healy 2010, 87). Rikoksettoman ja päihteettömän sosiaalisen verkoston tärkeys nousi 

esiin opinnäytetyömme tuloksissa. Koulutuksen myötä tullut uusi sosiaalinen verkosto mainittiin 

kuntoutumista ja desistanssia edesauttavana asiana. Haastateltavat kertoivat vanhojen tutta-

vapiirien jääneen taa. Haastateltavat kokivat nykyisen sosiaalisen verkostonsa ”tavallisena”, 

jolla he tarkoittivat päihteetöntä ja rikoksetonta tuttavapiiriä. Välien katkaiseminen vanhoihin 

ystäväpiireihin voi olla haastavaa, mutta se edistää huomattavasti desistanssiprosessia (Healy 

2010, 118-119; Laub & Sampson 2003, 145-146).  

Yhteisöön kuulumisen tunnetta toi koulutuksen aikana myös ryhmässä koettu vertaistuki, joka 

nähtiin kuntoutumista ja rikoksista irrottautumista tukevana elementtinä. Haastatteluissa esiin 

nousi KEIJO -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen oleellisesti kuuluva oman tarinan lä-

pikäyminen yhtenä kuntoutumista ja desistanssia tukevana tekijänä. Tarinan läpikäyminen toi 

lohdutusta omiin rankkoihin kokemuksiin ja mahdollisti omien kokemusten reflektoimisen mui-

den kanssa. Vertaistuen lisäksi oman tarinan läpikäyminen toi ymmärrystä haastateltavien 

omaan menneisyyteen ja siellä tehtyihin ratkaisuihin.  
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7.3 Laaja-alaista vaikuttamista ja eriarvoisuutta työelämässä 

Kolmas teemamme oli osallisuus työelämässä: millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita siihen liit-

tyy. Haastateltavien vastauksissa toistui useampaan kertaan se, että monet kokivat merkittä-

vimpänä asiana osallisuuden kannalta sen, että pystyivät vaikuttamaan asioihin työpaikallaan. 

Kuten todettu, on asioihin vaikuttamaan pääseminen osa osallisuuden kokemusta (Rouvinen-

Wilenius ym. 2011, 50). Tärkeimpänä haastateltavat kokivat sen, että työpaikallaan he pystyi-

vät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, kuten omaan rooliin ja työtehtäviin. Silloin, kun 

kokemusasiantuntija työskenteli työparin kanssa, koettiin tärkeänä se, että päätöksiä tehtiin 

yhdessä. Oman työn lisäksi haastateltavat kertoivat pystyvänsä vaikuttamaan työpaikallaan laa-

jemminkin, kuten työpaikan käytänteisiin ja toimintatapoihin. Tärkeänä asiana esiin nousi myös 

se, että asioita pystytään kehittämään yhdessä ammattilaisen kanssa, minkä lisäksi ammatti-

laiset myös pyytävät kokemusasiantuntijoilta ideoita. 

Toisena työelämän osallisuuden mahdollisuutena haastateltavat nostivat esiin sen, että heidän 

osaamistaan arvostetaan. Tämä näkyi siinä, että muutamaa haastateltavaa oli suoraan pyydetty 

kyseiseen työhön sekä itse työssä osaamisen tunnistamisena ja sen hyödyntämisenä. Rissasen 

ja Jurvansuun (2019, 5) hyvinvoinnin ulottuvuuksien (kuvio 2) ”being”-kohdassa mainitaan ar-

vostetuksi tuleminen hyvinvointia ja sitä kautta osallisuutta edistävänä piirteenä.  

Haastatteluissa nousi esiin, että haastateltavat kokivat olevansa osa työyhteisöä. Tunne kuulu-

vuudesta johonkin yhteisöön, onkin edellytys osallisuuden kokemukselle (Rouvinen-Wilenius 

ym. 2011, 50). Haastatteluissa nousi esiin, että työyhteisön jäsenet huomioivat haastateltavia, 

olivat kiinnostuneita heidän ajatuksistaan sekä arvostivat heidän työpanostaan. Vastaanotto 

työpaikoilla oli haastateltavien mukaan hyvä.  

Osallisuuden mahdollisuuksien kannalta tärkeänä nähtiin myös se, että haastateltaviin luotet-

tiin työpaikallaan sekä työparien välinen luottamus. Haastateltavat näkivät luottamuksen osoi-

tuksena sen, että heillä oli samat oikeudet ja työtehtävät kuin ammattilaisillakin. Merkittävänä 

asiana nähtiin myös se, että kokemusasiantuntija saa olla työpaikalla oma itsensä eikä häneltä 

odotetakaan ammattilaisen roolia.  

Osallisuuden rajoitteita työelämässä toi esiin vain muutama haastateltavista. Haastatteluissa 

mainittiin kokemus eriarvoisuudesta ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan välillä. On to-

dettu, että työparimallinen työskentely, voi vähentää kokemusasiantuntijan osallisuuden koke-

musta, sillä ammattilainen on aina viimekädessä vastuussa toiminnasta. Lisäksi haasteita voi 

liittyä valtasuhteisiin ja erilaisiin asemiin työyhteisössä. (Hirschovits-Gerz ym. 2019, 46.) Haas-

tateltavien kohdalla eriarvoisuus näkyi roolin epäselvyytenä: kokemusasiantuntijalle tuli olo 

siitä, että hän oli enemmän asiakas kuin työntekijä. Lisäksi mainittiin tunne siitä, että koke-

musasiantuntijalla teetetään vähäpätöisiä työtehtäviä, joita ammattilainen voisi itsekin tehdä.  
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Peilatessa työpaikoilla esiintyneitä osallisuuteen liittyviä rajoitteita Rissasen ja Jurvansuun 

(2019, 5) hyvinvoinnin ulottuvuuksiin (kuvio 2), voidaan todeta, että osallisuuden näkökulmasta 

vajetta oli useammalla osa-alueella. Näitä olivat esimerkiksi itsensä toteuttamisen, arvostuksen 

ja yhteisöllisyyden puute. Arvostuksen puute näkyi työpaikalla luottamuksen puuttumisena. 

Haastateltava kertoi, että aloittaessaan työn kokemusasiantuntijana, seurattiin häntä tarkem-

min hänen menneisyytensä vuoksi. Haastateltava piti tätä kuitenkin ymmärrettävänä asiana ja 

kertoi pystyneensä omalla toiminnallaan saavuttamaan keskinäisen luottamuksen työpaikal-

laan. 

Ristiriitaisena asiana koettiin se, että kokemusasiantuntijan arvostus ja tapa, jolla hänet koh-

dattiin, riippui siitä, työskentelikö hän yksin vai työparin kanssa. Koettiin, että yksin työsken-

nellessä ammattilaiset ottivat kokemusasiantuntijan vastaan huonommin kuin työparin läsnä 

ollessa. Tämä osoittaa vajetta yhteisöön kuulumisen osa-alueella. Osallisuutta rajoittavana te-

kijänä koettiin myös ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan erilainen tapa tehdä töitä sekä se, 

ettei kokemusasiantuntijalla ollut tilaa toteuttaa itseään työpaikalla. Toisaalta myös se, että 

kokemusasiantuntijalla oli liian vapaat kädet oman roolinsa ja työtehtävänsä muotoutumisessa, 

koettiin huonona asiana. Ammattilaisilta kaivattiin enemmän ohjausta ja neuvoja työn alkuvai-

heessa. Tuloksista oli siis havaittavissa, että esimerkiksi itsensä toteuttamisen kannalta, oli 

kokemusasiantuntijoilla hyvin erilaisia kokemuksia: toinen sai toteuttaa itseään liian vähän ja 

toinen liikaa. Tämä osoittaa sen, että osallisuus on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttaa monet 

hyvinvoinnin eri osa-alueet (Rouvinen-Wilenius ym. 2011, 50; Raivio & Karjalainen 2013, 16). 

 

8 Pohdinta 

Tässä luvussa pohdimme opinnäytetyöprosessiamme ja ammatillisuutemme kasvua sekä ar-

vioimme opinnäytetyön eettisyyttä ja hyödyllisyyttä. Esittelemme myös mahdollisia jatkotut-

kimusehdotuksia. 

8.1 Opinnäytetyö prosessina 

Opinnäytetyömme aihe valikoitui mielenkiinnosta KEIJO-hanketta kohtaan. Hanke oli tullut 

meille opintojemme aikana tutuksi, sillä kokemusasiantuntijakoulutettavat olivat vierailleet eri 

opintojaksoillamme. Julia oli suorittanut hankkeessa työharjoittelun, jonka lisäksi hankkeen 

projektityöntekijänä toimi entinen opettajamme, joten yhteistyön aloittaminen hankkeen 

kanssa oli helppoa. Olimme kuulleet opintojen yhteydessä kokemusasiantuntijakoulutettavien 

tarinoita ja meitä kiinnosti tietää, millaisia vaikutuksia KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntija-

koulutuksella on ollut koulutettavien elämään ja miten hankkeen avulla työllistyminen oli muut-

tanut heidän elämäänsä aina arjesta alkaen. Olimme kuulleet kokemusasiantuntijakoulutetuilta 



 54 
 

 

paljon hyvää hankkeesta ja halusimme syventää sitä tietoa, mikä koulutuksessa oli koulutettu-

jen mielestä ollut hyödyllisintä.  

Aloitimme opinnäytetyömme tekemisen huhtikuussa 2019. Opinnäytetyömme prosessi kesti 

kaikkiaan noin yhdeksän kuukautta. Alkuperäisenä tavoitteena oli valmistua jouluna 2019, 

mutta jouduimme tinkimään asettamastamme aikataulusta. Opinnäytetyön prosessia hidasti 

haastattelujen aikatauluihin liittyvät haasteet, opintoihin liittyvät muut tehtävät sekä työn ja 

opiskelun yhteensovittaminen. Olimme molemmat kokoaikaisessa työssä opinnäytetyöprosessin 

aikana, joten se asetti omat haasteensa aikataulujen suhteen. Opinnäytetyö eteni kuitenkin 

tasaisesti koko prosessin ajan, eikä sen tekemisessä ollut suurempia taukoja.  

Opinnäytetyön tekeminen parityöskentelynä sujui mielestämme hyvin. Olimme tehneet useita 

ryhmä- ja paritehtäviä yhdessä, joten tiesimme jo ennen opinnäytetyöprosessia toistemme ta-

vat toimia ja kirjoittaa. Koimme parityöskentelyn myös siinä mielessä hyväksi, että se mahdol-

listi opinnäytetyöhön liittyvien haasteiden jakamisen sekä niiden ratkomisen. Parityöskentely 

mahdollisti myös yhteisen pohdinnan ja ideoiden pomputtelun silloin kun prosessi tuntui tak-

kuavan. 

Kirjoittamisen osalta teimme sekä itsenäistä työskentelyä että kirjoitimme yhdessä. Kirjoi-

timme kesän 2019 aikana tahoillamme osan opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä, 

mutta muutoin työstimme työtä yhdessä. Kirjoitimme suurimman osan opinnäytetyöstä toisis-

tamme etänä, jolloin hyödynsimme puhelinta sekä OneDrive -pilvitallennuspalvelua, joka mah-

dollisti yhteisen reaaliaikaisen kirjoittamisen. Hyödynsimme koulupäiviä kasvokkain tapahtu-

vaan opinnäytetyön työstämiseen, mutta sovimme myös vapaapäiville tapaamisia koulun kirjas-

toon.  

Opinnäytetyön haasteena koimme sen, että koko prosessi alkoi hieman hätiköiden yhdestä tu-

toropettajan tapaamisesta huhtikuussa 2019. Tuolloin hän totesi, että valmistuminen saman 

vuoden joulukuussa olisi hyvinkin mahdollista sekä senkin kannalta hyödyllistä, että kaikki muut 

opinnot saimme suoritetuksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Itse emme olleet ajatelleen mah-

dollisuutta valmistua kahden ja puolen vuoden opiskelun jälkeen, joten olimme opinnäytetyö-

prosessissa vasta esiharkintavaiheessa. Tuon tapaamisen jälkeen ryhdyimme kuitenkin ahke-

rasti pohtimaan mahdollisia opinnäytetyöaiheita. Vaikkei meillä varsinaista aihetta valmiina 

ollutkaan, oli positiivista kuitenkin se, että olimme jo hyvissä ajoin päättäneet, että teemme 

opinnäytetyön KEIJO-hankkeeseen. Tapasimme yhdessä niin tutoropettajaa kuin KEIJO-hank-

keen projektityöntekijääkin ja saimme muotoiltua aiheen, johon me kaikki olimme tyytyväisiä. 

Ryhdyimme aiheanalyysin tekoon ja aloimme kartoittaa teoreettista viitekehystä. Toki ai-

heemme muokkautui vielä opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa melko rajustikin, mutta perim-

mäinen ajatus, eli kokemusasiantuntijoiden osallisuuden tutkiminen, säilyi opinnäytetyössä kui-

tenkin loppuun asti. 
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Yhtenä isona haasteena opinnäytetyöprosessissa koimme aikatauluttamisen. Kuten todettu, 

olimme molemmat kokopäivätöissä. Toinen teki päivätyötä ja toinen epäsäännöllistä kolmivuo-

rotyötä, joten senkin vuoksi yhteisen vapaa-ajan löytäminen oli haastavaa. Tämän lisäksi piti 

löytää aikaa opinnäytetyön ohjaajan tapaamisille sekä kokemusasiantuntijoiden haastatte-

luille. Olimme hyvin optimistisia sen suhteen, että saamme kaikki haastattelut suoritettua hyvin 

nopealla aikataululla vain muutaman päivän aikana. Jouduimme kuitenkin toteamaan, että 

haastattelujen sopiminen oli todella haastavaa. Monet mahdollisista haastateltavista olisi pääs-

syt paikalle keskellä päivää, mikä ei taas meille sopinut töiden vuoksi. Ajankohdan sopimisen 

lisäksi päänvaivaa aiheutti se, missä haastattelut toteutetaan. Pyrimme sopimaan haastatteluja 

koululle Tikkurilaan, mutta siinä ongelmana oli se, että useat haastateltavistamme asui muualla 

kuin Vantaalla eikä näin ollen ollut kovin halukas matkustamaan pitkää matkaa koululle pelkän 

opinnäytetyömme haastattelun vuoksi. Itse olisimme olleet valmiita liikkumaan pitkin pääkau-

punkiseutua, mutta tässäkin tapauksessa haasteena oli se, ettei meillä ollut paikkaa, jossa 

haastatella ja yksityisyydensuojan vuoksi emme voineet suorittaa haastatteluja julkisissa ti-

loissa, kuten kahvilassa.  

 Olimme KEIJO-hankkeen projektityöntekijän kanssa keskustelleet ennakkoon siitä, millainen 

tutkimuksemme kohderyhmä on ja ketä siihen kuuluvista voisimme pyytää haastateltaviksi. 

Oma haasteensa oli kohderyhmään kuuluviin yhteydessä oleminen. Emme voineet lähettää 

heille yhteistä sähköpostikutsua haastatteluun saatekirjeellä, vaan olimme jokaiseen haastat-

teluun pyydettyyn yhteydessä henkilökohtaisesti puhelimitse. Haasteena koimme sen, että eh-

dottamamme haastatteluajankohdat eivät sopineet haastateltaville ja jouduimme useaan ker-

taan viestittelemään sopivista ajankohdista heidän kanssaan; tästä tuli meille olo siitä, että 

painostamme kohderyhmään kuuluvia haastatteluun. Haaste oli myös se, että kohderyhmämme 

oli kovin pieni. Olimme asettaneet tavoitteeksi haastatella 8-10 henkilöä. Tämän vuoksi meillä 

ei ollut varaa jättää ketään haastattelematta vain siksi, että aikataulujen kanssa oli haasteita. 

Osittain tästä syystä opinnäytetyöprosessi venyikin pidemmälle kuin olimme alun perin ajatel-

leet. Olimme jo valmiita tyytymään kuuteen haastatteluun, mutta opinnäytetyön ohjaajamme 

kannustuksella saimme sovittua vielä kaksi haastattelua, ja näin ollen pääsimme tavoittee-

seemme haastattelujen määrän suhteen. 

Vaikka haastattelujen sopiminen ja järjestäminen olikin haastavaa, sujuivat itse haastattelut 

hyvin. Johtuen tiukasta aikataulustamme, emme ehtineet testata teemahaastattelurunkoamme 

ennen ensimmäistä haastattelua. Lähdimme haastatteluun sillä ajatuksella, että olemme val-

miita muokkaamaan haastattelurunkoa enemmänkin, jos tuntuu siltä, ettemme saa kysymyk-

sillä sellaisia vastauksia, kuin olimme ajatelleet. Toki huomasimme ensimmäisessä haastatte-

lussa, että tilanne oli aivan uudenlainen meille haastattelijoille; emmehän olleet vastaavan-

laista haastattelua suorittaneet aikaisemmin. Seurasimme haastatteluissa melko orjallisesti te-

kemäämme teemahaastattelurunkoa. Totesimme ensimmäisessä haastattelussa, että runko on 

toimiva, emmekä sitä juurikaan muokanneet. Olimme alun perinkin laatineet kysymykset niin, 
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että kävimme läpi osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Näin ollen haastateltavien ei tarvinnut 

olla perehtynyt osallisuuden teoriaan pystyäkseen vastaamaan kysymyksiimme aiheesta. Riip-

puen haastateltavasta saatoimme haastattelutilanteessa esittää tarkentavia kysymyksiä tai ky-

syä samaa asiaa hieman eri tavalla, jos tuntui, ettei haastateltava ymmärtänyt kysymystä sa-

moin, kuin me olimme sen ajatelleet. Huomasimme, että haastattelut helpottuivat, mitä use-

amman niitä teki. Toisaalta huomasimme myös sen, mitä useamman haastattelun teimme, sitä 

vähemmän uusia asioita haastattelussa nousi esiin. Teimme tästä johtopäätöksen, että haas-

tattelurunkomme oli tarkoitukseemme sopiva ja sen avulla saimme vastaukset tutkimuskysy-

myksiimme.  

Opinnäytetyön ohjaajaa tapasimme kasvokkain vain muutamaan otteeseen, mikä näin jälkeen-

päin ajateltuna oli liian vähän. Toki asia menee omaan piikkiimme, sillä emme aktiivisesti pyy-

täneet ohjausta. Toteutimme opinnäytetyöprosessia hyvin itsenäisesti, välillä pyytäen ohjaa-

jaltamme kommentteja työhömme. Sähköpostin välityksellä tapahtunut kommentointi aiheutti 

sen, että emme välttämättä aina ymmärtäneet, mitä ohjaaja kommenteillaan tarkoitti. Muok-

kasimme kuitenkin aina kommenttien jälkeen työtämme ja saimme niistä aina uutta näkökul-

maa työhömme. Yhdeksi haasteeksi prosessissa voisikin siis luetella tekstin kirjoittamisen. 

Omalle tekstilleen tulee hyvin nopeasti sokeaksi ja henkilö, joka lukee saman tekstin ensim-

mäistä kertaa, näkee monia asioita, joita itse ei näe. Meille kävi useampaan kertaan niin, että 

lähetimme ohjaajallemme omasta mielestämme todella hyvän version opinnäytetyöstä ja 

saimme kommenttina takaisin, että se sisälsi kohtia, joita tuli vielä muokata. Kun itse luimme 

näitä kohtia, myös me huomasimme, miten asiat voisi ilmaista paremmin.  

Lähtiessämme etsimään teoreettista viitekehystä ja tutustuessamme siihen, loimme toki en-

nakkoajatuksia siitä, millaisia tuloksia tulisimme saamaan. Myös se, että monet haastateltavis-

tamme oli meille entuudestaan tuttuja ja tiesimme, millaisia asioita he olivat aikaisemmin ker-

toneet hankkeesta, vaikutti ajatuksiimme tutkimustuloksista. Ennakkoajatuksenamme oli, että 

koulutuksesta saatu tuki työpaikan löytämiseen, oli ensisijaisen tärkeää. Toisaalta ajattelimme 

kuitenkin, että koulutettavat saattaisivat ajatella, etteivät itse päässeet vaikuttamaan työhar-

joittelupaikkaansa tarpeeksi, vaan olisivat kokeneet tulleensa osallistetuiksi ennemmin kuin 

osallisiksi päätöksen tekoon. Toisena ajatuksenamme oli, että muut koulutettavat tarjoaisivat 

osallistujille vertaistukea, joka koettaisiin kuntouttavana tekijänä. Ajattelimme muutenkin 

koulutuksen tarjoavan osallistujille runsaasti kuntouttavia elementtejä sisältävää aktiviteettia, 

ja pohdimme myös teoreettisen tiedon saamisen lisäävän koulutettavien ymmärrystä omasta 

menneisyydestä ja näin ollen muuttavan heidän ajattelutapaa sitä kohtaan. Ajatuksenamme 

työelämän osallisuuteen liittyen oli se, että esiin nousisi osallistamista ja hyvien kokemusten 

lisäksi myös negatiivisia kokemuksia, liittyen päihde- ja rikostaustaan. Pohdimme sitä, koke-

vatko kokemusasiantuntijat esimerkiksi sen, jos heillä ei ole työpaikalla samoja oikeuksia kuin 

ammattilaisilla, eriarvoistavana. 
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Analysoituamme keräämämme aineiston, huomasimme, että olimme saaneet paljon sellaisia 

tuloksia, mitä osasimme odottaa, mutta myös yllättävämpiäkin näkökulmia. Olimme pohtineet 

työn olevan merkityksellinen tekijä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden elämässä ja heidän 

osallisuutensa kannalta. Samaa osoittivat tulokset. Mikä saamissamme tuloksissa yllätti meidät 

eniten, oli se, että haastateltavat eivät kokeneet itse kokemusasiantuntijakoulutusta heitä kun-

touttavana asiana. Monet löysivät kyllä koulutuksesta asioita, joita pitivät kuntoutumista ja 

rikoksista irrottautumista tukevina, mutta varsinaisesti mikään koulutuksen osa-alue ei sinänsä 

ollut kuntouttavaa. Monissa haastatteluissa esiin nostettiin, ettei yhteiskuntaan liittyminen ja 

kuntoutuminen tai rikoksista irrottautuminen tarkoita samaa asiaa.  

8.2 Ammatillinen reflektointi 

Koko opinnäytetyöprosessi oli opettavainen kokemus. Opiskelujen alkuvaiheessa opinnäytetyön 

tekeminen tuntui pelottavalta ajatukselta ja sitä pohti, voiko itse oikeasti jossain vaiheessa 

olla valmis toteuttamaan niin laajan kokonaisuuden. Olikin siis positiivista huomata, että myös 

me saimme opinnäytetyömme tehtyä. Toki prosessiin liittyi haasteita ja ajoittain epätoivon 

hetkiä, mutta kaiken kaikkiaan prosessi sujui mielestämme hyvin. Opinnäytetyön tekeminen 

perehdytti meitä aiheisiin, kuten osallisuuteen, jotka eivät välttämättä olleet auenneet niin 

hyvin opintojen aikana. Saimme myös tutkimuksemme ansiosta uusia ja monipuolisia näkökul-

mia aiheeseen. 

Prosessi kasvatti meitä myös sietämään epävarmuutta ja stressiä, joilta tuskin tulemme vältty-

mään tulevaisuudessa työelämässäkään. Kiireisen aikataulumme vuoksi jouduimme jännittä-

mään, ehdimmekö saada tutkimusluvat ajoissa, saammeko haastateltua kaikki tiettyyn päivään 

mennessä ja pystymmekö tuottamaan tarpeeksi hyvää tekstiä, jotta tutkimuksemme tulokset 

pääsevät oikeuksiinsa. Loppujen lopuksi tiukka aikataulu oli meille hyödyksi: se pakotti teke-

mään opinnäytetyötä niinä vähinä yhteisinä vapaina hetkinä ja motivoi pysymään asettamas-

samme aikataulussa ― ainakin melkein. 

Kuten todettu, oli tutkimuksen toteuttaminen itsessään meille täysin uusi kokemus. Prosessi 

opetti suunnitelmallisuutta, sillä esimerkiksi haastatteluja ei voinut ottaa uusiksi, joten kysy-

mysten ja haastattelurungon tuli olla tarkoin mietitty. Haastattelut opettivat sen, miten tär-

keitä avoimet kysymykset ovat, mutta myös se, että jokainen vastaus tulee kuunnella tarkasti 

ja olla muutenkin tilanteessa hereillä, jotta pystyy esittämään tarkentavia kysymyksiä. Tämä 

kuuntelemisen ja reflektoinnin taito on sellainen, joka kasvattaa ammatillisuuttamme ja on 

hyödyksi työelämässä. Opinnäytetyön kirjoittaminen opetti meille prosessikirjoittamista, jossa 

tärkeintä on muokata tekstiä prosessin edetessä. Saamamme palautteen perusteella muokka-

simme tekstiämme ja pyrimme olemaan kirjoittaessamme myös itsekriittisiä. Toki voi pohtia 

sitä, missä vaiheessa itsekriittisyys menee liian pitkälle. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, 

mitä saimme aikaan. 
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Opinnäytetyöprosessimme ansiosta huomasimme iloksemme sen, että kokemusasiantuntijuu-

della näyttäisi oikeasti olevan positiivisia vaikutuksia rikos- ja päihdetaustaisten tulevaisuuden 

kannalta. Olemme opintojemme aikana huomanneet, että monet sosiaali- ja rikosseuraa-

musalalla työskentelevät saattavat karsastaa ajatusta kokemusasiantuntijasta työparina. Tule-

vina ammattilaisina näemme opinnäytetyömme ansiosta niitä positiivisia puolia, joita kokemus-

asiantuntija työparina voi tarjota. Haastattelut poistivat myös ennakkoluuloja, joita meillä 

saattoi kokemusasiantuntijoita kohtaan olla sekä vahvistivat ajatustamme yksilöiden halusta ja 

kyvystä muuttua. Saimme prosessin aikana myös monipuolisesti uusia näkökulmia rikos- ja päih-

detaustaisten kanssa työskentelyn erityispiirteistä. 

8.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Emme olleet aikaisemmin toteuttaneet tutkimusta, emmekä olleet käyttäneet mihinkään opin-

tojen aikaiseen työhön yhtä paljon aikaa tai nähneet yhtä paljon vaivaa kuin tämän opinnäyte-

työn tekemiseen. Tämän vuoksi halusimme, että toteuttamamme tutkimus on luotettava ja 

eettisesti kestävä. Vaikka toteutimmekin opinnäytetyötä tiukalla aikataululla ja välillä tuntui, 

että mutkia oikoen, emme kuitenkaan halunneet tehdä mitään ratkaisuja, joita emme pystyisi 

jälkeenpäin perustelemaan. Tutustuimme siihen, millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi 

noudattaa ja pyrimme parhaamme mukaan toteuttamaan näitä periaatteita.  

Eettisyyden kannalta pidimme tärkeänä sitä, että haastateltavat tietävät, mihin ovat osallistu-

massa. Tämän vuoksi kävimme heidän kanssaan ennen haastattelua läpi, mitä olemme teke-

mässä ja miksi. Olimme toki pyrkineet kertomaan opinnäytetyöstä jo kutsuessamme haastatte-

luihin, mutta tässä vaiheessa meille jäi tunne siitä, etteivät kaikki välttämättä ymmärrä, mitä 

haastatteluun osallistuminen tarkoittaa. Kertoessamme tutkimuksestamme, huomasimme 

myös, ettei kaikkia kiinnostanut, mihin tarkoitukseen haastattelua käytetään. 

Kerroimme ennen haastattelua, että nauhoitamme haastattelut ja käytämme varmuuden vuoksi 

kahta nauhuria. Kukaan haastateltavista ei ollut nauhoittamista vastaan. Kerroimme myös, että 

kaikki aineisto, jota haastatteluista saamme, tuhotaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 

Jokaiselle haastateltavalle kerrottiin myös, että he saavat keskeyttää tutkimukseen osallistu-

misen missä vaiheessa tahansa. Annoimme haastateltaville myös mahdollisuuden kysyä, jos jo-

kin asia jäi heitä mietityttämään 

Yksi eettisistä kysymyksistämme koski haastateltavien valintaa. Pohdimme pitkään, kuinka tar-

kasti voimme valita sen, ketä haastattelemme. Halusimme haastatella henkilöitä, jotka toimi-

vat alalla, jossa he voivat hyödyntää koulutuksen kautta saamaansa kokemusasiantuntijaosaa-

mista. Saimme rajattua kohderyhmän niin, että löydämme KEIJO-hankkeen koulutetuista koke-

musasiantuntijoista tarpeeksi kohderyhmään sopivia, jotka voimme kutsua haastatteluun. Pi-

dimme tärkeänä, että haastattelukutsuja lähetetään niin monelle, ettei haittaa, vaikka kaikki 
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eivät haastatteluihin pääsisikään osallistumaan. Antamalla mahdollisuus kieltäytyä haastatte-

luun osallistumisesta, halusimme myös tehdä näkyväksi, että haastatteluun osallistuminen on 

vapaaehtoista. Rajaamalla kohderyhmä oikean kokoiseksi, varmistimme myös sen, ettei liian 

pieni tai liian tarkkaan valittu kohderyhmä vaikuta saataviin tutkimustuloksiin.  

Kohderyhmä jäi kuitenkin sen verran pieneksi, että pohdimme, voiko se aiheuttaa ongelmia 

anonymiteetin kannalta. Varsinkin, kun kyseessä on päihde- ja rikostaustaiset henkilöt, on tär-

keää, että he pysyvät tunnistamattomina tutkimuksen tuloksissa. Lähetimme kymmenelle, pro-

jektityöntekijän ehdottomalle, kohderyhmäämme sopivalle haastattelukutsun ja haastattelun 

saimme sovittua kahdeksan henkilön kanssa.  

Kerroimme haastateltaville, että heitä tai heidän työpaikkojaan ei voida tunnistaa valmiista 

opinnäytetyöstä. Tätä pidimme yhtenä tärkeimpänä asiana, johon kiinnitimme koko opinnäyte-

työn kirjoittamisen ajan huomiota. Pitämällä haastateltavien työpaikat salassa opinnäytetyössä 

emme suojelleet vain kyseisten työpaikkojen vaan myös haastateltaviemme yksityisyyttä. Ker-

tomalla haastateltaville, ettei heitä tai heidän työpaikkaansa pystytä valmiista opinnäytetyöstä 

tunnistamaan, halusimme varmistaa sen, että saisimme mahdollisimman luotettavan kuvan 

siitä, millaista kokemusasiantuntijoiden osallisuus todellisuudessa työpaikoilla on.  

Huomasimme tulososiota kirjoittaessamme, että haastateltavien anonymiteetin pitäminen oli 

ajoittain melko vaikeaakin. Kohderyhmään, josta haastattelimme kahdeksaa, ei kuulu kovin 

montaa henkilöä, joten riski sille, että joku haastateltavista tunnistetaan tiettyjen seikkojen 

perusteella, tuntui suurelta. Useissa vastauksissa haastateltavat toivat esiin asioita, joista hei-

dät olisi voinut tunnistaa, kuten se, millaisia työtehtäviä heillä työpaikallaan on. Lisäksi haas-

tateltavat puhuivat paljon työkavereistaan ja muusta sosiaalisesta verkostostaan nimillä ja jou-

duimmekin sensuroimaan sitaateista tällaisia tunnistettavuuksia. Pohdimme myös, oliko haas-

tateltavien puhetavassa ja sanavalinnoissa jotain, mistä heidät voisi sitaattien perusteella tun-

nistaa. Päädyimme kuitenkin litteroimaan haastattelut lähes sanatarkasti, jättäen pois vain 

turhia täytesanoja. Tulimme siihen tulokseen, ettei kenenkään haastateltavan murre tai sana-

valinnat olleet niin erityinen, että sen voisi sitaateista tunnistaa. 

Haastateltavien anonymiteettiin liittyen huomasimme tutkimuksen aikana eettisen ongelman, 

jota emme olleet aiemmin ajatelleet: haastateltavat kertoivat itse ulkopuolisille osallistu-

neensa tutkimukseemme. Pohdimme asiaa ja tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että emme 

voi vaikuttaa siihen puhuuko haastateltava tutkimukseen osallistumisesta. Vaikka haastatelta-

vat olisivatkin kertoneet osallistuneensa opinnäytetyömme tutkimukseen, ei heitä ja heidän 

vastauksiaan pysty siltikään työstämme tunnistamaan. Toki pohdimme sitä, pystyykö haastatel-

tavan lähipiiri ja muut haastatteluun osallistuneet tunnistamaan osallistujia sitaattien perus-

teella. Kuten todettu, kohderyhmän pienuus saattaa vaikuttaa jollain tavalla tähän.   
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Olemme tavanneet KEIJO-hankkeen koulutettavia oman koulutuksemme puitteissa ja kuullut 

heidän tarinoitaan. Eettisyyden kannalta punnitsimme sitä voisiko ongelmaksi muodostua se, 

että tulkitsemme tutkimusaineistoa luomamme mielikuvan perusteella. Tiedostimme kuitenkin 

asian ja pyrimme olemaan mahdollisimman objektiivisia aineistoa analysoitaessa. Tämän vuoksi 

noudatimme myös teemahaastattelurunkoa tarkasti jokaisen haastateltavan kohdalla, jotta 

varmistuimme siitä, että saamme kaiken tietomme haastattelun kautta. Osa haastateltavista 

tunsi meidät entuudestaan koulutuksensa kautta, joten mietimme voisiko se vaikuttaa heidän 

vastauksiinsa hyvässä ja pahassa. Toisaalta pohdimme sitä, että tuttuus saattaa helpottaa kes-

kustelua kanssamme, mutta toisaalta voi olla myös mahdollista, että he eivät uskaltaisi kriti-

soida asioita. Haastatteluiden jälkeen emme pystyneet arvioimaan vaikuttiko tuttuus haastat-

teluihin millään tavalla.  

Yhtenä hyvin tärkeänä eettisenä periaatteena pidimme sitä, että osoitamme opinnäytetyössä 

selkeästi, mikä teksti on lainattua ja mikä meidän omakirjoittamaamme.  

Totesimme tutkimuksemme aikana, että valitsemamme tutkimusmenetelmät olivat tarkoituk-

senmukaisia. Saimme teemahaastattelurungon kysymyksillämme haluamamme lopputuloksen 

eli vastaukset tutkimuskysymyksiimme. Huomasimme haastatteluja tehdessä, että haastattelu-

jen määrä oli riittävä, sillä haastatteluissa haastateltavat nostivat teemojen kohdalla esiin pit-

kälti samanlaisia asioita. Uskomme myös, että teimme oikean valinnan, kun päätimme toteut-

taa haastattelut yksilöhaastatteluina. Koimme, että yksilöhaastattelujen avulla saimme syväl-

lisempää tietoa ja haastateltavat uskalsivat puhua avoimesti. Tämä olisi tuskin toteutunut ryh-

mähaastattelussa. Halusimme toteuttaa tutkimuksen, joka olisi luotettava. Tämän vuoksi valit-

simme tutkimusmenetelmät ja analyysimenetelmät, jotka on helppo ymmärtää ja toteuttaa. 

Kysymällä kaikilta haastateltavilta samat kysymykset lähes samassa järjestyksessä, halusimme 

varmistaa, että saamme mahdollisimman laajan näkökulman tutkimistamme aiheista. 

8.4 Tutkimuksen hyödyllisyys ja kehittämisehdotukset 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten kokemusasiantuntijuus tukee osal-

lisuutta ja onko sillä vaikutusta kuntoutumiseen ja rikollisuudesta irrottautumiseen. Toisena 

tavoitteenamme oli tarjota KEIJO-hankkeelle tietoa tutkimalla, millaista vaikutusta kokemus-

asiantuntijakoulutukseen osallistumisella on ollut koulutettavien hyvinvointiin, toipumiseen 

sekä osallisuuden kokemukseen, sillä ne ovat KEIJO-hankkeen arvioituja vaikutuksia.  

Analysoituamme aineiston voimme todeta, että olemme saavuttaneet opinnäytetyölle asetta-

mamme tavoitteet. Tuloksista selviää useita tekijöitä, jotka tukevat kokemusasiantuntijoiden 

osallisuutta. Kuntoutumiseen ja rikoksista irrottautumiseen näyttäisi vaikuttavan muut tekijät 

osallisuutta enemmän. Näiden tulosten perusteella pystymme myös tarjoamaan KEIJO-hank-

keelle tietoa koulutukseen osallistuneiden toipumisesta ja osallisuuden kokemuksista.  
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Tällaisenaan tutkimus edustaa kuitenkin vain pienen joukon näkemyksiä osallisuudesta ja tu-

loksia voi hyödyntää lähinnä Laureassa järjestettävän kokemusasiantuntijakoulutuksen kehittä-

miseen. Jotta koko KEIJO-hanketta pystyttäisiin kehittämään, tulisi samanlainen tutkimus suo-

rittaa myös Tampereella koulutettujen kokemusasiantuntijoiden keskuudessa. Saadakseen ko-

konaisvaltaisen kuvan kokemusasiantuntijuudesta ja osallisuudesta, tulisi tutkimusta laajentaa 

koskemaan myös muiden tahojen järjestämien kokemusasiantuntijakoulutuksien käyneitä.  

Jatkotutkimuksena voitaisiinkin toteuttaa vastaavanlainen tutkimus KEIJO-hankkeen Tampe-

reen kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneiden keskuudessa. Tuloksistamme nousi vahvasti 

ammattikorkeakouluympäristön merkitys osallisuuden kokemuksen vahvistajana, joten olisi 

mielenkiintoista tietää millaisia asioita Tampereen koulutetut nostavat esiin osallisuuden nä-

kökulmasta. Toisena jatkotutkimuksena voisi tutkia ammattilaisen näkökulmasta, millaisia osal-

lisuuden mahdollisuuksia heidän organisaatioissa tarjotaan kokemusasiantuntijoille. Olisi mie-

lenkiintoista vertailla nousisiko tutkimuksessa esiin samoja asioita, mitä kokemusasiantuntijat 

ovat kokeneet.  
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Liite 1: Tutkimuslupa 

RE: Tutkimuslupa-anomus 

 
Kimmo Kumlander <kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi> 
ke 2.10.2019 11.42 
 

Hei, 
  
tutkimuslupa ok. 
  
Yst. Kimmo Kumlander 
toimitusjohtaja 
Valo-Valmennusyhdistys ry 
  
From: Julia Kurvinen <Julia.Kurvinen@student.laurea.fi> 
Sent: tiistai 1. lokakuuta 2019 9.03 
To: Kimmo Kumlander <kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi> 
Subject: Tutkimuslupa-anomus 
  

Hei, 

  

teemme opinnäytetyötä KEIJO-hankkeen koulutettujen kokemusasiantuntijoiden näkemyksestä osalli-

suudesta. Tarkoituksenamme olisi haastatella 8-10 Laureassa koulutettua kokemusasiantuntijaa, jotka 

ovat suorittaneet koulutuksen ja siirtyneet työelämään. 

  

Opinnäytetyömme ohjaaja Janika Lindström ohjeisti kääntymään puoleesi tutkimuslupiin liittyen. 

Anomme siis lupaa haastatella KEIJO-hankkeessa koulutettuja kokemusasiantuntijoita. 

  

Liitteenä Janika Lindströmin kirjoittama lausunto opinnäytetyöstä sekä opinnäytetyömme suunnitelma, 

joka sisältää myös haastattelurungon. 

  

Ystävällisin terveisin 

Julia Kurvinen & Riikka Lantta 
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Liite 2: Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen 

 

SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN OSALLISTUMISEEN 
 
 
Olen saanut tietoa Julia Kurvisen ja Riikka Lantan opinnäytetyöstä, siihen liittyvästä tut-
kimuksesta sekä opinnäytetyön tavoitteista. Olen tietoinen, että haastatteluun osallis-
tuminen on vapaaehtoista. Suostun siihen, että haastattelussa kertomaani voidaan 
käyttää tutkimustarkoituksiin. Olen tietoinen, että haastattelussa kertomani asiat esi-
tetään opinnäytetyössä niin, ettei minua tai työpaikkaani voi tunnistaa.   
 
Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen ja minulle on kerrottu, että nau-
hoitteet, muistiinpanot ja litteroitu aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Olen 
myös tietoinen, että voin keskeyttää tutkimukseen osallistumisen missä vaiheessa ta-
hansa tutkimuksen aikana.  
 
Työnantajani on tietoinen osallistumisestani haastatteluun. 
 
Tästä suostumuksesta on kaksi saman sisältöistä kappaletta, joista toinen jää haasta-
teltavalle ja toinen opinnäytetyön tekijöille.  
 
 
 
Paikka ja aika 
 
__________________________________________________ 
 
 
Suostumuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
Opinnäytetyön tekijöiden allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
__________________________________________________ 
Julia Kurvinen 
 
 
__________________________________________________ 
Riikka Lantta 
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Liite 3: Teemahaastattelurunko 

Teema 1: Koulutukseen hakeutuminen 

Mistä sait idean hakea KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen? 

Mitkä olivat motiivisi hakea koulutukseen? 

Millaisia odotuksia sinulla oli koulutusta kohtaan? 

 

Teema 2: Osallisuus 

Miten työllisyystilanteesi on muuttunut KEIJO-hankkeen koulutuksen myötä? 

Miten taloudellinen tilanteesi on muuttunut koulutuksen myötä? 

Miten sosiaalinen verkostosi on muuttunut koulutuksen myötä? 

Miten arkesi on muuttunut koulutuksen myötä? 

Millaista hyötyä kokemusasiantuntijakoulutuksesta on ollut? 

Millaisia haasteita kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisessa on ollut? 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia kokemusasiantuntijana toimiminen on tuonut? 

Millaisia onnistumisen kokemuksia kokemusasiantuntijana toimiminen on tuonut? 

 

Teema 3: Desistanssi 

Mitkä asiat KEIJO-hankkeen koulutuksessa ovat edesauttaneet kuntoutumista tai desistanssia? 

Mitkä ovat haitanneet? 

Miten työllistyminen on edesauttanut kuntoutumista ja rikoksista irtautumista? Miten haitan-

nut? 

Miten KEIJO-hankkeen kautta tullut sosiaalinen verkosto on auttanut kuntoutumisessa ja ri-

koksista irtautumisessa? Miten haitannut? 

Miten koulutus on muuttanut tulevaisuuden suunnitelmiasi? Mistä syystä? 

Miten koulutus on muuttanut ajatuksiasi rikollisuudesta ja päihteidenkäytöstä? 

Miten KEIJO-hankkeen koulutukseen osallistuminen on muuttanut identiteettiäsi? Mikä tähän 

on vaikuttanut? 

 

Teema 4: Työelämä 

Millaisia kokemuksia sinulla on ammattilaisen kanssa työskentelystä? 

 Millainen oli asemasi työyhteisössä? Miten se näkyi? 

Miten sinut otettiin vastaan työpaikalla? 

Miten osaamistasi hyödynnettiin? Miten osaamistasi olisi voinut hyödyntää paremmin? 

Kuinka kokemusasiantuntijan roolisi muotoutui työpaikalla? 

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on ollut päästä vaikuttamaan kokemusasiantuntijan työnku-

vaan työpaikallasi? 
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Liite 4: Esimerkki teemoittelusta 

Teema: OSALLISUUS 
Kysymys: Millaisia onnistumisen koke-
muksia kokemusasiantuntijana toimi-
minen on tuonut?     

 

Suora lainaus Pelkistys Alaluokka 
 
Yläluokka 

"No se et ne kuuntelee mua ja on kiin-
nostuneita ja pääsee puhuu niinku saa 
hyvää palautetta. Kyllähän se on on-
nistumisen kokemus sekin ja sit kun 
niitä materiaaleja muokkaa ja sit kun 
huomaa ettei oo ihan kädetön niinku 
et oon osannut tietokoneellakin 
tehdä." 

-Kuulluksi tulemisen 
kokemus 
 
- Hyvän palautteen 
saaminen  
 
- Onnistumisen koke-
mus 

Kuulluksi tuleminen Osallisuus 

"Parhaimmat kokemuk-
set on ne ku sä käyt kertoo jonkun ta-
rinan ja sit sieltä tulee joku nykä-
see sua hihasta ja tulee niinku antaa 
palautetta tai kysymään, Ja sitten 
pystyy auttaa sitä just sillä hetkellä. 

- Ihmisten auttami-
nen oman kokemuk-
sen avulla 

Vaikuttaminen Osallisuus 

"Varsinki silloin koulutuksen aikana ne 
opintojaksoyhteistyöt, ne oli kyllä 
kaikkein siisteimpii. Ja sit tietenki 
kaikki seminaarit, mitkä meni sit lop-
pujen lopuks hyvin, vaik eka oli ihan 
paniikissa. Niitä on tosi paljon. Kyllä-
hän niitä täällä tuli päivittäin joku, 
melkeen onnistuminen. Ja sitten taas 
duunin, niinku nytten ku on ihan tehny 
töitä, ni sitte kyllähän niitäki, ei ehkä 
päivittäin, mut siis on niitä, niinku oon 
puhunu aiemminki tässä niinku siinä 
työorganisaation kautta, kun ne on oi-
keesti kiinnostuneita kuuntelee ja 
muokkaa ehkä omii toimintamalleja 
jopa omien näkemysten mukaa." 

- Onnistumiset opin-
tojen aikana  
 
- Työpaikalla vaikut-
taminen 

Vaikuttaminen Osallisuus 

"Lähes päivittäin tulee onnistumisen 
kokemuksia. En mä tiiä, oonks mä 
saanu ketään vielä raitistumaan, 
mutta kyllä mä oon saanut ihmiset py-
sähtymään ja toteamaan oman tilan-
teensa esimerkiksi niinku. Kyllä siinä 
varmaan on sellaisia pieniä onnistumi-
sia."  

- Asiakkaisiin vaikut-
taminen 

Vaikuttaminen Osallisuus 

"Näähän on niitä onnistumisen koke-
muksia. Et on paikka muokkautunu 
sellaseks, mikä visio mulla on niinku 
ollu. Ja koko aika muokkautuu edel-
leen. " 

- Työpaikan toimin-
nan kehittäminen 

Vaikuttaminen Osallisuus 

 

 


