
 

 

 

Näkökulmia kokemusasiantuntijoiden ja rikos-

seuraamusalan ammattilaisten yhteistyöstä 

Anniina Liikala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Laurea 

 



   

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Näkökulmia kokemusasiantuntijoiden ja rikosseuraamusalan am-

mattilaisten yhteistyöstä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anniina Liikala 

 Rikosseuraamusala, sosionomi 

 Opinnäytetyö 

 Kesäkuu, 2020 

   



   

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu  Tiivistelmä 

Rikosseuraamusala, sosionomi 

Sosionomi (AMK) 

 

Anniina Liikala 

Näkökulmia kokemusasiantuntijoiden ja rikosseuraamusalan ammattilaisten yhteistyöstä 

Vuosi 2020   Sivumäärä 98  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kokemusasiantuntijuutta voidaan hyödyntää 

rikosseuraamusalalla. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla saada tietoa siitä, millaisia tehtäviä 

kokemusasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla sekä miten kokemusasiantuntijoiden ja rikos-

seuraamusalan ammattilaisten asiantuntijuus ja roolit jakautuvat yhteistyössä. Lisäksi tavoit-

teena oli saada tietoa siitä, miten ja millaista kokemustietoa voidaan hyödyntää rikollisuudesta 

irrottautumisen tukena. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kokemusasiantuntijuudesta, vertaisuudesta ja 

desistanssista eli rikollisuudesta irrottautumisesta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Vaasan yh-

dyskuntaseuraamustoimisto. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastattelemalla ri-

kosseuraamusalan henkilöstöä sekä KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakouluttautuvia. Kol-

meen ryhmähaastatteluun osallistui työntekijöitä (n=10) Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimis-

tosta ja vankilasta sekä kokemusasiantuntijakouluttautuvia (n=5) KEIJO-hankkeesta. Haastat-

teluiden aineisto litteroitiin ja analysoitiin teemoittelun avulla. 

Opinnäytetyön tuloksien perusteella kokemusasiantuntijaa voidaan rikosseuraamusalalla hyö-

dyntää etenkin vertaistyössä ja palveluiden kehittämisessä. Kokemustietoa voidaan hyödyntää 

desistanssin tukena vertaistyön lisäksi erityisesti palveluiden kehittämisessä. Asiantuntijuuden 

jakaminen koettiin tuloksien mukaan pääosin positiivisena asiana, kunhan työhön liittyvät roolit 

ja vastuut ovat selkeitä. Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden mukaan kokemusasiantunti-

joilta edellytetään riittävän pitkälle edennyttä toipumista ennen kokemusasiantuntijaksi ha-

keutumista. Kokemusasiantuntijakoulutettavat puolestaan korostivat kokemusasiantuntijakou-

lutuksen merkitystä osana toipumisprosessiaan. Kehittämisehdotuksina tuotiin esiin valtakun-

nallisen mallin luominen kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen rikosseuraamusalalla sekä 

tutkimus KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksen vaikutuksista osallistujien desistans-

siin ja rikosseuraamusalan kehittämiseen. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to find out how experts by experience can be used in 

the field of criminal sanctions. The aim was to obtain information on the tasks of experienced 

experts in the field of criminal sanctions and how the expertise and roles of experienced experts 

and professionals in the field of criminal sanctions are divided in cooperation. The aim was also 

to obtain information on how and what kind of experiential knowledge can be used to support 

desistance. 

The theoretical framework of the study consisted of experts by experience, peer support and 

desistance from crime. The thesis was commissioned by the Vaasa Community Sanctions Office. 

Qualitative research material was collected through group interviews with staff in the field of 

criminal sanctions and trainees as experienced experts of the KEIJO project. Three group in-

terviews were attended by employees (n = 10) from the Vaasa Community Sanctions Office and 

Prison, as well as experienced expert trainees (n = 5) from the KEIJO project. The material of 

the interviews was transcribed out and analyzed by thematic analysis. 

According to the results of the thesis, an experienced expert in the field of criminal sanctions 

can be utilized especially in peer work and service development. Experiential knowledge can 

be used to support desistance in addition to on peer work especially in the development of 

services. According to the results, the sharing of expertise was perceived as a mainly positive 

thing as long as the roles and responsibilities related to the work are clear. According to the 

employees of the Criminal Sanctions Agency, experienced experts are required to have a suffi-

ciently advanced recovery before applying to become an experienced expert. Experienced 

trainees, in turn, emphasized the importance of experiential training as part of their recovery 

process. Development proposals included the creation of a nationwide model for the utilization 

of experiential expertise in the field of criminal sanctions and the implementation of the study 

on the effects of the KEIJO project's expert training on the desistance of participants and the 

development of the criminal sanctions sector. 
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1 Johdanto 

Kokemusasiantuntija on lyhyesti määriteltynä henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esi-

merkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista. Omakohtainen kokemus voi liittyä oman sairas-

tamisen ja kuntoutumisen lisäksi läheisen sairastamiseen ja sitä kautta palveluiden käyttämi-

seen omaisena tai läheisenä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 20.) Kokemusasiantuntijoiden 

hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla on viime vuosina noussut yhdeksi tärkeäksi elementiksi 

palvelujärjestelmien kehittämisessä. Kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntäminen palvelu-

järjestelmässä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Mielenterveys – ja päihdesuunni-

telmaan vuosille 2009–2015 (Mieli 2009 suunnitelma), jossa korostetaan erityisesti asiakkaan 

aseman vahvistamista. Suunnitelmassa osoitetaan kokemusasiantuntijoille tehtäviä mielenter-

veys- ja päihdepalvelujen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista aina asiantuntijatehtä-

viin asti. Kokemusasiantuntijan kokemustietoa voidaan hyödyntää suunnitelman mukaan muun 

muassa asumispalveluissa ja palveluiden yhdenvertaisuuden kehittämisessä. (Hietala & Rissa-

nen 2015, 11; Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi val-

mistelemassa päihde- ja mielenterveyslainsäädännön kokonaisuudistusta, johon kirjataan vel-

voite kehittää ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä. Lakikokonaisuuden val-

mistelu jatkuu edelleen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018; Päihdeasiamies 2018.) 

Myös Rikosseuraamuslaitos on jo vuosien 2012–2016 päihdetyön linjauksessaan todennut, että 

rikosseuraamusalallakin tulisi kiinnittää huomiota Mieli 2009 -työryhmän huomioihin kokemus-

asiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden mukaanottoon päihdetyön suunnitteluun, toteuttami-

seen ja arviointiin (Rikosseuraamuslaitos 2012, 34). Rikosseuraamuslaitos on lisäksi linjannut 

vuosien 2019–2022 strategiassaan tavoitteeksi lisätä asiakkaiden ja henkilöstön välistä vuoro-

vaikutusta (Rikosseuraamuslaitos 2020). Rikosseuraamuslaitoksen yksi yhteiskunnallisista vai-

kuttavuustavoitteista on vuoden 2020 aikana kehittää ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita vastaa-

via palveluita ja jatkumoita. Lisäksi yhtenä toiminnallisena tuloksellisuustavoitteena vuodelle 

2020 mainitaan Rikosseuraamuslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja 

terveysalan yhteistyön kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. (Rikosseuraamuslaitos 

2020b.)  Aihe kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä on siis ajankohtainen myös rikosseu-

raamusalalla. Aiheen valinta lähti omasta kiinnostuksestani kokemusasiantuntijuuden hyödyn-

tämistä kohtaan ja keskustelut työelämän edustajien kanssa alan julkaisuihin tutustumisen 

ohella vahvistivat opinnäytetyön tarpeellisuuden. Opinnäytetyön tilaajana toimi Vaasan yhdys-

kuntaseuraamustoimisto. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kokemusasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää 

rikosseuraamusalalla. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla saada tietoa siitä, millaisia tehtäviä 
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kokemusasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla sekä miten kokemusasiantuntijoiden ja rikos-

seuraamusalan ammattilaisten asiantuntijuus ja roolit jakautuvat yhteistyössä. Tavoitteena oli 

saada tietoa myös siitä, miten ja millaista kokemustietoa voidaan hyödyntää desistanssin tu-

kena. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä olivat: 1. Millaisia tehtäviä kokemusasiantuntijoille 

on rikosseuraamusalalla? 2. Miten kokemusasiantuntijoiden ja rikosseuraamusalan ammattilais-

ten asiantuntijuutta jaetaan ja millaisia rooleja yhteistyössä annetaan? 3. Miten ja millaista 

kokemustietoa voidaan hyödyntää desistanssin tukena? 

2 Toimintaympäristöt 

Tässä luvussa esittelen tahot, jotka liittyvät opinnäytetyön toteutukseen. Opinnäytetyön toi-

mintaympäristöinä olivat KEIJO-hanke, Rikosseuraamuslaitos sekä Vaasan vankila ja yhdyskun-

taseuraamustoimisto. Haastattelin ryhmämuotoisissa teemahaastatteluissa KEIJO-kokemusasi-

antuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta -hankkeen kokemusasiantuntijaksi koulut-

tautuvia henkilöitä sekä Vaasan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilökuntaa saa-

dakseni vastaukset tutkimuskysymyksiini. Alla kerron yleisesti KEIJO-hankkeesta, Rikosseuraa-

muslaitoksen toiminnasta sekä Vaasan vankilasta ja yhdyskuntaseuraamustoimistosta.  

2.1 KEIJO-hanke 

KEIJO-kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta -hankkeen kohderyh-

mänä ovat omassa toipumisessaan jo edenneet rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden ta-

voitteena on suunnata kohti koulutusta ja työmarkkinoita. Hankkeen päätavoitteena on kehit-

tää työllistymistä tukeva koulutusmalli päihde- ja rikostaustaisten kokemusasiantuntijakoulu-

tukseen, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen eri toi-

mialoilla. Tavoitteena on, että hankkeessa kokeiltava koulutusmalli siirtyisi myöhemmin osaksi 

virallisia koulutusrakenteita. (KEIJO-hankesuunnitelma 2018, 2.) 

KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoiden opintosuunnitelma sisältää monipuolisia opintoja. Ko-

kemusasiantuntijaopiskelijat perehtyvät kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisena toimimiseen, 

kriminologiaan ja rikosseuraamusalaan, vuorovaikutukseen ja ammatillisiin menetelmiin sekä 

ammatillisuuteen ja reflektointiin. Lisäksi työelämätaidot ja projektityö sekä moniammatilli-

nen verkostotyö ovat osa opintosuunnitelmaa. (KEIJO-kokemusasiantuntijuus edistämässä itse-

näisyyttä ja osallisuutta 2019.) 

KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutusta järjestetään Tampereella ja Vantaalla. Koulutukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Koulutus koostuu oppisisältöjen lisäksi proses-

seista, joihin kuuluu oman toipumisprosessin ohjattu läpikäyminen sekä tiivis ohjattu ja tuettu 

työhönvalmennus tavoitteena jatko-opinnot ja avoimet työmarkkinat. Koulutus kestää noin 3 
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kuukautta, jonka jälkeen jokaisen osallistujan kohdalla jatko suunnitellaan yksilöllisesti. Hank-

keen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä osatoteuttajien Silta-Valmen-

nusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Rikosseuraamuslaitos toimii hank-

keen yhteistyökumppanina. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja hankkeen toi-

minta-aika on 1.8.2018-31.12.2020. (KEIJO-hankesuunnitelma 2018, 2–3; KEIJO-kokemusasian-

tuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta 2019.) 

2.2 Rikosseuraamuslaitos  

Rikosseuraamuslaitos toimii Oikeusministeriön alaisuudessa ja sen tehtävänä on toimia vankeus-

rangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomaisena. Sen toimintaa ohjaa-

vat Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 2015/1739 ja Laki Rikosseuraamuslaitok-

sesta 2009/935. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävänä on panna täytäntöön nuorisorangais-

tus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, ehdoton vankeusrangaistus, yhdistelmärangaistus 

ja sakon muuntorangaistus. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävään kuuluu lisäksi panna täy-

täntöön ehdollisen vankeuden ohessa valvontaan tuomittujen nuorten rikostentekijöiden ja eh-

donalaiseen vapauteen päästettyjen valvonta. Myös tutkintavankeuden toimeenpano kuuluu Ri-

kosseuraamuslaitoksen tehtäviin. (Rikosseuraamuslaitos 2016; Rikosseuraamuslaitos 2017; 

L801/2017.)  

Rikosseuraamuslaitos koostuu keskushallintayksiköstä, kolmesta rikosseuraamusalueesta ja täy-

täntöönpanoyksiköstä. Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu myös Rikosseuraamusalan koulutus-

keskus, joka vastaa alan koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. Helsingissä sijaitseva kes-

kushallintoyksikkö koostuu kolmesta yksiköstä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Rikosseuraamus-

alueet koostuvat arviointikeskuksesta, yhdyskuntaseuraamustoimistoista, vankiloista (26 vanki-

laa, joista suljettuja laitoksia 15 ja avolaitoksia 11) ja muista rangaistusten toimeenpanosta 

vastaavista yksiköistä. Rikosseuraamusalueita ovat Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (ESRA), 

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (LSRA) ja Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (IPRA). (Ri-

kosseuraamuslaitos 2013; Rikosseuraamuslaitos 2017b.) 

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tavoitteena on huolehtia yhteiskunnan turvallisuudesta yl-

läpitämällä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää sekä ehkäistä uu-

sintarikollisuutta ja rikollisuutta ylläpitävää syrjäytymiskehitystä. Toimintaa ohjaavia arvoja 

ovat ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua 

ja kasvaa sekä turvallisuus. Arvoihin sitoutuminen merkitsee ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien 

turvaamista, tuomittujen kohtelemista inhimillisesti, asiallisesti ja keskenään tasavertaisesti. 

Kaiken toiminnan on oltava myös lainmukaista sekä toiminnassa on noudatettava oikeutta ja 

kohtuutta. Täytäntöönpano on toteuttava siten, että se tukee tuomitun yksilöllistä kasvua ja 

kehitystä sekä edistää hänen pyrkimyksiään rikoksettomaan elämään. Rikosseuraamuslaitoksen 
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keskeisissä tavoitteissa mainitaan aktiivinen verkostoyhteistyö muiden viranomaisten ja kol-

mannen sektorin toimijoiden kanssa sekä tuomitun lähiverkoston kanssa, avoimempaa ja vai-

kuttavampaa täytäntöönpanoa tukevat joustavat sekä turvalliset rakenteet ja seuraamisproses-

sit sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta mielekkäässä työssä. (Rikosseuraamuslaitos 2020.) 

Rikosseuraamuslaitos työllistää noin 2500 henkeä niin asiantuntija- kuin asiakas- ja lähityöteh-

tävissä. Rikosseuraamuslaitokselle voi työllistyä muun muassa vartijan, rikosseuraamustyönte-

kijän, rikosseuraamusesimiehen, ohjaajan, työnjohtajan ja henkilöstöpäällikön tehtäviin. Var-

tiointi- ja valvontatehtäviin sijoittuu noin puolet henkilöstöstä. (Rikosseuraamuslaitos 2016b; 

Palkeet 2017.) 

2.3 Vaasan vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto 

Vaasan vankila on perustettu vuonna 1863 ja se kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen. 

Vankila muodostuu kahdesta yksiköstä: 58-paikkaisesta suljetusta laitoksesta, jossa on paikkoja 

sekä miehille että naisille ja avovankilaosastosta, jossa on paikkoja miehille. Vankilan vangit 

ovat pääosin kotoisin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista. Keskivankiluku vuonna 

2017 oli 75. Vankilassa työskentelee noin 60 henkilöä. (Rikosseuraamuslaitos 2018.) 

Vaasan vankila tarjoaa vangeille työtä metallipajalla, maalaamossa ja laitoksen ylläpidossa. 

Vangit voivat opiskella myös metallialan osatutkintoa tai suorittaa peruskoulua/lukiota etäopis-

keluna.  Avovankilaosastolla on mahdollista opiskella ja käydä töissä myös vankilan ulkopuo-

lella. Vankilassa tapahtuva kuntoutustoiminta painottuu päihdetyöhön, jota toteutetaan yksi-

lötyönä ja yhteisöhoidollisen Majakka-päihdekuntoutusosaston avulla. Muita käytössä olevia 

työtapoja ovat Suuttumuksen hallinta -ohjelma, Viisi keskustelua muutoksesta -ohjelma, Move-

keskustelu sekä Suunta-valmennus. (Rikosseuraamuslaitos 2018.) 

Vaasan yhdyskuntakuntaseuraamustoimisto on perustettu vuonna 1974 ja se kuuluu Länsi-Suo-

men rikosseuraamusalueeseen. Vaasan toimipaikan alueeseen kuuluvat Isojoki, Isokyrö, Kari-

joki, Kaskinen, Kauhajoki, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kurikka, Laihia, Luoto, Maa-

lahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. Vaasan 

yhdyskuntaseuraamustoimiston Seinäjoen toimipaikan toimialueeseen kuuluvat Alajärvi, Ala-

vus, Evijärvi, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Äh-

täri. Yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajana toimii Pekka Keskinen ja apulaisjohtajana Eija 

Kamppila. (Rikosseuraamuslaitos 2019; Rikosseuraamuslaitos 2019b.) 
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3 Yhteiskunnalliset lähtökohdat 

Suomalainen kriminaalipolitiikka perustuu hyvinvointiyhteiskunnan perusajatukselle, jonka mu-

kaan turvallisen yhteiskunnan peruspilareita ovat väestön hyvinvointi sekä koulutuksen ja työl-

lisyyden varmistaminen. Kun ihmiset voivat hyvin, uskotaan sen vaikuttavan myös rikollisuuden 

vähenemiseen. (Oikeusministeriö 2019.) Oikeusministeriön (2007, 4) mukaan kriminaalipoli-

tiikka on sellaista yhteiskunnallista päätöksentekoa ja toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä 

rikollisuutta, ylläpitää ennustettavaa ja oikeudenmukaista rikosoikeusjärjestelmää ja varmis-

taa luotettavan rikosseuraamusjärjestelmän toiminta. Myös rikosvahinkojen ja rikollisuuskont-

rollin aiheuttaminen kustannusten vähentäminen ja oikeudenmukainen jakaminen ovat osa kri-

minaalipolitiikkaa. 

Rangaistuksiksi kutsutaan oikeudellisia seuraamuksia, jotka tuomitaan tekijälle lain rikkomisen 

seurauksena. Rangaistukset toimivat sekä yleisestävinä että erityisestävinä. Yleisestävyyden 

toivotaan ehkäisevän rikollisuutta yleisesti ja rangaistusten toimivan ikään kuin pelotteena ja 

moraalisena ohjenuorana muille. Erityisestävyys puolestaan kohdistuu rikoksentekijään it-

seensä ja sillä pyritään ehkäisemään erityisesti uusintarikollisuutta. (Rikoksentorjuntaneuvosto 

2019.) 

Suomen rangaistustaso on kansainvälisellä mittapuulla suhteellisen lievä. Suomi seuraa pohjois-

maista kriminaalipolitiikkaa, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen eri rangaistusmuotojen 

vaikuttavuudesta. Olennaista on rangaistuksen pituuden sijasta sen sisältö, jonka tarkoituksen-

mukaisella toteutuksella voidaan pyrkiä ehkäisemään uusia rikoksia. Rikoksentekijän kuntoutus 

ja rikoskäyttäytymiseen liittyvien sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen ovat keskiössä suoma-

laisessa kriminaalipolitiikassa. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2019.) 

3.1 Yhdyskuntaseuraamukset ja vankeus 

Yhdyskuntaseuraamukset ovat vapaudessa suoritettavia seuraamuksia, joiden tavoitteena on 

rangaistuksen täytäntöönpanon aikana tukea tuomittua hänen sosiaalisen selviytymisensä edis-

tämiseksi sekä lisätä hänen valmiuksiaan elää rikoksetonta elämää. Yhdyskuntaseuraamukset 

voidaan jakaa seuraavaan kolmeen ryhmään: ehdottoman vankeuden sijasta tuomittavat yhdys-

kuntaseuraamukset (yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus), nuorille suunnatut rangaistukset 

(nuorten ehdollisen vankeuden valvonta, nuorisorangaistus) ja ehdottoman vankeuden loppuai-

kaan sijoittuvat seuraamukset (valvottu koevapaus, ehdonalaisen vapauden valvonta, aikuisten 

ehdollisen vankeuden valvonta). Yhdyskuntaseuraamus on rangaistusmuoto, jossa tuomittu suo-

rittaa rangaistuksensa vankilan sijasta vapaudessa. Rangaistukseen sisältyy valvontaa, tuomitun 

sosiaalista tukemista ja myös yksilöllisiä rangaistusajan suunnitelmassa määriteltyjä ehtoja ran-

gaistuksen suorittamiseksi. (Rikosseuraamuslaitos 2018b; Hartoneva, Mohell, Pajuoja & Vartia 

2015, 19–20.) Yhdistelmärangaistus koostuu vankeusajasta ja vuoden mittaisesta valvonta-
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ajasta. Yhdistelmärangaistukseen sisältyvästä valvonta-ajan täytäntöönpanosta vastaa Rikos-

seuraamuslaitos. (Rikosseuraamuslaitos 2019c.) 

Yhdyskuntaseuraamustoimistot vastaavat yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta omalla 

alueellaan. Yhdyskuntaseuraamustoimistossa työskentelee tukipartio ja rikosseuraamustyönte-

kijöitä. Tukipartion tehtävä on tukea ja valvoa rikosseuraamusasiakkaita, jotka suorittavat ran-

gaistustaan vapaudessa. (Rikosseuraamuslaitos 2019d.) Yhdyskuntaseuraamustoimistossa työs-

kentelevän rikosseuraamustyöntekijän tehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano 

ja siihen liittyvä valmistelu- ja lausuntotyö. Rikosseuraamustyöntekijän tehtäviin kuuluvat ri-

kosseuraamusasiakkaiden uusintarikollisuuden ehkäisyyn vaikuttava vuorovaikutustyö, rikosseu-

raamusasiakkaan palveluohjaus sekä kontrollitehtävät kuten puuttuminen toimeenpanon aikai-

siin rikkomuksiin. Rikosseuraamustyöntekijän työ on yksilökohtaista asiakas- ja verkostotyötä, 

joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä ja eri verkostojen, kuten viran-

omaisten, terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden, järjestöjen, tuntemista. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.) 

Vankeus on rikoksesta tuomitulle määrättävä rangaistus, joka voidaan tuomita ehdollisena tai 

ehdottomana. Ehdoton vankeus jaetaan edelleen määräaikaiseen ja elinkautiseen vankeuteen, 

joiden suorittaminen tapahtuu vankilassa. Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä enintään kah-

den vuoden pituisen vankeusrangaistuksen sijasta. Ehdollisen vankeuden oheen voidaan tuomita 

sakkoa. Jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai enemmän voidaan tuomita myös 

14–120 tuntia yhdyskuntapalvelua (L272/2019). Jos rikoksentekijä on alle 21-vuotias, voidaan 

hänet tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan, jonka järjestämisestä vastaa Ri-

kosseuraamuslaitos. Myös yli 21 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle rikoksentekijälle voi-

daan tuomita tarpeen mukaan oheisseuraamuksena valvontaa. Ehdolliseen rangaistukseen kuu-

luu vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden pituinen koeaika. Jos tuomittu syyllistyy koe-

aikana uuteen rikokseen, josta olisi tuomittava ehdotonta vankeutta, voi tuomioistuin määrätä 

ehdollisen rangaistuksen pantavaksi täytäntöön joko kokonaan tai osittain. (Rikosseuraamuslai-

tos 2019c; Rikosseuraamuslaitos 2020c.) 

Määräajaksi tuomitussa rangaistuksessa vankeusrangaistus voi olla vähintään 14 päivää ja enin-

tään 12 vuotta. Mikäli määrätään yhteinen rangaistus, voi enimmäisaika olla enintään 15 vuotta. 

Täytäntöönpantaessa rangaistuksia voi vankeusrangaistusten yhteenlaskettu aika olla enintään 

20 vuotta. Elinkautiseen vankeuteen voidaan tuomita vain kaikkein vakavimmista rikoksista ja 

siitä voi vapautua aikaisintaan 12 vuoden vankilassaolon jälkeen. Alle 21-vuotiaana rikoksen 

tehnyt elinkautiseen tuomittu voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden 

vankilassaolon jälkeen. Elinkautisesta voi vapautua ehdonalaiseen vapauteen Helsingin hovioi-

keuden päätöksellä. Ehdonalaista vapautta voi edeltää määrääminen valvottuun koevapauteen. 

Elinkautisesta voi vapautua myös tasavallan presidentin armahduksella. (Rikosseuraamuslaitos 

2018c.) 
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3.2 Seuraamukset kuntoutuksen näkökulmasta 

Puhuttaessa kuntoutuksesta liitetään se usein toimintakyvyn käsitteeseen. Yleisemmin kuntou-

tuksesta puhutaan, kun kyse on fyysisen vamman tai jonkin sairauden jälkeisestä hoidosta. Kun-

toutus on terminä moninainen, joka kattaa alleen useita eri käsitteitä. Rikosseuraamusalalla 

kuntoutus ilmenee monin eri tavoin. Kuntoutus voidaan käsittää jonkin tietyn henkilön tarjoa-

maksi toiminnaksi tai osaksi kaikkea rikosseuraamusalan työtä. Kuntouttava toiminta voi olla 

esimerkiksi yksilökohtaista asiakastyötä, ryhmien kanssa työskentelyä tai työtoimintaa. Vanki-

lassa päihteettömät osastot tarjoavat tukea elämäntavan muutokseen ja mahdollisuuden kun-

toutukseen vankilaolosuhteisiin vaikuttamalla. (Rantanen 2009, 107–108.) Laine (2014, 286) 

määrittelee rikoksentekijän kuntoutuksen sellaisiksi toimiksi, joilla rangaistuksen aikana pyri-

tään vaikuttamaan rikoksentekijään siten, että hänen taipumuksensa syyllistyä uusiin rikoksiin 

vähenisi sekä mahdollisuudet elää yhteiskunnan hyödyllisenä kansalaisena lisääntyisivät. 

Vankilassa tarjottavien toimintojen tarkoituksena on edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan 

ja vahvistaa vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Toiminnoilla pyritään myös yllä-

pitämään tai parantamaan vangin ammattitaitoa ja osaamista, työ- ja toimintakykyä sekä tu-

kemaan päihteetöntä elämäntapaa. Rangaistusajan suunnitelmassa jokaisen vangin kohdalla 

suunnitellaan erikseen tavoitteiden mukainen toiminta vankeusaikana ja selvitetään ne tekijät, 

joihin vaikuttamalla henkilön uusintarikollisuutta voidaan vähentää. (Rikosseuraamuslaitos 

2019e.) 

Työtoiminnan tarkoituksena vankilassa on tukea vankeja irrottautumaan rikollisesta elämänta-

vasta ylläpitämällä ja edistämällä heidän työllisyysmahdollisuuksiaan sekä työllistymistä tar-

joamalla mielekästä työtä, opettamalla työtaitoja ja tukemalla työ- ja toimintakykyä sekä työl-

listymissuunnitelmia. Vankeusaikana tehdyn työn tavoitteena on parantaa vangin mahdollisuuk-

sia kiinnittyä työelämään ja toimeentuloon vapautumisen jälkeen. Työtoiminnan yhtenä tarkoi-

tuksena on myös normalisoida vankilaelämää. (Rikosseuraamuslaitos 2019f.)  

Työn teon lisäksi vankiloissa on mahdollista myös opiskella. Rangaistusaikana on tarjolla mah-

dollisuus suorittaa perusopetuksen tai lukion oppimäärä tai osia siitä sekä suorittaa ammatillis-

ten tutkintojen osia tai koko tutkinto. Vankien opiskeluvalmiudet ovat usein heikot johtuen 

muun muassa lisääntyneistä päihde- ja mielenterveysongelmista, joten tarjolla on myös amma-

tilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta. (Rikosseuraamuslaitos 2019g.)   

Päihdetyö vankilassa aloitetaan kartoittamalla asiakkaan päihteiden käytön tilanne. Tarpeen 

mukaan asiakkaalle voidaan tarjota lääkkeellistä vieroitushoitoa. Vankilan päihdetyössä anne-

taan tietoa päihteiden vaikutuksista, käyttöön liittyvistä terveysriskeistä sekä päihdekuntou-

tusmahdollisuuksista. Lyhyiden motivointiohjelmien lisäksi tarjolla on pidempiä ryhmämuotoi-

sia kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvia ohjelmia, jotka sisältävät rikoksetonta ja 

päihteetöntä elämäntapaa tukevia tehtäviä ja keskusteluja. Päihdekuntoutusta on tarjolla 
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myös yksilötyönä. Päihteettömän elämän tueksi useissa vankiloissa on mahdollisuus osallistua 

myös vertaisryhmätoimintaan. Vertaisryhmätoimintaa vankiloissa tarjoavat esimerkiksi AA, NA, 

A-Kilta ja KRIS. (Rikosseuraamuslaitos 2019h.) 

Ohjelmatyö vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa on lunastanut paikkansa kansain-

välisesti yhdeksi niistä menetelmistä, joilla pyritään edesauttamaan yksilön rikollisuudesta ir-

rottautumista. Ohjelmien sisältö vaihtelee muutosmallien, laajuuden, menetelmien ja tavoit-

teiden suhteen. Ohjelmia voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmämuotoisina. Ohjelmatyö ri-

kosseuraamusalalla jakautuu motivointiohjelmiin, rikosperusteisiin ohjelmiin, päihdekuntou-

tusohjelmiin ja yleisohjelmiin. Motivointiohjelmien tarkoituksena on rikoksettomaan elämään 

tai päihteettömyyteen motivointi. Motivointiohjelmat ovat lyhyitä yksilö- tai ryhmämuotoisia 

ohjelmia. Rikosperusteiset ohjelmat ovat nimensä mukaisesti suunnattu tiettyyn rikokseen syyl-

listyneille henkilöille ja niissä pyritään keskittymään rikolliseen käyttäytymiseen liittyviin teki-

jöihin. Päihdekuntoutusohjelmat on suunnattu eriasteisista päihdeongelmista kärsiville asiak-

kaille ja niiden sisältö muovautuu yksilön tarpeiden mukaan. Yleisohjelmat pyrkivät vaikutta-

maan rikolliseen käyttäytymiseen yleisesti. Niitä ei ole suunniteltu tiettyyn rikokseen syyllisty-

neille kuten rikosperusteisia ohjelmia, vaan niissä tarkoitus on motivoida osallistujia arvioimaan 

oman toimintansa seurauksia eri näkökulmista. (Rikosseuraamuslaitos 2019i.) 

Yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaille tarjotaan pääosin luonteeltaan lyhytkestoisia ja ko-

rostetusti muutokseen motivoivia ohjelmia verrattain lyhytkestoisten yhdyskuntaseuraamuksen 

vuoksi. Ohjelmien suppeuteen vaikuttaa se, että yhdyskuntaseuraamuksia suorittavat voivat 

käyttää yhteiskunnan yleisiä hoito- ja kuntoutuspalveluja suorittaessaan rangaistustaan sivii-

lissä. Tämän vuoksi päihdekuntoutusta varten ei ole tarkoituksenmukaista luoda erillisiä kun-

toutustoimintoja. (Rikosseuraamuslaitos 2019j.) 

Rikosseuraamusalalla tarjotaan eri ohjelmien lisäksi myös sosiaalista kuntoutusta, jonka ensisi-

jainen tavoite on ylläpitää tuomitun arkielämän taitoja ja valmiuksia sosiaalisten asioiden hoi-

tamiseen, kuten auttaa häntä ammatillisten opintojen tai työelämän pariin tai muuten valmis-

tautumaan vapautumisen jälkeiseen elämään. Keskiössä on tällöin toimintakyvyn ylläpitämi-

nen. Tällainen toiminta voi pitää sisällään esimerkiksi arjen taitojen opettelua, terveysneuvon-

taa, perheleirejä, erilaisia vanhemmuuden tukemisen ohjelmia ja ryhmiä tai vapauttamisryh-

miä. (Rikosseuraamuslaitos 2019i.) 

Yhdyskuntaseuraamusta suorittavalle asiakkaalle voidaan tarjota rangaistuksen luonteesta riip-

puen sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä, sosiaalisen selviytymisen tukemista sekä työ-

elämään ja työhön perehtymistä. Yhdyskuntaseuraamustoimistot tekevät yhteistyötä muiden 

viranomaisten kuten sosiaalitoimen ja vankilan kanssa suunnitellessaan tuomitun rangaistusajan 

tarkoituksenmukaista sisältöä. (Rikosseuraamuslaitos 2019k; Rikosseuraamuslaitos 2019l.)  
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3.3 Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta rikosseuraamusalalla 

Rikosseuraamusalalla vertaisryhmätoimintaa järjestävät muun muassa AA, NA, A-kilta sekä 

KRIS, joiden toimintaideana on tarjota vertaisapua muun muassa päihteistä ja rikollisuudesta 

irti pääsemiseen (Rikosseuraamuslaitos 2012, 34). AA-lyhenne tulee sanoista Anonyymit Alko-

holistit. NA-lyhenne tulee puolestaan sanoista Nimettömät Narkomaanit. AA- ja NA-toiminnan 

tarkoituksena on tarjota apua sitä tarvitseville päihdeongelmaisille. Molemmat toimijat tuovat 

kokoukset yleisten tilojen lisäksi vankiloihin ja muihin laitoksiin, joissa henkilöt eivät pääse 

osallistumaan varsinaisiin kokouksiin laitoksien ulkopuolella. Molempien toiminta perustuu va-

paaehtoisuuteen ja vertaistukeen ja ryhmien vetäjinä toimii entisiä päihdeongelmaisia. Myös 

A-kiltatoiminnan peruspilareita ovat päihteettömyys, vertaistuki ja vapaaehtoisuus. (Anonyymit 

Alkoholistit 2019; Nimettömät Narkomaanit 2019; A-kiltojen Liitto ry 2019.) 

KRIS-toiminta perustuu päihteettömyyteen, rehellisyyteen, toveruuteen ja yhteisvastuullisuu-

teen. Yhdistyksen vertaistukitoiminta on tullut Ruotsin kautta Suomeen vuonna 2001, jolloin se 

kantoi nimeä Rikollisten Revanssi Yhteiskunnassa – RRY. Vuonna 2003 RRY rekisteröitiin ja ni-

meksi muuttui KRIS-Suomi ry, joka aloitti vankilatyöskentelyn samana vuonna. KRIS-toiminnan 

kohderyhmänä ovat vangit, vankilasta vapautuvat ja nuoret, jotka ovat vaarassa päätyä rikos-

kierteeseen (Kris.fi 2020; Tanttari 2017) 

KRIS-yhdistykset käyvät vankiloissa informoimassa vankeja tarjolla olevasta tuesta ja he pyrki-

vät myös motivoimaan vankeja elämäntapansa muuttamiseen (Rikosseuraamusalaitos 2019m). 

KRIS-yhdistysten vankilatyön tavoitteena on auttaa ja kannustaa vankeja sekä vankilasta va-

pautuneita irrottautumaan rikollisuudesta ja päihteistä. Tavoitteena on edistää rikostaustaisen 

kiinnittymistä yhteiskunnan jäseneksi. KRIS tarjoaa tukea vankila-ajan lisäksi apua myös siviiliin 

siirtymisessä. Tarpeen mukaan KRIS-tukihenkilön on mahdollista hakea vapautuva vanki por-

tilta, auttaa vapautumiseen liittyvien asioiden järjestelyssä ja valvotun koevapauden suoritta-

misessa sekä tarjota vertaistukea vapautumiseen liittyvissä asioissa. Tuki voi olla myös neuvot-

televaa, tuloksellista palveluohjausta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. KRIS-yhdistyksen 

tukihenkilöistä osa on itse aikanaan vankilasta vapautuneita vertaisia, jotka tietävät, millaisia 

haasteita esimerkiksi vapautuminen ja uudenlainen elämäntapa voivat tuoda tullessaan. Sivii-

lissä KRIS-yhdistyksen kautta on tarjolla ohjausta ja neuvontaa sekä tukipuheluita- ja tapaami-

sia. KRIS tarjoaa teemaryhmiä, vertaistukea, harrastustoimintoja sekä erilaisia leirejä toimin-

taan osallistuville. KRIS auttaa myös opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoituksessa. KRIS voi 

toimia myös työkokeilun tai yhdyskuntapalvelun suorittamispaikkana. (Kris.fi 2020b.) 

Kokemusasiantuntijoita rikosseuraamusalalla on hyödynnetty erilaisissa tapahtumissa vaikutta-

mistyön tehtävissä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö ja Opetushallitus järjestivät 

loppuvuodesta 2019 valtakunnalliset vankilaopetuspäivät, joissa yhtenä osana oli kokemusasi-
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antuntijan puheenvuoro. Kokemusasiantuntija kertoi puheenvuorossaan opiskelukokemuksis-

taan vankilassa sekä KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Kokemusasiantuntijan puheen-

vuoroja on hyödynnetty muun muassa myös Rikosseuraamuslaitoksen asunnottomuuden ennal-

taehkäisyhankkeen (AUNE) seminaarissa vuonna 2017, jossa Vantaan kaupungin päihdetyön ko-

kemusasiantuntija kertoi kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä Vantaan sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa. Kokemusasiantuntijoita on kuultu myös Tampereella loppuvuodesta 2014 jär-

jestetyssä Länsi-Suomen rikosseuraamusalan johdolle järjestetyssä tulevaisuuspäivässä. Pai-

kalle oli kutsuttu kokemussiantuntija ja hänen vaimonsa, joiden puheenvuoron jälkeen ammat-

tilaisilla oli mahdollisuus kysyä vankeudessa olevan ihmisen muutosprosessista ja perhetyön 

merkityksestä vankeuden aikana. (Rikosseuraamuslaitoksen intra 2019; Rikosseuraamuslaitok-

sen intra 2017; Rikosseuraamuslaitoksen intra 2014.)   

Kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty rikosseuraamusalan vaikuttamistyössä myös tulevien 

rikosseuraamusalan ammattilaisten koulutuksissa. KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijat ovat 

olleet mukana Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomeille suunnatuissa se-

minaareissa, joiden teemat ovat liittyneet kokemusasiantuntijoiden asemaan palveluiden ke-

hittämisessä sekä rikostaustaisten yhteiskunnalliseen asemaan vankilasta vapautumisen jäl-

keen. KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijat ovat tehneet yhteistyötä myös Helsingin yliopiston 

ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Vankimessut-tapahtumassa tavoitteena 

rikostaustaisten yhteiskunnallisen aseman näkyväksi tekeminen ja ennakkoluulojen hälventä-

minen. (Lindström & Järveläinen 2019, 9.) 

Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto on hyödyntänyt kokemusasiantuntijuutta toiminnas-

saan. KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelija on pitänyt Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimis-

tossa omaa vastaanottoaan yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakkaille. Vastaanotolla asiak-

kaalla on ollut mahdollisuus tavata koulutettua päihde- ja rikostaustaista kokemusasiantuntijaa 

ilman ajanvarausta tiettynä aikana viikossa. Tapaamisten yhteydessä asiakkaan on ollut mah-

dollisuus kartoittaa omaa elämäntilannettaan ja suunnitella yhdessä kokemusasiantuntijan 

kanssa sitä, miten asiakkaan elämäntilannetta voitaisiin parantaa. Kokemusasiantuntijalla on 

ollut toiminnassaan tarvittaessa tukena yhdyskuntaseuraamustoimiston ja muiden palveluiden 

ammattilaiset. Kokemusasiantuntijan on voinut asiakkaan kirjallisella suostumuksella ottaa mu-

kaan myös valvojatapaamisiin. (KEIJO-kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osal-

lisuutta 2019, 13.) 

4 Teoreettiset lähtökohdat 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen, joka kostuu kokemusasian-

tuntijuudesta, vertaisuudesta ja desistanssista eli rikollisuudesta irrottautumista. Aluksi avaan 
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kokemusasiantuntijuuden määritelmää ja kerron, mistä kokemusasiantuntijatoiminta on lähtöi-

sin. Lisäksi kerron, millaisia tehtäviä kokemusasiantuntijoille on olemassa sekä esittelen aikai-

sempia tutkimuksia koskien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä. Määritte-

len lisäksi vertaistuen ja desistanssin ja avaan sitä, miten vertaistuki voi tukea desistanssia eli 

rikollisuudesta irrottautumista. 

4.1 Kokemusasiantuntijuus 

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeon-

gelmista. Omakohtainen kokemus voi liittyä oman sairastamisen ja kuntoutumisen lisäksi lähei-

sen sairastamiseen ja sitä kautta palveluiden käyttämiseen omaisena tai läheisenä. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2009, 20.) Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa sairastumisesta, sai-

rastamisesta, hoidossa olemisesta ja siitä, mikä häntä itseään on näissä tilanteissa auttanut 

(Rissanen, Sinkkonen & Kurki 2012, 14).  

Kokemusasiantuntija määritellään henkilönä, jolla on omakohtaista kokemusta tietystä aihepii-

ristä (Kostiainen, Ahonen, Verho, Rissanen & Rotko 2014, 28). Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kansallisen Kaste-kehittämisohjelmaa varten tehdystä verkkokyselystä saatujen tuloksien mu-

kaan aihepiirejä, joissa kokemusasiantuntijuus on mukana ovat muun muassa mielenterveys ja 

päihteet, somaattiset sairaudet, vammaisuus, lastensuojelu- ja perhetyö, vanhemmuuden tu-

keminen, omaiset, aikuissosiaalityö, ikäihmiset, peliriippuvuus, nuorisotyö, väkivalta ja tu-

pakka. (Kostiainen ym. 2014, 24.) Kokemusasiantuntijoiden käyttö ei näin ollen rajoitu siis pel-

kästään mielenterveys- ja päihdetyön pariin, vaan kokemusasiantuntijatoimintaa voi esiintyä 

useissa eri aihepiireissä. 

Nordlingin ja Hätösen (2013, 143) mukaan kokemusasiantuntijaksi määritellään henkilö, joka 

on suorittanut kokemusasiantuntijakoulutuksen. Koulutus antaa sen suorittaneelle henkilölle 

valmiudet toimia kokemusasiantuntijana, -tutkijana, -arvioijana tai -kouluttajana. Kokemus-

asiantuntijat voivat toimia myös vertaistoimijoina ja tiedottajina. Kokemusasiantuntijan omat 

kokemukset ja niistä karttunut hiljainen tieto tarjoaa ammattilaiselle toisenlaisen näkökulman 

työn tueksi. 

Kokemusasiantuntijuuden määritelmän voi tässä opinnäytetyössä tiivistää Mikkosen ja Saarisen 

(2018, 42) kirjassa esiintyvään määritelmään, jonka mukaan kokemusasiantuntija on oman ko-

kemusalueensa asiantuntija, on kokenut vertaisen kanssa saman tapahtuman/tilanteen/sairau-

den ja selvinnyt siitä, on saanut tehtäväänsä koulutuksen sekä saa tehtävästään palkkaa tai 

palkkiota. 

Rissasen (2013, 14) mukaan kokemusasiantuntijatoiminta on lähtöisin potilasjärjestöistä, va-

paaehtoistyöstä, tukihenkilötoiminnasta ja vertaistuesta. Vertaistuki ja -toiminta on palka-

tonta, omaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, joka pohjautuu ihmisten omaan kokemukseen 
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ja sen jakamiseen. Kokemusasiantuntijatoiminnasta puolestaan maksetaan palkkaa tai palk-

kiota, joka erottaa sen vertaistuesta. Myös yksilön asemassa on eroja vertaistuen ja kokemus-

asiantuntijuuden välillä. Yksilö pitää itseään vertaisena ollessaan tekemisissä kuntoutujien 

kanssa ja kokemusasiantuntijana toimiessaan työntekijöiden kanssa. Kokemusasiantuntija on 

siis ryhmään nähden vertainen, mutta työntekijöihin nähden asiantuntija. (Mikkonen & Saarinen 

2018, 42; Falk, Kankaanpää, Kurki, Rissanen & Sinkkonen 2013, 14.) Meriluodon (2016, 69) mu-

kaan järjestöjen vertaistoiminnalla on vahvat perinteet, mutta hän näkee, että varsinainen 

kokemusasiantuntijuus on Suomessa kehittynyt yhteiskunnallisten toimijoiden alullepanemissa 

osallistamishankkeissa ja projekteissa, joihin kokemusasiantuntijat on pyydetty mukaan. 

Kokemusasiantuntijatoiminta palvelujärjestelmässä perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan vuosille 2009–2015, jossa yhdeksi keskeiseksi tavoit-

teeksi on asetettu asiakkaan aseman vahvistaminen sekä kokemusasiantuntijoiden mukanaolo 

muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa, 

kuntien strategiatyössä sekä kuntoutuksen työryhmissä.  (Hietala & Rissanen 2015, 11; Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2009.) 

Hietalan ja Rissasen (2015, 11) mukaan kokemusasiantuntijatoiminta vastaa palvelujärjestel-

mässä tarpeeseen kehittää käytännön asiakas- ja potilastyötä, sosiaali- ja terveydenhoitojär-

jestelmää, palveluja sekä ammatillista koulutusta. Kokemuksiin perustuvat tarinat antavat 

työntekijöille kokemusperäistä tietoa sairastamisesta, kuntoutumisesta ja kuntoutujien ar-

jesta. Kokemusasiantuntijat antavat myös tietoa tarpeista, joita kohdistuu asiakasryhmien pal-

veluiden sisältöihin, vuorovaikutukseen sekä järjestelmän toimivuuteen. Kokemusasiantuntijoi-

den antama tieto auttaa myös palveluiden kehittämisessä, asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa 

sekä avun saatavuuteen liittyvien ongelmien korjaamisessa. Kokemusasiantuntijat tarjoavat 

omista kokemuksistaan karttunutta hiljaista tietoa ammattilaisten näkökulmien tueksi, joka 

parhaimmillaan täydentää palvelujärjestelmän, asiantuntijoiden ja ammattiauttajien osaa-

mista (Hietala & Rissanen 2015, 12; Nordling & Hätönen 2013, 143). 

Kokemusasiantuntijoiden tehtävät vaihtelevat yksilön oman kiinnostuksen, valmiuden, taito-

jen, pohjakoulutuksen ja kuntoutumisen mukaan (Hietala & Rissanen 2015, 14). Kokemusasian-

tuntijat toimivat järjestöissä ja palvelujärjestelmissä esimerkiksi kouluttajina, tiedottajina, 

kehittäjinä ja arvioijina. Kokemusasiantuntija voi toimia palveluissa ja asiakastyössä ammatti-

laisten rinnalla niin itsenäisesti kuin heidän työparinaan, asiakkaaseen nähden vertaisena ja 

palveluiden kehittäjänä yhdessä ammattilaisten kanssa. (Hietala & Rissanen 2015, 19–20.) 

Vaikka kokemusasiantuntijatoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen, ei se itsessään anna 

välttämättä tarvittavia valmiuksia erilaisen tehtävien suorittamiseen. Kokemusasiantuntijoiden 

tehtävät sijoittuvat monipuolisesti eri ympäristöihin ja näin ollen kokemusasiantuntija usein 
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tarvitsee omakohtaisen kokemuksen lisäksi yleisellä tasolla tietoa palveluista, sosiaali- ja ter-

veydenhoitojärjestelmästä, mielenterveys- ja päihdeongelmista, niiden hoidosta ja kuntoutuk-

sesta, ryhmänohjaamisesta ja kouluttajana toimimisesta. Kokemusasiantuntijoiden laajat roolit 

ja tehtävät asettavat omat haasteensa koulutuksien sisällöille. (Hietala & Rissanen 2015, 29.) 

Kokemusasiantuntijoiden koulutusta on Suomessa toteutettu 2000-luvun alusta ja keskeisiä kou-

luttajatahoja ovat olleet Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen Muotialan asuin- ja toimin-

takeskus sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osana Välittäjä-hanketta. Koulutusta on to-

teutettu myös muun muassa Omaiset mielenterveys työn tukena -järjestön ja Mielen Avain -

hankkeen kautta. Kokemusasiantuntijoiden koulutus ja roolit eivät ole vakiintuneita, vaan vaih-

televat organisaatioittain ja alueittain. (Nordling & Hätönen 2013, 143.) Koulutuskäytäntöjen 

erilaisuuden voi nähdä rikkautena, mutta myös haasteena, koska se asettaa kokemusasiantun-

tijat osaamisen suhteen hyvin erilaisiin asemiin (Hietala & Rissanen 2015, 30). 

Yleisesti kokemusasiantuntijakoulutuksen tavoitteena on antaa yksilölle valmiudet toimia eri-

laissa kokemusasiantuntijatehtävissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

kanssa. Kokemusasiantuntijan oman tarinan työstäminen on tärkeä osa koulusta, sillä se toimii 

kokemusasiantuntijan keskeisenä työvälineenä. Oman tarinan työstäminen yhdessä muiden 

osallistujien kanssa voi auttaa menneiden läpikäymisessä ja niistä etääntymisessä. Oman tari-

nan jakaminen ja työstäminen on myös osa kuntoutumisessa keskeistä vertaistukea. Koulutuk-

sessa pyritään myös tukemaan osallistujien voimaantumista ja sitä kautta muuttumista palve-

luiden vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi. Kokemusasiantuntijalta edellytetään, että hän 

on edennyt toipumisessa tai etääntynyt riittävästi omasta kokemuksestaan, kykyä kokemusten 

reflektointiin sekä valmiuksia toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntijan 

on osattava ottaa huomioon myös tilanne, paikka ja yleisö, jossa hän välittää kokemustaan 

eteenpäin. (Hietala & Rissanen 2015, 30–32.) 

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden tehtävissä toimiminen on tärkeä 

vaihe kuntoutumisessa ja on osa siirtymävaihetta avun vastaanottajasta sen antajaksi ja palve-

lujen kehittäjäksi. Kokemusasiantuntijatoiminta on merkityksellistä yksilön itsensä lisäksi myös 

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle. (Hietala & Rissanen (2015,14.) KEIJO-hankesuunni-

telman (2018, 4) mukaan kokemusasiantuntijatiedon merkitys on tunnistettu laajasti niin kun-

toutumista tukevissa palveluissa, ennaltaehkäisevässä työssä kuin työelämässäkin. Yksin amma-

tillisen koulutuksen ja työkokemuksen omaavilla ammattilaisilla ei ole omakohtaista kokemus-

tietoa niin kuin kokemusasiantuntijalla on. Kokemusasiantuntijoilla on arvokasta omakohtaista 

kokemustietoa ja ymmärrystä toipumisen vaiheista, joita hyödyntämällä kokemusasiantuntija 

voisi olla avuksi nykyistä enemmän kuntoutumista tukevissa prosesseissa. (KEIJO-hankesuunni-

telma 2018, 4.) 
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Tutkimukset ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyöstä tuovat esille kokemusasi-

antuntijatoiminnan hyötyjä ja kehittämiskohteita. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) 

teettämässä verkkokyselyssä vuonna 2013 tarkasteltiin ammattilaisten näkökulmia kokemusasi-

antuntijuudesta ja Taina Meriluodon vuonna 2018 julkaisemassa tutkimuksessa kokemusasian-

tuntijoiden ja ammattilaisten näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta. 

THL tutki syksyllä 2013 toteutetussa verkkokyselyssä kokemusasiantuntijuustoiminnan aihepii-

rejä, tavoitteita, kokemuksia sekä kehittämiskohteita. Verkkokysely suunnattiin eri toimijoita 

edustaville ammattilaisille, joiden organisaatioissa ja hankkeissa on käytetty kokemusasiantun-

tijatoimintaa. (Kostiainen ym. 2014, 5.) Verkkokyselyn mukaan kokemusasiantuntijatoimintaa 

esiintyy monenlaisessa toiminnassa ja erilaisten aihepiirien parissa (Kostiainen ym. 2014, 9). 

Kokemusasiantuntijuustoiminnalle on asetettu erilaisia tavoitteita, joista eniten mainintoja sai-

vat tuki, voimaannuttaminen ja vertaisohjaus sekä asiakasosallisuuden lisääminen erityisesti 

palveluiden suunnittelussa. (Kostiainen ym. 2014, 10).  

THL:n verkkokyselyn mukaan kokemusasiantuntijakoulutuksen oli käynyt suurin osa organisaa-

tioissa ja hankkeissa työskentelevistä kokemusasiantuntijoista toimivista ja ne, joilla ei sitä 

vielä ollut, olivat lähitulevaisuudessa hakeutumassa koulutukseen. Kostiaisen ym. (2014, 10) 

mukaan kokemusasiantuntijakoulutuksen tarpeellisuudesta on esitetty eriäviä näkemyksiä, 

mutta tavallisesti koulutusta pidetään tarpeellisena ja hyödyllisenä. Koulutus antaa valmiuksia 

kokemusasiantuntijana toimimiseen ja niiden katsotaan suojaavan myös kokemusasiantuntijaa 

itseään. Kokemusasiantuntijakoulutuksen tulisi vastaajien mielestä kuitenkin olla yhtenäisem-

pää ja koordinoitua. Kokemukset kokemusasiantuntijatoiminnasta olivat pääosin joko erittäin 

tai pääosin myönteisiä. Myönteisiksi asioiksi lueteltiin muun muassa aidon kokemuksen välittä-

minen, voimaantuminen ja kuntoutuminen, uudet näkökulmat ammattilaisten työhön, ymmär-

ryksen lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Kokemusasiantuntijuuden koettiin olevan myös 

hyvä ja selkeä, konkreettinen keino tiedonvälitykseen. (Kostiainen ym. 2014, 10–11.) 

Vaikka kielteisiä kokemuksia tuotiin esille huomattavasti vähemmän, tuli niitäkin ilmi verkko-

kyselyssä. Ennakkoluulot ammattilaisten taholta, roolien kirjavuus ja toiminnan yleisen koordi-

noinnin puute, eettisyys ja kokemusasiantuntijan jaksaminen ja korvauksiin sekä kustannuksiin 

liittyvät asiat nousivat esille kielteisinä kokemuksina. Kielteiseksi koettiin myös se, että koke-

musasiantuntijan omakohtainen kokemus ei välttämättä ole yleistettävissä. (Kostiainen ym. 

2014, 11–12.) Kyselyn pohjalta keskeisimmiksi kehittämisehdotuksiksi nousivat kokemusasian-

tuntijuuden käytön vakinaistaminen, koulutuksen kehittäminen ja yhtenäistäminen, kokemus-

asiantuntijuuden roolin vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen, nimikkeiden yhtenäistäminen 

ja selkeyttäminen, kokemusasiantuntijoiden tukemien työnohjauksellisin keinoin sekä palk-

kauksen yhtenäistäminen (Kostiainen ym. 2014, 12). 
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Taina Meriluoto on selvittänyt vuonna 2018 ilmestyneessä väitöskirjassaan, mikä tekee koke-

musasiantuntijoista asiantuntijoita tutkimalla vuosina 2005–2015 toimineita seitsemää koke-

musasiantuntijahanketta (Jyväskylän yliopisto 2018; Meriluoto 2018, 57–58). Meriluodon tutki-

muksen tulokset osoittavat, että kokemusasiantuntijuuden käsite on moninainen ja saa ristirii-

taisiakin merkityksiä käytännössä. Kokemusasiantuntijan käsite liitetään sekä koulutuksen saa-

neeseen että kouluttamattomaan henkilöön. Tutkimuksen mukaan epäselvää on myös se, voiko 

kokemusasiantuntijan kertomaa yleistää muiden saman kokeneiden kanssa vai tuoko hän esiin 

vain omaa kokemustaan. (Meriluoto 2018, 123.) Tutkimuksessa selviää myös, että kokemusasi-

antuntijat joutuvat usein mukautumaan eri hankkeiden ja toiminnanjärjestäjien omiin tavoit-

teisiin, jolloin he eivät pääse itse määrittelemään millaista on olennainen tieto tai hyödyllinen 

osallistuminen (Jyväskylän yliopisto 2018). Meriluodon (2018, 124) mukaan tutkituissa hank-

keissa määritellään asiantuntijuus kykynä tuottaa neutraalia ja puolueetonta tietoa omista hen-

kilökohtaisista kokemuksista huolimatta, päämääränä tuottaa kokemusasiantuntijoista yhteis-

ymmärrykseen pyrkiviä yhteistyökumppaneita. 

4.2 Vertaisuus ja vertaistuki 

Vertaisuus tarkoittaa ihmisten välistä suhdetta ja se määritellään keskinäiseksi asiantuntijuu-

deksi, voimavaraksi ja yhdenvertaisuudeksi. Vertaiseksi koetaan usein ihminen, jolla on jokin 

yhdistävä tekijä tuettavaan, esimerkiksi sairaus tai elämäntilanteen samankaltaisuus. (Mikko-

nen & Saarinen 2018, 20-21.) Yhdistävien kokemusten jakaminen lisää keskinäistä ymmärrystä 

ja toisten selviytymistarinoiden kuuleminen luo toivoa tulevaisuuteen (Mielenterveystalo 2020). 

Vertaistueksi kutsutaan vertaisen antamaa tukea. Vertaistuki tarkoittaa omaehtoista toimintaa, 

jossa vertaiset toimivat omaksi ja toistensa hyväksi. Vertaistuki elää eri tilanteiden ja tarpeiden 

mukaan. Sen toimivuuteen vaikuttaa myös osallistujien omat voimavarat ja elämän olosuhteet. 

Vaikka vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen se ei ole vapaaehtoistoimintaa. Vertaistuki on 

omaehtoista, keskinäistä toimintaa. Vertaiset ovat samalla tasolla, eivätkä asetu toistensa ylä- 

tai alapuolelle. Vertaisen erottaa vapaaehtoistoimijasta se, että heitä yhdistää saman kokemi-

nen ja he tukevat toisiaan keskinäisesti. Vertaistoiminta kattaa alleen kaiken, mikä liittyy ver-

taistukeen. Esimerkkinä vertaistoiminnasta ovat erilaiset vertaistukeen perustuvat ryhmät. 

(Mikkonen & Saarinen 2018, 20-23.) 

Vertaistuen muotoja on useita. Vertaistukea voidaan antaa kahdenkeskisissä tapaamisissa, jossa 

tukihenkilönä toimiva henkilö voi auttaa tuettavaa erilaisissa arjen asioissa. Tukihenkilö voi 

lähteä tuettavan mukaan esimerkiksi kauppaan, apteekkiin, virastoasiointiin ja erilaisiin har-

rastuksiin. Tukihenkilö on tuettavan arjessa mukana silloin, kun tuettava sitä kaipaa. Vertais-

tukea voidaan antaa myös vertaistukiryhmissä, joissa ryhmän ohjaajana toimii saman kokenut, 



  22 

 

 

vertainen, jolla on omakohtaista kokemusta vertaistukiryhmässä käsiteltävästä asiasta. Vertais-

tukea voidaan nykyään tarjota myös internetissä joko yksilö- tai ryhmätapaamisissa. (Mielen-

terveystalo 2020.) 

4.3 Desistanssin tukeminen 

Rikollisuudesta irtautumista tai irtaantumista kutsutaan desistanssiksi ja yksinkertaisuudessaan 

desistanssi voidaan käsittää tietyksi hetkeksi, jolloin yksilö lopettaa rikollisen toiminnan (Tyni 

2015, 66). Desistanssi nähdään nykyään kuitenkin ennemminkin ajanjaksona, jolloin yksilö lo-

pettaa rikosten tekemisen, eikä tee niitä tulevaisuudessakaan (Maruna 2001, 17). Desistanssi 

voi olla tietty hetki, kun yksilö irrottautuu rikollisesta elämäntavasta tai se voidaan käsittää 

pidempiaikaisena matkana kohti rikoksetonta elämäntapaa, jonka aikana yksilö kamppailee ja 

tekee töitä desistanssinsa edistämiseksi varsinkin kohdatessaan vastoinkäymisiä. (Kivivuori, Aal-

tonen, Näsi, Suonpää & Danielsson 2018, 204). Desistanssi voidaan jakaa edelleen primaariin ja 

sekundaariin desistanssiin. Primaarivaiheessa yksilö pitää taukoa rikosten tekemisessä, kun taas 

sekundaarivaihe nähdään pysyvämpänä tilana, jossa yksilö pyrkii luomaan uutta, ei-rikollista 

identiteettiä. (Healy 2010, 78.) 

McNeillin (2004) mukaan desistanssin muodostumiseen vaikuttaa ikä ja aikuistuminen, sosiaali-

set suhteet ja yksilöllinen identiteetti. Iän ja aikuistumisen tuomat psykologiset ja fysiologiset 

muutokset vaikuttavat yksilön lisäksi myös hänen sosiaalisiin suhteisiinsa. Ihmiset ovat sidok-

sissa elämänsä eri aikoina erilaisiin sosiaalisiin instituutioihin, esimerkiksi töissä, parisuhteissa 

ja koulutuksissa, joiden muutokset voivat vaikuttaa desistanssin syntyyn. Myös yksilöllinen iden-

titeetti vaikuttaa rikollisuudesta irrottautumiseen. Se, miten näet ja määrittelet itsesi sen li-

säksi, miten muut määrittelevät sinut, on merkityksellinen asia yksilön identiteetin muovautu-

miselle ja sitä kautta desistanssin syntymiselle. 

Muutokset näissä ylläolevissa asioissa vaikuttavat toisiinsa ja sitä kautta myös yksilön käytök-

seen ja ajatteluun sekä mahdollisesti desistanssin muodostumiseen. Kirjallisuudessa yleensä 

mainitaan primaari- (käytös) ja sekundaariresistanssi (identiteetti), joihin McNeill (2014) liittää 

kolmanneksi vielä kuulumisen käsitteen (territory resistance), jolla hän viittaa siihen, miten 

yksilö kokee sosiaaliset verkostonsa, mitkä asiat merkitsevät hänelle eniten ja miten ne vaikut-

tavat siihen, kuinka hän kokee itsensä sekä kuinka ne vaikuttavat hänen ajatuksiinsa ja te-

koihinsa. (McNeill 2014.) 

McNeillin (2014) mukaan desistanssin tukemisessa huomiota tulisi kiinnittää erityisesti yksilön 

identiteetin muutokseen ja yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteeseen sekä näiden kahden tekijän 

mittaus- tai vaikuttavuustyökalun kehittämiseen. Pelkkien rikollisuustilastojen tuijottaminen 

kertoo vain käytöksestä, eikä mittaa rikollisuuden vähentämiseen pyrkivän työn vaikuttavuutta 

tarpeeksi luotettavasti. Lisäksi yhteistyö muiden sektoreiden toimijoiden, esimerkiksi koulujen 
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ja työpaikkojen kanssa on tärkeää desistanssin tukemisessa. Myös vankien kotiuttamista ja in-

tegroimista takaisin yhteiskuntaan pitäisi edistää yksilön yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteen 

vahvistamisella. 

Anna-Riitta Myllärinen (2011) on tutkinut väitöskirjassaan lainrikkojien elämänsisällön muutosta 

ja sitä tukevaa auttamistyötä. Myllärisen aineisto koostui kymmenen syrjäytymistä kokeneen 

henkilön elämäntarinoista, joissa näkökulmana oli yhteiskuntaan uudelleen kiinnittyminen. Elä-

mäntarinoiden jatkoksi Myllärinen tarkasteli 42:n elämänsisällön muutoksen kokeneen henkilön 

vastauksia laatimaansa kyselyyn. (Myllärinen 2011, 4–5.)  

Myllärisen tutkimustuloksien mukaan vertaistuki näytteli merkittävää osaa toipumisprosesseissa 

(Myllärinen 2011, 120). Vertaistuen nähtiin mahdollistavan ymmärretyksi tulemista ja muutok-

sen vahvistumista (Myllärinen 2011, 83). Vertaistoipujien katseleminen ja kuunteleminen loi 

myös uskallusta katsoa omaa todellista tilannetta ja uskoa sen uudelleenrakentamisen mahdol-

lisuuksiin (Myllärinen 2011, 86). Myllärisen mukaan tärkeä muutokseen kiinnittävä tekijä on 

pystyä näkemään itselleen uudenlainen elämänsisältö. Kun yksilöllä herää tarve muutokseen, 

auttaa se huomaamaan toisten onnistuneita muutoskokemuksia. Toivon näkeminen mahdollis-

taa muutoksen vertaistuen avulla. Toivoa herättävän vertaistuen voima perustuu toipujien re-

hellisiin kertomuksiin omasta toipumisestaan ja muutoksen mahdollisuudesta. (Myllärinen 2011, 

110.) Vertaisen onnistuminen toimii mallina oman muutoksen mahdollistamiseen (Myllärinen 

2011, 107). Vertaistuki on osa kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntija voi tarjota asiak-

kaalle tukea ja toimii täten asiakkaalle vertaisena (Hietala & Rissanen 2015, 19–20). 

5 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyötä ohjaavat tutkimustavoitteet- ja kysymykset sekä käyn 

läpi, millaisia vaiheita tutkimuksen toteutukseen liittyi. Kerron myös valitusta tutkimusmene-

telmästä eli puolistrukturoidusta ryhmämuotoisesta teemahaastattelusta. Lisäksi avaan aineis-

ton keruuta ja tutkimuksen kohderyhmää eli keitä ryhmähaastatteluihin osallistui. Lopuksi ker-

ron miten analysoin aineiston ja pohdin, millaisia asioita tutkimuksen eettisyydessä ja luotet-

tavuudessa tuli ottaa opinnäytetyöprosessin aikana huomioon. 

5.1 Tutkimustavoitteet- ja kysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kokemusasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää 

rikosseuraamusalalla. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla saada tietoa siitä, millaisia tehtäviä 

kokemusasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla sekä miten kokemusasiantuntijoiden ja rikos-

seuraamusalan ammattilaisten asiantuntijuus ja roolit jakautuvat yhteistyössä. Tavoitteena oli 

saada tietoa myös siitä, miten ja millaista kokemustietoa voidaan hyödyntää desistanssin tu-
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kena. Opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää suunniteltaessa kokemusasiantuntijoiden hyö-

dyntämistä rikosseuraamusalan ammattilaisten tukena. Tuloksia voidaan hyödyntää myös koke-

musasiantuntijakoulutusten kehittämisessä. 

Opinnäytetyötä ohjaavia tutkimuskysymyksiä olivat: 

1. Millaisia tehtäviä kokemusasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla? 

2. Miten kokemusasiantuntijoiden ja rikosseuraamusalan ammattilaisten asiantuntijuutta 

jaetaan ja millaisia rooleja yhteistyössä annetaan? 

3. Miten ja millaista kokemustietoa voidaan hyödyntää desistanssin tukena? 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen keväällä 2019 keskustelemalla opinnäytetyön aiheesta työelä-

män edustajien kanssa. Aiheen valinta on lähtenyt omasta kiinnostuksestani kokemusasiantun-

tijuuden hyödyntämistä kohtaan ja keskustelut työelämän edustajien kanssa vahvistivat aiheen 

olevan ajankohtainen ja tarpeellinen. Aiheanalyysi hyväksyttiin toukokuussa 2019. Kesän aikana 

jatkoin opinnäytetyön teoriapohjan kasausta suunnitelmana pitää suunnitelmaseminaari syk-

syllä. Esittelin tutkimussuunnitelmani suunnitelmaseminaarissa syyskuussa 2019, jonka jälkeen 

sain luvan hakea tutkimuslupia. 

Tutkimusluvat Vaasan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijöiden haastattelujen 

osalta myönsi yksikön johtaja Pekka Keskinen syyskuussa 2019 (Liite 6). KEIJO-kokemusasian-

tuntijaopiskelijoiden tutkimusluvan sain Keijo-hanketta koordinoivalta Valo-Valmennusyhdis-

tykseltä sähköpostitse lokakuussa 2019. KEIJO-hankkeessa oli haastattelun toteuttamisajankoh-

tana (syksy 2019) valvotussa koevapaudessa olevia vankeja, joiden kohdalla pyysin tutkimuslu-

paa Rikosseuraamuslaitoksen erikoistutkija Peter Blomsterilta. Sain tutkimusluvan lokakuussa 

2019 (Liite 5).  

Ennen varsinaisia haastatteluja suoritin esihaastattelun vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoi-

miston työntekijöille syyskuussa 2019. Esihaastattelun tarkoituksena on testata haastattelurun-

gon toimivuutta ennen varsinaista haastattelua ja saada käsitystä haastatteluun kuluvasta 

ajasta. Mikäli esihaastattelussa nousee esiin muutostarpeita, voidaan varsinaista haastattelu-

runkoa muuttaa. Esihaastattelut ovat välttämätön ja tärkeä osa teemahaastattelun toteutta-

mista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 72–73.)  

Esihaastattelun tarkoituksena oli testata nauhoitusvälineiden ja teemahaastattelurungon toi-

mivuutta sekä saada käsitystä haastatteluun kuluvasta ajasta. Ennen haastattelun aloitusta pyy-

sin jokaiselta haastatteluun osallistuvalta kirjallisen suostumuksen haastatteluun (Liite 4). Esi-

haastatteluun osallistui runsaasti henkilökuntaa ja se sujui hyvin, joten otin sen tulokset osaksi 
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opinnäytetyötä. Esihaastattelun jälkeen muutin teemahaastattelurunkoa vähän yksinkertaisem-

maksi haastateltavilta saatujen palautteiden pohjalta. Litteroin esihaastattelun lokakuussa 

2019. 

Esihaastattelun jälkeen tiedustelin sähköpostitse sekä vankilan että yhdyskuntaseuraamustoi-

miston työntekijöiden halukkuutta osallistua varsinaiseen haastatteluun (Liite 1). KEIJO-hank-

keen osalta pyysin hankkeen Vantaan vetäjää Janika Lindströmiä toimittamaan saatekirjeen 

(Liite 2) KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoille ja tiedustelemaan puolestani, olisivatko kou-

lutukseen osallistujat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Alkuperäisenä tarkoituksenani oli 

vierailla KEIJO-hankkeen opetuksessa syyskuussa 2019, mutta aikataulullisista syistä se jäi va-

litettavasti toteuttamatta. Sain kuitenkin tietooni, että koulutuksessa oli halukkaita osallistujia 

haastatteluun ja haastattelu toteutettiin marraskuussa 2019. Vaasan vankilan ja yhdyskunta-

seuraamustoimiston henkilökunnan ryhmähaastattelu pidettiin myös marraskuussa 2019. Haas-

tattelujen jälkeen litteroin aineistoa marras-joulukuun ajan. Litteroinnin jälkeen aloitin sisäl-

lön analyysin teemoittelemalla aineistosta esiin tulleita asioita.  

Toteutin tutkimuksen laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus tar-

joaa mahdollisuuden saada syvällisen näkemyksen tutkittavasta asiasta ja siinä ollaan kiinnos-

tuneita siitä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät tutkittavan ilmiön (Kananen 2014, 17, 19). 

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). Valitsinkin laadullisen tutkimuksen siksi, että 

saisin tutkittavasta aiheesta mahdollisimman kattavan kuvan. Aineiston hankinnassa käytin tee-

mahaastattelua. Teemahaastattelu on yksi metodeista, jonka avulla haastateltavan näkökulmat 

ja ”ääni” pääsevät laadulliselle tutkimukselle ominaisesti mahdollisimman hyvin esille (Hirs-

järvi ym. 2009, 164). 

5.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Vaasan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työnteki-

jät sekä KEIJO- hankkeessa kokemusasiantuntijaksi syksyllä 2019 opiskelleet kokemusasiantun-

tijaopiskelijat. Kolmeen teemahaastatteluun osallistui yhteensä kuusi työntekijää Vaasan yh-

dyskuntaseuraamustoimistosta, neljä työntekijää Vaasan vankilasta sekä viisi KEIJO-kokemus-

asiantuntijaopiskelijaa. Haastateltavien ammattinimikkeitä olivat apulaisjohtaja, erityisoh-

jaaja, rikosseuraamustyöntekijä, vartija ja tukipartion ohjaaja. Haastateltujen anonymiteetin 

varmistamiseksi opinnäytetyössä ei yhdistetä haastateltujen työnkuvia tekstissä esiintyviin lai-

nauksiin. Tuloksissa rikosseuraamusalan ammattilaiset edustavat yhdyskuntaseuraamustoimis-

ton ja vankilan haastateltavia (T1-T10) ja kokemusasiantuntijaopiskelijat KEIJO-kokemusasian-

tuntijaopiskelijoita (K1-K5). 
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Laadullisen tutkimuksen lähestymistapana käytin sekä työntekijöille että KEIJO-kokemusasian-

tuntijaopiskelijoille ryhmämuotoista teemahaastattelua. Teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu menetelmä, jossa haastattelu kohdistetaan tiettyihin ennalta valittuihin teemoihin, mutta 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelu luo tilaa erilaisien tulkin-

tojen ja asioiden merkityksien synnylle saaden tutkittavien äänet kuuluviin. Teemahaastattelu 

ottaa myös huomioon sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47–48; Hirsjärvi ym. 2009, 208.) Teemahaastattelu etenee haastateltavien ehdoilla, jol-

loin tutkijan tehtäväksi jää tarpeen tullen esittää tarkentavia ja täydentäviä kysymyksiä sekä 

varmistaa haastattelun pysymisen teemoissa (Kananen 2014, 76). Teemahaastattelun teemat 

perustuvat siihen, mitä aiheesta tiedetään etukäteen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). 

Ryhmähaastattelu tarkoittaa haastattelua, jossa paikalla on samalla kertaa useita haastatelta-

via. Ryhmähaastattelussa haastateltavat saavat tukea toisiltaan ja se saattaa tuottaa enemmän 

tietoa kuin yksilöhaastattelut, sillä osallistujat voivat muun muassa tukea ja rohkaista toisiaan 

haastattelun aikana. Ryhmähaastattelutilanteessa myös väärin ymmärtäminen ja unohtaminen 

on vähäisempää. (Eskola & Suoranta 1998, 95, 97–99.) Ryhmähaastattelun ensimmäisenä haas-

teena on saada kaikki paikalle samaan aikaan (Eskola & Suoranta 1998, 98). Itse haastatteluti-

lanteessa ongelmaksi voi syntyä, mikäli ryhmää dominoi yksi tai useampi henkilö vieden osal-

listumismahdollisuuden muilta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 63.)  

Valitsin ryhmämuotoiset teemahaastattelut aineistonkeruumenetelmäksi siksi, että uskoin nii-

den avulla saavani mahdollisimman monipuolisen näkökulman tutkimusteemoihin. Teorian poh-

jalta luodut teemat varmistavat oikeisiin asioihin keskittymisen antaen tilaa haastateltaville. 

Ryhmämuotoisten haastattelun valintaa perustelin työntekijöiden näkökulmasta yhdyskunta-

seuraamustoimiston ja vankilan yhteistyöllä: työntekijöiden yhteen saattaminen on perusteltua 

ja voi tuottaa laajemman aineiston kuin yksilöhaastattelut. KEIJO-kokemusasiantuntijaopiske-

lijat voivat ryhmässä täydentää toisiaan ja olla toistensa tukena haastattelutilanteessa. Ryh-

mähaastattelu mahdollistaa myös usean ihmisen haastattelun samaan aikaan ja säästää haas-

tatteluvaiheessa aikaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 63). Ryhmähaastattelun purkamisessa ongel-

mana voi olla haastateltavien tunnistaminen ja puheista selvää saaminen (Eskola & Suoranta 

1998, 99). Tämän ratkaisin pyytämällä haastateltavia esittäytymään nauhoittamisen alussa, 

joka auttoi minua tunnistamaan haastateltavat litterointivaiheessa. 

5.4 Aineiston analyysi 

Haastattelujen jälkeen litteroin aineiston. Litterointi tarkoittaa äänitiedoston sisällön muutta-

mista kirjoitettuun muotoon (Hirsjärvi ym. 2009, 222). Litteroin haastattelut sana sanalta, 

mutta jätin muutamia toistuvia täytesanoja kuten ”niinku” ja ”tuota” valmiin tekstin ulkopuo-

lelle. Lisäksi muutin joitain murresanoja kirjakieleksi haastateltavien anonymiteetin varmista-

miseksi. Kolmeen ryhmämuotoiseen teemahaastatteluun osallistui yhteensä kuusi työntekijää 
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Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimistosta, neljä työntekijää Vaasan vankilasta sekä viisi KEIJO-

kokemusasiantuntijaopiskelijaa eli yhteensä 15 henkilöä. Ryhmähaastattelut kestivät yhteensä 

4 tuntia ja litteroitua tekstiä tuli yhteensä 60 sivua. Haastateltavien ammattinimikkeitä olivat 

apulaisjohtaja, erityisohjaaja, rikosseuraamustyöntekijä, vartija ja tukipartion ohjaaja. Haas-

tateltujen anonymiteetin varmistamiseksi opinnäytetyössä ei yhdistetä haastateltujen työnku-

via tekstissä esiintyviin lainauksiin. Tuloksissa rikosseuraamusalan ammattilaiset edustavat yh-

dyskuntaseuraamustoimiston ja vankilan haastateltavia (T1-T10) ja kokemusasiantuntijaopiske-

lijat KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoita (K1-K5). 

Litteroinnin jälkeen valitsin aineistojen analyysitavaksi suunnitelmani mukaan aineistolähtöisen 

teemoittelun. Teemoittelu on luonteva tapa analysoida teemahaastatteluaineistoa (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2016). Teemoittelulla tarkoitetaan analyysivaiheessa sellaisten aineis-

tosta nousevien piirteiden tarkastelemista, jotka ovat yhtenäisiä usealla haastateltavalle. Odo-

tettavaa on, että ainakin lähtökohtateemat nousevat esille, mutta tavallisesti esiin tulee myös 

muita teemoja, joten litteroitua tekstiä tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Aineiston jär-

jestäminen teemojen mukaan etenee niin, että jokaisen esiin tulleen teeman alle koostetaan 

haastatteluista ne kohdat, joissa puhutaan kyseisestä teemasta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Aineiston analyysin aloitin tutustumalla litteroituun aineistoon huolellisesti ja ennakkoluulot-

tomasti. Alleviivasin tärkeitä avainsanoja aineistosta ja kirjoitin itselleni muistiinpanoja. Aloi-

tin ensin tekstin analyysin keräämällä kaikki tiettyyn haastattelukysymykseen tulleet vastauk-

set yhteen haastattelurungon teemojen mukaisesti. Jos kysymykseni oli esimerkiksi ”Millaiset 

kokemusasiantuntijat sopivat mielestänne rikosseuraamusalalle?” Keräsin jokaisesta ryhmä-

haastattelusta vastaukset tämän kysymyksen alle. Tekstin pelkistyksen lisäksi kirjoitin alatee-

moiksi asioita, jotka nousivat vastauksissa esiin. Tämän kysymyksen kohdalla esimerkiksi toipu-

minen, kokemusasiantuntijakoulutus ja asenne nousivat useissa vastauksissa alateemoiksi. Toi-

min jokaisen kysymyksen kohdalla ensin näin, jonka jälkeen aloin hahmottamaan millaisia ylä-

luokkia aineistosta nousee esiin. Ensimmäiseksi selkeäksi yläluokaksi ja teemaksi muodostui 

odotukset rikosseuraamusalalla toimiville kokemusasiantuntijoille ja sen alaluokiksi toipuminen 

ja aika kokemuksesta, desistanssi, osaaminen ja asenne sekä kokemusasiantuntijakoulutus. 

Liite 7 sisältää esimerkin teemoittelusta. 

5.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Laadullista tutkimusta tehdessä tutkijan on tärkeää tarkastella jatkuvasti tekemiään ratkaisuja 

ja ottaa kantaa analyysin kattavuuteen ja tekemänsä työn luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 

1998, 209). Tutkijan on tärkeää myös olla kaikissa toimissaan avoin ja rehellinen sekä huolehtia, 

että kaikki tutkimuksen vaiheet ovat huolella tehtyjä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002; 

Eskola & Suoranta 1998, 209).  
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Opinnäytetyötä tehdessä minun oli tunnettava eettiset ja moraaliset velvoitteet, jotka minua 

sitovat. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen vastuiden tunteminen on opinnäytetyön toteuttami-

sen edellytys. Noudatin hyvää tieteellistä käytäntöä osaltani tuntemalla toimintaani ohjaavat 

ohjeet ja velvoitteet sekä noudattamalla Laurean opinnäytetyöohjetta. 

Lisäksi opinnäytetyön tekemistä ohjasi HTK-ohje eli Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkai-

sema ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen” -ohje. Siinä määritellään 

muun muassa, mitä hyvä tieteellinen käytäntö on ja miten sen loukkausepäilyjen käsitellään. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ”Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistie-

teellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestä-

miseksi” -ohje toimi myös ohjenuorana opinnäytetyötä tehdessäni. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

150–151; Arene 2017.) 

Aiheen valinta lähti omasta kiinnostuksestani kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä kohtaan 

ja keskustelut työelämän edustajien kanssa vahvistivat aiheen olevan ajankohtainen ja tarpeel-

linen. Etsin opinnäytetyön teon aikana aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja otin ne huomioon opin-

näytetyötä tehdessäni. Olin yhteydessä työelämän edustajaan ja ohjaavaan opettajaani opin-

näytetyöprosessin ajan ja lähetin heille molemmille tutkimussuunnitelman ja opinnäytetyön 

versioita tarkastettavaksi. 

Hain tutkimusluvat asianmukaisesti ja suoritin haastattelut vasta tutkimusluvat saatuani. Tie-

dustelin sähköpostitse Vaasan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilökunnan haluk-

kuutta osallistua tutkimukseen (Liite 1). KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoiden halukkuutta 

osallistua tutkimukseen tiedustelin KEIJO-hankkeen opettajalta Janika Lindströmiltä ja lähetin 

hänelle saatekirjeen KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoille toimitettavaksi (Liite 2). Saate-

kirjeiden yhteydessä kerroin muun muassa haastattelun tarkoituksen, arvioidun keston sekä 

miten haastattelussa saatuja tietoja käsitellään. Kerroin, että haastatteluun osallistuminen on 

vapaaehtoista ja pyysin vapaaehtoisia ilmoittautumaan opinnäytetyöni yhdyshenkilölle. Kirjeen 

loppuun linkitin sivustoja, joilta lukija saisi lisätietoa kokemusasiantuntijuudesta ja KEIJO-

hankkeesta. 

Koska halusin saada ryhmähaastattelusta mahdollisimman paljon irti, annoin vapaaehtoisille 

haastateltaville teemahaastattelurungon (Liite 3) tiedoksi ennen haastattelujen toteuttamista. 

Haastatteluaiheiden antaminen haastateltaville ennen varsinaista haastattelua auttaa heitä 

valmistautumaan haastatteluun ja on myös eettisesti perusteltua, sillä silloin haastateltavat 

tietävät mihin ovat osallistumassa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85–86). 

Ennen haastattelun aloittamista pyysin lisäksi kaikilta osallistujilta kirjallisen suostumuksen 

haastatteluun (Liite 4). Suostumuksessa kertasin opinnäytetyöni aiheen, tarkoituksen ja tavoit-

teen. Kerroin, miten haastattelu toteutetaan ja kauanko se arviolta kestää. Toin esiin, että 
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osallistuminen on vapaaehtoista ja se on mahdollista keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Li-

säksi kerroin, että haastattelu nauhoitetaan opinnäytetyön tekemistä varten, mutta sen val-

mistuttua kaikki aineisto tuhotaan. Suostumuksessa kerroin myös, miten valmista tutkimusta 

hyödynnetään. Suostumuksesta tehtiin kaksi osaa, joista toinen jäi haastateltavalle itselleen. 

Litteroinnissa poistin murresanat ja kaikki sellaiset tiedot, joista haastateltavan voisi tunnistaa. 

Säilytin tulostettua tekstiaineistoa lukitussa kaapissa ja hävitin sen tutkimuksen päätyttyä.  

6 Opinnäytetyön tulokset 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön keskeiset tulokset. Tulokset on jaoteltu viiteen päätee-

maan: kokemusasiantuntijoiden tehtävät rikosseuraamusalalla, odotukset rikosseuraamusalalla 

toimiville kokemusasiantuntijoille, huomioonotettavia asioita kokemusasiantuntijuutta hyödyn-

nettäessä, kokemusasiantuntijan ja rikosseuraamusalan ammattilaisen yhteistyö sekä kokemus-

asiantuntijuuden hyödyt rikosseuraamusalalla.  

Tuloksien mukaan kokemusasiantuntijat ja rikosseuraamusalan ammattilaiset ovat pääosin yhtä 

mieltä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä, joskin kokemusasiantuntijat näkevät koke-

musasiantuntijakoulutuksen tärkeänä osana toipumista, kun taas ammattilaiset odottavat ko-

kemusasiantuntijaksi hakeutuvalta jo pidemmälle edennyttä toipumista ennen koulutukseen 

osallistumista.  

Tuloksissa rikosseuraamusalan ammattilaiset edustavat yhdyskuntaseuraamustoimiston ja van-

kilan haastateltavia (T1-T10) ja kokemusasiantuntijaopiskelijat KEIJO-kokemusasiantuntija-

opiskelijoita (K1-K5). 

6.1 Kokemusasiantuntijoiden tehtävät rikosseuraamusalalla 

Vertainen ja rinnalla kulkija -otsikon alla kerron kokemusasiantuntijan roolista rikosseuraamus-

asiakkaan apuna arkisten asioiden hoitajana, toivon luojana ja esimerkin näyttäjänä. Teema-

haastatteluissa nousi esiin, että kokemusasiantuntija nähdään asiakkaan tukihenkilönä läpi seu-

raamuksien aina yhdyskuntaseuraamuksien suorittamisesta vapautumisen valmisteluun ja sivii-

liin siirtymiseen. 

Asennevaikuttaja-otsikon alla kerron kokemusasiantuntijan tehtävistä asennevaikuttajana. 

Teemahaastattelussa esiin nousi rikoksettomaan elämäntapaan motivoiminen ja varsinkin nuor-

ten rikosmyönteisiin asenteisiin vaikuttaminen. Kokemusasiantuntijan nähtiin voivan vaikuttaa 

myös rikosseuraamusasiakkaiden virkamiesvastaisiin asenteisiin. Kokemusasiantuntija voi myös 

motivoida ammattilaisia oman työn suorittamiseen ja sen merkityksen näkemiseen näyttämällä 
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esimerkkiä omasta muutoksesta. Kokemusasiantuntija voi olla esimerkillään myös madaltaa pal-

velupaikkojen kynnystä jatkaa yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Kokemusasiantun-

tijaa voidaan käyttää asennevaikuttajana myös osana ohjelmatyötä. 

Kokemustiedon jakaja -otsikon alla kerron kokemusasiantuntijan tehtävistä kokemustiedon ja-

kajana. Teemahaastattelussa esiin nousi kokemustiedon jakaminen rikosseuraamusasiakkaille 

ohjelmatyössä ja kokemusasiantuntijoiden omissa vertais- ja desistanssiryhmissä. Ammattilai-

sille kokemusasiantuntija voi jakaa kokemustietoa erilaisten koulutuksien kautta. 

Ammattilaisten yhteistyökumppani -otsikon alla kerron siitä, millaisissa tilanteissa kokemusasi-

antuntija voi tehdä yhteistyötä ammattilaisen kanssa. Teemahaastatteluissa nousi esiin, että 

kokemusasiantuntija voisi olla rikosseuraamusalan ammattilaisen työparina valvontatapaami-

sissa, ohjelmatyössä ja vapauden valmistelussa. Siviilissä kokemusasiantuntija voisi jatkaa yh-

teistyötä sosiaalialan ammattilaisen kanssa 

Palveluiden kehittäjä -otsikon alla kerron, miten kokemusasiantuntija voi olla mukana palve-

luiden kehittämisessä. Teemahaastatteluista nousi esiin, että kokemusasiantuntijaa voitaisiin 

hyödyntää keskustelukumppanina asiakasprosessin läpikäymisessä sekä palautteenannon aikana 

tulkkina rikosseuraamusasiakkaan ja ammattilaisen välillä. 

6.1.1 Vertainen ja rinnalla kulkija  

Yhdyskuntaseuraamuksien puolella rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan kokemusasian-

tuntija voisi auttaa ja rohkaista asiakasta hoitamaan arkisia asioita. Kokemusasiantuntija olisi 

vertainen ja eräänlainen rinnalla kulkija arkisten asioiden hoidossa. Kokemusasiantuntijan apu 

asioiden hoitamisessa voisi tuntua rikosseuraamusasiakkaalle luontevammalta kuin viranomai-

sen mukana kulkeminen. 

”Varmaan yks ainakin yhdyskuntaseuraamus puolella on se jonkinlainen rinnalla 

kulkija, joka siis ihan menee tän asiakkaan kanssa paikasta toiseen ja opastaa 

ja ohjeistaa ja pikkusen rohkaseeki hoitaa asioita.  Aattelis, et se on ehkä vähän 

luontevampaa. Kyllähän mekin nyt kuljetaan niitten kans tuolla sossussa ja hyvä 

ettei lääkärissä, mutta onhan se pikkusen jotenki surullista et ’no kiva sulla on 

täällä nyt joku Risen täti sitten joukos.’ Ehkä se vois olla luontevampaa, et siinä 

olis joku vertainen.” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan kokemusasiantuntijat voisivat olla asiakkaan tukena 

koevapauden valmistelussa ja auttaa vankia päivittäisten asioiden hoitamisessa, kuten asunnon 

hankkimisessa ja sosiaalitoimiston asioiden hoitamisessa. Kokemusasiantuntijaan voisi olla kon-

taktissa päivystävän puhelimen kautta, johon voisi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä. 
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”Pitäis saada se suhde luotua siihen vankiin jo noin esimerkiks puoli vuotta en-

nen koevapauteen pääsyä ja hänen kans vaikka käydä yhdessä hoitamassa sossu-

asioita, asuntoasioita sun muuta. Taikka sitten meillä tulee todennäköisesti 

oleen semmonen päivystävä puhelin, elikkä siihen voi soittaa jos tulee ihan mitä 

vaan asioita, niin me koitetaan olla semmonen niin sanottu matalankynnyksen, 

et sillä on helppo ottaa yhteyttä oli asia mikä tahansa.” K2 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mielestä kokemusasiantuntija voisi tarjota vapautuvalle 

vangille myös henkistä tukea. Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan vankilasta vapautu-

minen ja siviiliin siirtyminen on vangille usein kova paikka. Kokemusasiantuntija voisi tukea 

henkilöä siviiliin siirtymisessä ja rikoksettomaan elämään pyrkimisessä. Ammattilaisten haas-

tatteluissa tuli ilmi, että työntekijän voi olla vaikeaa ymmärtää, miltä esimerkiksi vapauden 

menettäminen tuntuu. Kokemusasiantuntijan nähdään ymmärtävän asiakasta eri tavalla, koska 

kokemusasiantuntija on itse kokenut saman. 

”Etenkin jos suljetun puolelta vapautuu, niin sitten se on niin kova paikkaki se 

siviilin siirtyminen, niin siinä jotenki ehkä pehmentää sitä. Et sit jos on vaikka 

aikomukset, et haluu elää, vaikka yrittää elää päihteetöntä elämää tai muuta, 

nii sitte olis niinku semmosia hyviä, jotka tukee siinä (….) monessa kohtaa ehkä 

tulee semmonen et työntekijänä sä et voi koskaan niinku oikeesti ymmärtää, 

että mitä joku on kokenut, tai miten joku kokee tai ajattelee. Sä voit vaan ta-

vallaan jotenki myötäillä siinä, mut sitte ku siinä on oikeasti henkilö joka on 

kokenut ja tietää mistä puhutaan. Aika usein vangit itekki tuottaa sitä että ’ku 

tätä ei voi kukaan muu ymmärtää tätä vaikka vapauden menettämisen tunnetta’ 

niin se, et sit siinä on mukana henkilö, joka oikeasti ymmärtää sen ja täydentää 

sen kokonaisuuden siinä.” T8 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijaa voisi tarvita vertaistueksi 

myös vankeuden alkaessa. Kokemusasiantuntija voisi antaa vinkkejä – varsinkin ensikertalaisille 

– mihin kannattaa lähteä mukaan ja mihin ei, sillä ongelmat voivat kasvaa vankilassa. 

”Vois sitä kokemusasiantuntijaa tarvita sillon vankilaan tullessakin, koska van-

kilassakin voi mennä väärille poluille. (….) varsinkin näille ekakertalaisille et 

mihinkä sun kannattaa mennä mukaan, koska täälläkin sä voit saada tosi paljo 

ongelmia.” T10 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntija voisi vertaistyön avulla luoda 

toivoa henkilöille, jotka ovat jo ehkä menettäneet toivonsa elämänmuutokseen. Se voisi olla 

uskottavampaa kuin työntekijöiltä tuleva kannustus ja rohkaisu, vaikka sekin koetaan tärkeäksi. 
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”Sitten on ne tilanteet, missä on sitten joku vähän vanhempi veivikaula, joka 

on ehkä tietyllä lailla jo vähän menettänyt sen toivonsa siihen elämänmuutok-

seen. Niin sit olis joku, joka sanois et ’hei kyllä sä pystyt sen vielä tekemään 

tossakin vaiheessa, et mäkin oon pystynyt.’ Et seki ehkä niinku on uskottavam-

paa, kun on joku, joka on kokenut sen ja kertoo mitä se (on). Ku et me (työnte-

kijät) siellä hirveesti kannustetaan ja rohkaistaan et ’kyl sä pystyt’. Toki on 

tärkeetä, et joku kannustaa ja rohkaisee, mutta ehkä taas se uskottavuus siinä.” 

T7 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mielestä kokemusasiantuntija voisi toimia rikosseuraamus-

asiakkaan tukihenkilönä läpi seuraamuksien esimerkiksi yhdyskuntapalvelun suorittamisessa ja 

ohjelmatyössä. 

”Sen pitää olla joku yhdyskuntapalvelun kokenut, joka on niiden (yhdyskunta-

palvelun suorittajien) tukihenkilö.” T5 

”Jos ois vaikka tällanen ohjelmatyö, vaikka ryhmämuotonen ohjelmatyö tai 

miksei yksilötyökin, mihinkä vois ottaa yhtenä osana tälläsen kokemusasiantun-

tijan (….) ja jos tällä ois valmius toimia jonkinnäkösenä tukihenkilönä, niin se-

hän olis aika hyödyllistä.” T10 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijoita voidaan käyttää rikosseu-

raamusalalla kaikenlaisessa vertaistyössä, sekä yksilö- että ryhmätyössä, missä tarvitaan koke-

musasiantuntijan esimerkkiä ja kannustamista. Kokemusasiantuntija voi auttaa poistamaan sen 

ongelman, että asiakas ajattelee olevansa yksin, ulkopuolinen tai erikoinen. Kokemusasiantun-

tija on asiakkaalle vertainen.  

”(Kokemusasiantuntijaa) voidaan käyttää vertaistyössä rikosseuraamusalalla 

ihan kaikessa, missä tarvitaan jonkinnäköistä esimerkinantoo tai kannustamista. 

Ja poistamaan sen ongelman, että aina tuntuu siltä, että ollaan yksin, ulkopuo-

lisia tai erikoisia. Et antaa tavallaan sitä näkökulmaa myös siihen et ’hei tässä 

on joku muu kans’ et se voi olla semmonen tunnetason juttu, niin mä aattelen.” 

K3 

Sekä rikosseuraamusalan ammattilaiset että kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät yhtenä sel-

keänä kokemusasiantuntijan vertaistyön roolina asiakkaan rinnalla kulkijan, joka omalla esi-

merkillään voi tukea rikosseuraamusasiakasta ja vankia läpi seuraamuksien. Lisäksi kokemus-

asiantuntijan antaman vertaistuen nähtiin luovan asiakkaalle toivoa ja lisäävän uskoa muutok-

sen mahdollisuudesta. 
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6.1.2 Asennevaikuttaja 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan yhdyskuntaseuraamuksien puolella kokemusasian-

tuntijaa voitaisiin hyödyntää täytäntöönpanon aikana esimerkiksi nuoren valvontatapaami-

sessa, jossa kokemusasiantuntija toisi tilanteeseen oman näkökulmansa ja voisi tätä kautta vai-

kuttaa nuoren asenteisiin.  

”Jos nyt olis sellaiseen mahdollisuus, niin jossain nuoren valvontatapaamises 

olla joku vähä sanomas ja käymäs mukana siinä tuomas näkökulmaa  asioihin.” 

T4 

”Kyllä se (kokemusasiantuntija) vois enemmän vaikuttaa siihen nuoreen ja kään-

tää sen elämänsuuntaa.” T3 

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen varsinkin nuorien kanssa sekä yhdyskuntaseuraamuk-

sien että vankeuden puolella nähtiin mahdollisuutena vaikuttaa rikosmyönteisiin asenteisiin. 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset kokivat, että heillä on työntekijöinä vähän tehtävissä, mikäli 

nuoren asenne ei ole kohdillaan. 

”Näitten nuorten kanssa, joilla ehkä on vielä semmonen jonkinlainen kaikkivoi-

paisuuskuvitelma olemassa, et tulis joku sanomaan et ’hei ihan oikeesti ettei 

tää niinku hyvin pääty.’ Kyllähän meilläkin monesti niillä nuorilla on se asenne 

et ’emmä nyt vankilaan joudu’ ja tavallaan vauhti vaan kiihtyy, muttei oikeesti 

nähdä sitä mihinkäs se johtaa. Et joku, joka tietää, mihin se johtaa, kävis sano-

massa, et ’mieti kaks kertaa.’” T7 

”Mä haluaisin jonkun välillä käymään ja kertomaan omia kokemuksiaan varsinkin 

näille nuorille, jotka sanoo, että ’ei me mitään apuu tarvita.’ Siinä itellä tulee 

just semmonen olo, että tässä on hyvin vähän kortteja mulla työntekijänä enää 

käytettävissä, jos asenne on toi. Niin tohon kun sais oikeesti sieltä jonkun hyvän 

Keijon, joka pystyis kertoo omaa kokemustaan ja kertomaan, että ’hei mä oon 

ollu ihan täs samas tilanteessa’. Ehkä se vois enemmän avata niitä silmiä ja ehkä 

edes se pieni murunen semmosta realismia vois tulla nuorenkin kohdalle.” T10 

Myös kokemusasiantuntijaopiskelijat näkevät kokemusasiantuntijan roolin yksilön asenteisiin 

vaikuttajana. Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan kokemusasiantuntija voisi toimia esi-

merkkinä muutoksen mahdollisuudesta ja herättää asiakkaassa ajatusmallin muutoksen kohti 

rikoksetonta elämää. 

”Varmasti ihan vaan tämmönen esimerkkikin on ihan hyvä. Näyttää, et oikeesti 

pystyy elämän koota uudestaan ja lähtee sillain ns. normaaliin elämään, et pää-

see työelämään kiinni. Semmonen ihminen, joka miettii että, miten sitä rahaa 
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tehdään muutaku rikoksella, niin näkee, että on mahollisuus tehä jotain mie-

lenkiintosta hommaa. Voi lähtee se oma ajatusmalli muuttuu sen verran, et ha-

luu takasi yhteiskunnan pariin enemmän, ku elää tuolla lain toisella puolella.” 

K4 

Kokemusasiantuntija voisi rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan vakuuttaa virkamiesvas-

taista rikosseuraamusasiakasta työskentelemään ammattilaisen kanssa kertomalla omia koke-

muksiaan yhteistyön kannattavuudesta. Kokemusasiantuntija voisi rikosseuraamusalan ammat-

tilaisten mukaan myös vähentää rikosseuraamusasiakkaan virkamiesvastaista asennetta. 

”Jos meillä olis asiakas, joka on hirveen virkamiesvastainen ja se ei tuu mun 

kans toimeen, niin mä voisin ottaa sen kokemusasiantuntijan (….) kertomassa 

siitä omasta kokemuksesta, että miten sä voit hyötyä täältä, jos se ei usko mun 

puhetta virkamiehenä.” T1 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mielestä kokemusasiantuntijoita voisi hyödyntää myös esi-

merkiksi päihteisiin, väkivaltaan tai perhetyöhön liittyvässä ohjelmatyössä, jossa pyritään vai-

kuttamaan yksilön ajatteluun. 

”Tällanen ohjelmatyö, oli se sitten väkivaltaan tai päihteisiin liittyvää tai per-

hetyöhön, mihinkä vaan. Niillä pyritään vaikuttaan ajatteluun, niin vois olla 

joku osuus, missä vois hyödyntää kokemusasiantuntijuutta. ”T10 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mielestä kokemusasiantuntija voisi vaikuttaa myös rikos-

seuraamusalan ammattilaisten asenteisiin. Kokemusasiantuntija voisi olla hyödyllinen osa työn-

tekijöiden koulutustilaisuuksissa. Esimerkiksi kaikilla työntekijöillä on omat käsityksensä lähi-

työstä. Kokemusasiantuntija voisi kertoa omat kokemuksensa asiasta ja sen hyvät ja huonot 

puolet. Tämä voisi avata työntekijöille asiaa eri tavalla ja vaikuttaa lähityöhön suhtautumiseen.  

”Joku Risen työntekijöiden koulutus lähityöstä esimerkiks, niin kaikilla on siitä 

oma mielipide ja näkemys ja miten se menee ja miltä se ittestä tuntuu. Jos siinä 

olis kokemusasiantuntija kertomassa, mitkä on sen plussapuolet, mitkä on sen 

huonot puolet, niin se vois ehkä avata sitä työntekijöille eri tavalla.” T8 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset näkevät kokemusasiantuntijan roolin siis eräänlaisena asen-

nevaikuttajana myös henkilökuntaa kohtaan. Kokemusasiantuntija voi rikosseuraamusalan am-

mattilaisten mukaan vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin positiivisten kokemusten kautta. 

”Onhan se myöskin ehkä eräänlaista asennevaikuttamista. Jos aattelee Rikos-

seuraamuslaitoksen henkilökuntaa, niin aika monenlaisella asenteella varustet-
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tua hiihtäjää löytyy edelleen niin vankilapuolelta kun myös yhdyskuntaseuraa-

muspuolelta. Varmaanhan positiivisten kokemusten kauttahan ne asenteet läh-

tee muovautumaan.” T7 

Kokemusasiantuntija voi omalla muutoksellaan rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan mo-

tivoida myös ammattilaista työn suorittamiseen ja oman työn merkityksellisyyden lisäämiseen.  

”Esimerkiks toi äskönen (Kokemuspuhuja) kyllähän se meitä itteäki motivoi. ” 

T3 

”Kyllähän se muistuttaa aina siitä, että tällä työllä on merkitystä.” T3 

Kokemusasiantuntijan näyttämä esimerkki ja muutos voi rikosseuraamusalan ammattilaisten 

mukaan toimia myös apuna palvelupaikkojen rekrytoinnissa. 

”Jos uusia (palvelupaikkoja) rekrytään niin siinä. Ilman muuta siinähän se oliskin 

semmonen mitä me yhteiskunnallisesti tästä hyödytään.” T2 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat pohtivat, että kokemusasiantuntijat voivat omalla esimerkil-

lään muuttaa ammattilaisten asenteita muutoksen mahdollisuudesta. 

”Mun mielestä omalla esimerkillämme, et me ollaan tämmösii avoimia rehellisiä 

ihmisiä nykyään. Kai niilläkin (työntekijöillä) rupee se selkäranka taittuu jossain 

kohtaan uskoon, et se muutos on mahdollinen. ” K2 

Kokemusasiantuntijoiden vaikuttamistyön tehtävät nähtiin sekä yksilön että laajemmin koko 

alan ja yhteiskunnan asenteisiin vaikuttamisen mahdollisuuksina. Vaikuttamistyö nähtiin osana 

kokemusasiantuntijan perusroolia, joka onnistuessaan voisi helpottaa myös ammattilaisten 

työtä. 

6.1.3 Kokemustiedon jakaja 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mielestä yhdyskuntaseuraamusten puolella kokemusasian-

tuntija, joka olisi itse suorittanut ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun ja kouluttautunut koke-

musasiantuntijaksi, voisi toimia ryhmäyhdyskuntapalvelun vetäjänä. 

”Sen pitää olla joku yhdyskuntapalvelun kokenut (….) esimerkiksi toi tyyppi (ko-

kemusapuhuja) vois olla kouluttaa ittensä ja sitte olla siinä ryhmässä tommo-

sena vetäjänä.” T5 

Ohjelmatyötä tarjotaan sekä yhdyskuntaseuraamustoimistossa että vankilassa. Rikosseuraa-

musalan ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijan voisi sopivana hetkenä ottaa yhtenä 

osana yksilö- tai ryhmämuotoiseen ohjelmatyöhön pitämään tunnin.  
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”Vaikka ryhmämuotoinen ohjelmatyö, tai miksei yksilötyökin, mihinkä vois ot-

taa yhtenä osana kokemusasiantuntijan. Sillä ois tietty tunti minkä se pitäis 

vaikka ryhmässä tai sitten yksilötyössä, mikä tulis just optimaaliseen vaiheeseen 

vielä kertoon tämmöstä totuusterapiaa.” T10 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntija voisi pitää vertaistuellisia de-

sistanssi- ja päihderyhmiä sekä ryhmiä rikollisten läheisille niin yhdyskuntaseuraamuksien kuin 

vankeudenkin puolella. Tosin lyhyt aika tuomiosta tai edelleen aktiivinen koevapaus voi olla 

este vankilassa työskentelylle. Kokemusasiantuntijaopiskelijat miettivätkin, voisiko vankeuden 

aikana tällaisiin vertaisryhmiin osallistua lomien aikana. Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden 

mukaan olisi tärkeää, että kokemusasiantuntija saisi luotua kontaktin asiakkaaseen hyvissä 

ajoin ennen vapautumista. 

”(….) desistanssiryhmiä ryhmiä sekä tota läheisille ryhmiä rikollisten läheisille 

tietysti päihdederyhmiä, tommoset on mun mielestä tärkeitä.” K2 

”Omalla kohalla se on harmillista, että nyt kun oon vielä koevapaudessa niin mä 

en vankiloihin pääse. Oon sitä paljon pohtinut, kun haluais sen kontaktin luoda 

hyvissä ajoin ennen, kun vapautuva vanki vapautuu. Mahdollistuisko se sitten 

esimerkiksi tota ts-lomilla, et he pääsis ts-lomilla tulen vertaisryhmiin ja mei-

dän kokemusasiantuntijoiden kanssa sitten hoitaan tommosia päivittäisiä asi-

oita.” K2 

Rikosseuraamusalan ammattilainen oli eräässä koulutuksessa huomannut, että kun kokemusasi-

antuntija tuli kertomaan omia kokemuksiaan, oli kuulijoilla ns. ”lamppu syttynyt”, vaikka asia 

oli jo teoriassa työntekijöiden toimesta kerrottu. Myös mahdollisuus kysyä kokemusasiantunti-

joilta koettiin hyödylliseksi. 

”Et vaiks sä olisit kuinka kouluttanut ammattilaisia ja kertonu et asiat on näin 

ja näin, mutta sitte vasta kun se kokemusasiantuntija tulee siihen ja kertoo itse, 

että asia oli näin. Et se periaatteessa olis samaa mitä on muuten jo siinä koulu-

tuksessa käyny läpi, niin sit vasta siinä vaiheessa huomas oikeen, että työnteki-

jöillä sytty lamppu, et ’aijaa et se on näin, et sä oot kokenu sen näin ja tää on 

se syy’. Ehkä se mahdollisuus myös kysyä kokemusasiantuntijalta työntekijän 

näkökulmasta vois olla ihan hyödyllistä. ” T8 

Myös kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät, että kokemusasiantuntijoita voitaisiin hyödyntää 

ammattilaisten koulutuksissa. 

”Niin siis mehän voitais tietyllä tavalla olla kouluttamassa.” K3 
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Kokemusasiantuntijalla olevaa kokemustietoa nähtiin voivan hyödyntää erityisesti yksilö- ja 

ryhmämuotoisessa ohjelmatyössä, vertaistukiryhmissä ja ammattilaisten koulutuksissa teo-

riatiedon lisänä. Kokemustiedon jakaminen yhdistettiin siis myös asennevaikuttamiseen ja ri-

kosseuraamusalan henkilöstön koulutukseen. 

6.1.4 Ammattilaisen yhteistyökumppani  

Kokemusasiantuntijaa voisi rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan hyödyntää valvontata-

paamisessa ammattilaisen työparina käsiteltäessä tiettyjä teemoja. 

”Tietysti valvontatapaamisella ehkä jotain teemoja vois sit käsitellä niinkin, et 

sen voi työparityöskentelynä mieltää.” T7 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan myös ryhmämuotoisessa ohjelmatoiminnassa am-

mattilaisen työparina voisi olla kokemusasiantuntija. Ammattilainen toisi tilanteeseen ammat-

titaidon ja osaamisen metodista ja kokemusasiantuntija toisi tilanteeseen toisen näkökulman. 

”Miksei esimerkiks ryhmämuotosessa ohjelmatoiminnassa, niin miksi se ei voisi 

se työpari olla kokemusasiantuntija. On se meidän työntekijä, jolla on se am-

mattitaito osaaminen ja asiantuntijuus siitä metodista ja sen käyttämisestä ja 

sitte olis se kokemusasiantuntija, joka tavallaan tuo siihen myös sen toisen nä-

kökulman.” T7 

Vankilassa kokemusasiantuntijaa voisi rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan hyödyntää 

ammattilaisen apuna koevapauden suunnittelussa. Kokemusasiantuntija voisi kertoa koeva-

pautta suunnittelevalle, mitä sen suorittaminen käytännössä vaatii.  

”Koevapauksissa vois joku kertoa, että mitä se käytännössä on. Siitä tulee joskus 

vääntöä mitä siihen selviytymiseen tarvitaan. Et olis joku, joka sitten vois ker-

toakin, minkälaista se on. ” T10 

Myös kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijaa voisi hyödyntää yh-

dessä ammattilaisen kanssa vapauden valmistelussa. Kokemusasiantuntijan mukana olo voisi 

herättää vangissa motivaatiota ja auttaa samalla ammattilaista, koska kokemusasiantuntija 

voisi kertoa omia vinkkejään koevapauden suorittamiseen. 

”Vankien kotiuttamisessa, siinä jos päästäis tapaamaan vankeja vankila-ajalla 

ja suunnitelee sitä polkua siviiliin. Et ois semmonen, joka on käynyt sen läpi. 

(….) Et se on mukana siinä, niin se herättäis motivaatiota sille vangille ja se 

auttais myös sitä ammattilaista, et tää kokemusasiantuntija pystyy kuitenkin 

selittään sille vangille paljon niinku selvemmin nää asiat ja tuomaan niinku omia 
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näkemyksiä ja ideoita siitä, miten sen kannattais lähtee sitä polkuu tekemään.” 

K1 

Yhteistyötä voisi kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan jatkaa myös siviilissä yhdessä sosi-

aalityöntekijän kanssa. Kokemusasiantuntija voisi pitää vastaanottoa, jossa auttaisi asiakasta. 

Asiakkuuden kokonaishallinta olisi kuitenkin ammattilaisella, joka veisi asiat päätökseen. 

”Sama siviilissä. Sosiaalityössä syrjäytyneille ja tälläsille, joilla on vaikee koh-

data ihmisii, niin sellanen kokemusasiantuntijan vastaanotto. (….) koska se hel-

pottaa esimerkiks sitä ammattilaisen työtä siinä, et se kokemusasiantuntija vois 

ottaa sen asiakkaan vastaan ja sen kaa suunnitella se,  tehdä ne kaikki valmiiks, 

mitkä sit vaan viedään päätöksentekoon ammattilaiselle.” K1 

Kokemusasiantuntijaa nähtiin voivan hyödyntää ammattilaisen työparina ja samalla asiakkaan 

tukena valvontatapaamisissa, osana ohjelmatyötä sekä koevapauden valmistelussa.  

6.1.5 Palveluiden kehittäjä 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijaa voisi hyödyntää prosessin 

kehittämistyössä, jolloin kokemusasiantuntija toimisi keskustelukumppanina esimerkiksi asia-

kasprosessin nivelvaiheiden läpikäymisessä. 

”Prosessin kehittämistyössä, niin sehän vois olla tosi mielenkiintonen, et mulla 

olis keskustelukumppanina kokemusasiantuntija, jonka kans mä voin käydä dia-

logia liittyen vaikka meidän asiakasprosessiin tai niihin nivelvaiheisiin.” T7 

Kokemusasiantuntijoiden ääni kehittämis- ja arviointityössä voitaisiin saada kuuluviin joko pe-

rinteisten lomakkeiden täyttämisellä tai keskusteluilla, jossa prosessi käytäisiin pala palalta 

läpi yhdessä ammattilaisen kanssa.  

”Varmaan hyvin monella tapaa joko tällasta rastiruutuun-meininkiä tai semmo-

nen et keskustellaan se prosessi pala palalta läpi, mikä siellä on ollu hyvää ja 

mikä siellä vaati sitten vielä jotain hienosäätöä.” T7 

Ammattilaiset nostavat esille myös sen, että kokemusasiantuntija voisi toimia eräänlaisena 

”tulkkina” rikosseuraamusasiakkaan ja ammattilaisen välillä palautteenannon aikana. 

”Hänhän vois olla vähä semmosena tulkkina siinä välissä avaamassa sitä (pa-

lautetta). T8 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat innostuivat vastauksissaan tuomaan esille jo suoranaisia paran-

nusehdotuksia. Keskeiseksi sanomaksi jäi kuitenkin se, että heidän asiantuntemustaan tulisi 



  39 

 

 

hyödyntää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa silloin, kun asioista päätetään. Kokemusasi-

antuntijoiden tulisi olla mukana jo esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mietitään, ovatko lait ja 

asetukset hyviä.  

”Heti siinä vaiheessa ku ruvetaan miettii, että onks lait ja asetukset nyt hyviä 

näin, vai pitääks siihe tulla muutoksia, niin mun mielestä siinä vaiheessa heti 

jo.” K2 

”Siis alusta asti pitää olla mukana. Eihän me voida istu valmiiseen pöytään, ei-

hän meistä oo silloin enää mitään iloa, jos me ei päästä vaikuttaa mihinkään.” 

K5 

Palveluiden kehittämisessä kokemusasiantuntijan nähtiin olevan hyödyksi etenkin asiakaspro-

sessien läpikäymisessä. Kokemusasiantuntijan rooliksi nähtiin myös eräänlaisena tulkkina toi-

miminen asiakkaan ja ammattilaisen palautteenannon välillä. Kokemusasiantuntijaopiskelijat 

korostivat vastauksissaan konkreettisten ideoiden sijaan sitä, että oli kehittämistyö sitten mil-

laista tahansa, tulisi heidät osallistaa kehittämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

6.2 Odotukset rikosseuraamusalalla toimiville kokemusasiantuntijoille 

Tässä luvussa esittelen, millaisia asioita rikosseuraamusalan ammattilaiset ja KEIJO-kokemus-

asiantuntijaopiskelijat pitävät tärkeinä rikosseuraamusalalla toimiville kokemusasiantunti-

joille. Tuloksissa esiin nousivat erityisesti kokemusasiantuntijan sopivuus alalle, toipuminen ja 

aika kokemuksesta sekä desistanssi eli rikollisuudesta irrottautuminen. Desistanssin rakentumi-

nen nähtiin kuitenkin monimutkaisena ja henkilökohtaisena prosessina, joten sopivuus koke-

musasiantuntijaksi on jokaisen henkilön kohdalla arvioitava erikseen. Tuloksien mukaan myös 

kokemusasiantuntijan asenteen on oltava kunnossa ja hänen on kyettävä reflektoimaan omaa 

käyttäytymistään ja ajatuksiaan. Kokemusasiantuntijan on myös tiedettävä perustietoja rikos-

seuraamusalan työstä sekä työtä ohjaavista laeista ja asetuksista. Kokemusasiantuntijakoulutus 

nähtiin tärkeäksi, jotta kokemusasiantuntija pystyy hyödyntämään kokemustietoaan mahdolli-

simman kattavasti. 

6.2.1 Toipuminen, desistanssi ja aika kokemuksesta 

Ammattilaiset odottavat rikosseuraamusalalla toimivalta kokemusasiantuntijalta riittävää ajal-

lista etäisyyttä kokemukseensa. Ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijan on pitänyt pys-

tyä kasvamaan pois akuuttivaiheesta, jotta hän näkee kokonaisuuden ja pystyy hyväksymään 

tapahtumat ja sitä kautta auttamaan jatkossa muita ihmisiä. 

”Kyllä se vaatii sen ajan, et sä pystyt oikeasti kasvamaan siitä akuuttivaiheesta 

pois, että sä näät sen kokonaisuuden miten se meni. Mun mielestä se aika on 

tässä tosi tärkeetä ja se oma henkinen kasvu. Ja se, et sä opit ymmärtämään ja 
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hyväksymään mitä tapahtui. Menneille ei voida enää mitään, mut kuinka mä 

voin auttaa jatkossa muita ihmisiä. Mun mielestä se olis ehkä sitä kokemusasi-

antuntijuutta niinku parhaimmillaan.” T10 

Ammattilaiset odottivat myös, että kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisen ja oman koke-

muksen välillä on ajallisesti riittävä väli ja kokemusasiantuntijalla on oltava esittää näyttöä 

rikoksettomasta elämästä. Kokemusasiantuntijalla on oltava positiivista näyttöä siviilistä siitä, 

että asiat sujuvat ja muutos on aidosti tapahtunut. Eräs ammattilaisista sanoi, ettei ottaisi 

työkaveriksi ketään kokemusasiantuntijaa, joka on samaan aikaan valvotussa koevapaudessa.  

”Minä en ainakaan ota työkaverikseni ketään (kokemusasiantuntijaksi opiskele-

vaa), joka mulla on valvotussa koevapaudessa. (….) kyllä sillä pitää olla siis näyt-

töä vapailta markkinoilta, kun sä oot oikeesti siellä ja toimit ilman sitä valvon-

taa ja kaikki menee  hyvin. Ja sä oot oikeesti tehny muutoksia mihinkä vaaditaan 

sun omaa itseäs.” T10 

Ammattilaisten mukaan myös kokemusasiantuntijan kaveripiirin on muututtava (se ei voi koos-

tua päihdekuntoutujista/rikollisista). Kokemusasiantuntijan pitää olla täysin irtautunut rikolli-

sesta elämäntavasta ja jäljellä siitä on oltava vain kokemukset.  

”Mä sanoisin, et se kaveripiirikään ei enää voi olla, sulla ei voi olla niitä ’toi on 

ollu ny viikon (selvinpäin)’ ja sä hyysäät kaikkia vaan. Sä elät jo omaa elämää.” 

T2 

”Pitää olla täys irtautuminen siitä (rikollisuudesta).” T2 

”Jos aatellaan että rikollisesta elämäntavasta, että sillä ei oo jäljellä muutaku 

ne kokemukset siitä.” T1 

Kokemusasiantuntijalle ei ammattilaisten mukaan tule olla rikollista kaveripiiriä, ei eh-

donalaista tuomiota, ei koeaikaa käynnissä. Hänellä on kokemukset, joita hän voi käyttää hy-

väkseen, mutta muuten hän on ns. ”tavallinen.” 

”Et ei oo rikollista kaveripiiriä, ei mitään ehdonalaista, ei mitään koeaikoja, ei 

mitään. Vaan on ne kokemukset mitä se voi ammentaa, mut muuten jotenki 

sillälailla tavallinen.” T1 

Ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijan pitää olla päässyt yli omasta kokemuksestaan, 

että hän pystyy kertomaan tarinaansa, auttamaan muita ja jakamaan muiden kokemuksia. Ko-

kemusasiantuntijan ei saa kokea tuskaa muiden tilanteesta, vaan hänen pitää pystyä näkemään 

tilanteet tarpeeksi pitkän etäisyyden päästä.  
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”Sun pitää olla tosi sujut sen sun oman kokemuksen kanssa, että sä pystyt auttaa 

muita ja kertoa muille ja jakamaan niitten muitten kokemukset. Etkä mee sii-

hen, et sä alat kantaa niitäki ja koet tuskaa muitten tilanteesta, vaan et sä näät 

sen tavallaan tarpeeks pitkän etäisyyden päästä.” T8 

Toisaalta ammattilaiset tunnistivat sen, että rikoksista irrottautuminen on pitkä ja monimut-

kainen prosessi. Jos henkilö on istunut useamman tuomion ja istuu nyt vanhoista rikoksista, voi 

hän olla desistanssiprosessissaan aika pitkällä ja se näkyy myös tuomion suorittamisessa ja asen-

teessa, tällöin tuomion aktiivisuus ei poissulje kokemusasiantuntijaksi hakeutumista. 

”Paitsi ehkä siinä kohtaa, jos aatellaan et sä oot istunu useamman tuomion ja 

sit sä vaikka istut jostain vanhoista jutuista. Sä oot ihan oikeesti siinä sun desis-

tanssiprosessissa aika pitkällä. Sithän se selkeesti näkyy siinä tuomion suoritta-

misessakin, että mitenkä siihen asennoituu. Et tavallaan, en mä ehkä ihan täysin 

poissulkevana sitä pidä, mutta on varmaan aika harvinaisia ne tapaukset.” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä on hyvin henkilökohtainen asia, milloin henkilö on 

valmis kokemusasiantuntijakoulutukseen. Elämänmuutos on pitkä prosessi. Kokemusasiantunti-

jakoulutuksen aikana voidaan nähdä, onko ihminen oikeasti valmis kokemusasiantuntijuuteen 

vai ei. 

”Periaatteessa se on aika henkilökohtainen juttu. (….) kyllähän se (desistanssi)  

periaatteessa on aika pitkä prosessi. Mut siis ei voi määrittää, että ’joo sä oot 

ollu vaikka kolme kuukautta pois vankilasta tai kuivilla, et sä oot valmis’ (….) 

et kyl se tulee täs koulutuksen aikana esille kui pitkällä se ihminen oikeesti on, 

et onks se valmis tähän vai ei.” K4 

Kokemusasiantuntijoiden mielestä desistanssiprosessi voi alkaa jo vankila-aikana ja olla pitkällä 

koevapauden aikana. Se, että tuomio on vielä aktiivinen, voi olla hyväkin asia. Kokemusasian-

tuntijakoulutus on osa toipumista. 

”Ku sut pistetään istuun tuomiota, sä saatat istua sitä kolme vuotta selvinpäin 

ja muuttaa sitä elämääs jo siinä. Ja tavallaan muuttaa sun ajatteluus ja sitä 

identiteettiä alkaa muovaa uuteen uskoon. Ja ku sä tuut tänne (kokemusasian-

tuntijakoulutukseen) niin sä oot vielä koevapaudessa. Ja siinä ei oo mitään vi-

kaa, päinvastoin se voi itseasiassa olla tietyllä tavalla lähellä sitä, niin sulla on 

hyvä tatsi siihen itse aiheeseen.” K3 
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”Me kasvetaan ite tässä (koulutuksen aikana) kokoajan. Ja se on vastavuorosta 

kuitenkin. Ku me ollaan hyödyks jossain, niin me ollaan hyödyks itellemme vä-

hintäänkin yhtä paljon. Et se oma prosessi jatkuu, et me ite autetaan itteemme 

tässä näin, niin on vähintäänkin yhtä olennainen osa.” K3 

Sekä kokemusasiantuntijaopiskelijat että rikosseuraamusalan ammattilaiset näkivät toipumisen 

tärkeänä osana kokemusasiantuntijana toimimista. Ammattilaiset odottivat riittävän pitkälle 

edennyttä toipumista ennen kokemusasiantuntijaksi hakeutumista, kun taas kokemusasiantun-

tijaopiskelijat korostivat kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitystä desistanssin tukemisessa. 

6.2.2 Osaaminen ja asenne 

Kokemusasiantuntija voi rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan persoonaltaan olla mo-

nenlainen, kunhan hän ei ole viranomaisvastainen ja hänen on helppo puhua. Persoonien erilai-

suus voi olla rikkautta. Toisaalta jos on avoin, pystyy ehkä viestimään paremmin.  

”Persooniahan on monia, kunhan se ei oo mikään viranomaisvastainen ja ehkä 

sit semmonen, et sen on helppo puhua.” T10 

”Mä mietin tota persoonaa (….) et jos on avoin ja tällänen niin pystyy ehkä vies-

timäänkin paremmin, mutta toisaalta sitten ehkä myöskin sekin voi olla siinä 

rikkaus, että on erilaisia ihmisiä. ” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijalla on oltava riittävät sosiaali-

set taidot. Persoonana kokemusasiantuntijan pitää olla avoin ja sosiaalinen. Jos kokemusasian-

tuntija on sulkeutunut ja itsekeskeinen, ei hän välttämättä sovellu kokemusasiantuntijaksi. 

”Taidoista niin pitää kyllä olla sellaset sosiaaliset taidot hanskassa. Persoonana 

ehkä mun mielestä avoin ja sosiaalinen on ihan ok, tai sillain on tarvittavatki 

taidot tälle hommalle, et jos sä oot hirveen sulkeutunu ja tolleen noin ja täm-

möinen itsekeskeinen ni ei välttämättä sovellu.” K4 

Persoona voi kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan olla minkälainen tahansa. Tärkeäm-

pänä kokemusasiantuntijaopiskelijat pitävät koulutusta, jotta kokemusasiantuntija pystyy hyö-

dyntämään omaa kokemustaan. 

”Persoonaa nyt voi olla ihan minkälainen tahansa (….) mielestäni kokemusasi-

antuntija tarvii aika kattavan koulutuksen siihen, että pystyyn hyödyntää sitä 

omaa kokemustaan.” K3 

Rikosseuraamusalalla tapahtuvaan kokemusasiantuntijatyöhön sopivat ammattilaisten mukaan 

sellaiset henkilöt, joiden ulosanti on selkeää ja heitä on helppo kuunnella. Saattaa olla, että 
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kokemusasiantuntijalla on paljon hyviä kokemuksia, mutta jos hän ei saa ilmaistua niitä selke-

ästi, ei kukaan pysty lukemaan hänen ajatuksiaan. 

”Mun mielestä sellanen jota on jotenkin helppo kuunnella ja jolla on jotenkin 

helppo se ulosanti. Koska saattaa olla, et sulla on hirveesti hyviä kokemuksia, 

mut jos sä et saa niitä pois, niin ei kukaan pysty sun ajatuksia lukemaan.” T1 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijan on oltava laajakatseinen 

sekä jokseenkin taitava sanoittamaan ajatuksiaan ja tunteitaan. 

”Kokemusasiantuntijan tarttee minun mielestäni olla jokseenkin taitava sanoit-

tamaan ajatuksia ja tunteita ja myöskin täytyy olla aika laajakatseinen.” K3  

Ammattilaisten mukaan hyvä kokemusasiantuntija on sellainen, joka haluaa kertoa kokemuk-

sistaan ja käyttää niitä muiden hyväksi. 

”Hyvä kokemusasiantuntija varmasti on semmonen, joka haluaa kertoa niistä 

kokemuksistaan (….) eikö kokemusasiantuntijuuteen kuulu se, et nehän nimen-

omaan haluaa niitä omia kokemuksiaan käyttää muitten hyväksi.” T1 

Ammattilaisten mukaan on tärkeintä, että kokemusasiantuntija pystyy täyttämään sen asetel-

man, minkä takia hänet on pyydetty johonkin tilaisuuteen mukaan. Vaatimukset kokemusasi-

antuntijalle määrittyvät sen mukaan, mihin tarkoitukseen kokemusasiantuntijaa ollaan hyödyn-

tämässä. 

”Niin se riippuu nimenomaan ehkä just siitä myöskin, että puhuuko se kokemus-

asiantuntija henkilökunnalle ja onko se tarkoitus toiminnan kehittäminen vai 

puhuuko se esimerkiks vangille tai rikosseuraamusasiakkaalle. Mikä se on oi-

keesti se tilanne ja mitä siltä haetaan.” T9 

”Niin ehkä se vain vaatii sen, että sä pystyt tuottaa sen, minkä takia sut on 

pyydetty johonkin tilaisuuteen, et sä pystyt täyttään sen asetelman.” T10 

Ammattilaisten mukaan esimerkiksi parityöskentelyssä kokemusasiantuntijan vuorovaikutustai-

dot korostuvat ja keskinäisen luottamuksen ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan välillä on 

oltava toimivaa. 

”Jos parityötä lähdetään tekemään, niin todella hyvät ne vuorovaikutustaidot. 

(….) jos oikeesti työparina työskennellään niin sehän täytyy todella saumatto-

masti toimia sen yhteistyön niin siinä mielessä ne (vuorovaiktuustaidot) koros-

tuu vielä siinä.” T7 
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Vertaistyössä hyödynnettävien kokemusasiantuntijoiden tulisi olla ammattilaisten mukaan ri-

kosseuraamuslaitoksen strategian mukaisia, heillä tulisi olla tapahtunut selkeä muutos rikok-

settomaan elämään eikä heillä saisi olla rikollisuutta ihannoivia asenteita. Kokemusasiantunti-

jat eivät saa antaa (asiakkaille) mitään rikollista elämäntapaa tukevaa tai sitä kannattelevaa.  

”Pitäis tietysti olla Risen näkökulmasta varmasti sellasia jotenkin strategian 

mukasia, et siinä on se selkee muutos tapahtunu siihen rikoksettomuuteen, että 

ei oo mitään rikoksia ihannoivia juttuja. Et siitä ei sitten saa sellasta rikokset-

tomaan elämäntapaan tukevaa tai kannattelevaa.” T1 

Kokemusasiantuntijan, joka on mukana kehittämässä ja arvioimassa rikosseuraamuksia on am-

mattilaisten mukaan tunnettava kehittämisen kohteen lisäksi myös lakia ja määräyksiä, jotta 

hän tietää kehittämisen rajat ja sen, mihin on mahdollisuus vaikuttaa. 

”Kokemusasiantuntijalta, joka kehittää ja arvioi rikosseuraamuksia tai rikosseu-

raamusten täytäntöönpanoa edellytetään tiettyä lakiosaamista. (….) se on hel-

pompi kehittää jotain, kun tietää et (….) mitä palikoita me voidaan liikuttaa 

ilman et me muutetaan meidän lainsäädäntöä totaalisesti.” T10 

Ammattilaiset nostavat esiin myös sen, että esimerkiksi yhdyskuntaseuraamusten puolella on 

paljon asioita, johon laki yms. tuntemusta ei tarvita. Yksi asiakas on esimerkiksi antanut pa-

lautteen, että olisi halunnut enemmän tukitunteja. Tällaisen palautteen voi antaa tuntematta 

sen syvemmin lakeja ja asetuksia. Riippuu prosessin kehittämiskohdasta, millaista osaamista 

kokemusasiantuntijalta edellytetään. 

”Toki yhdyskuntaseuraamusten puolella on paljon myös sellaisia asioita mihinkä 

sitä tuntemusta ei tarvita. Yks hyvä esimerkki, mikä on tullu (….) asiakkaalta 

palaute, missä hän kuvaa et hän olisi halunnut tavata valvojaansa enemmän ja 

saada enemmän tukea siihen elämäntilanteeseensa. (….) et on myös paljon niit 

paikkoja mis ei sitä tuntemusta tarvi. Tietysti se varmaan riippuu, et mitä pro-

sessin kohtaa sit lähetään hinkkaamaan.” T7 

Ammattilaisten mukaan toipuminen ja etäisyys omaan kokemukseensa ovat tärkeitä asioita ko-

kemusasiantuntijalla, joka kehittää ja arvioi rikosseuraamuksia, jotta hän pystyy antamaan pe-

rustellun palautteen. 

”Jos puhutaan siitä, että ne kokemusasiantuntijat on kehittämässä ja arvoi-

massa, niin se edellyttää ehkä myöskin sitä, että on se etäisyys siihen ja on jo 

käsitelty se asia. (….) et oikeesti pystyy antaa sellasen perustellun palautteen.” 

T9 
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Kokemusasiantuntijan asenteen täytyy rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan olla kun-

nossa. Kokemusasiantuntijalla ei saa esiintyä viranomaisvastaisuutta tai yhteiskuntavastai-

suutta, vaan hänen tulee enemmänkin imeyttää positiivisia asenteita ihmisiin. Kriittinen saa 

olla, mutta oikealla tavalla ja oikeassa paikassa. Kokemusasiantuntijan on ns. ”vedettävä yhtä 

köyttä” ammattilaisen ja asiakkaan kanssa. 

”Täytyy olla sellanen se kokemusasiantuntija tai vertainen siinä, joka enem-

mänkin imeyttää positiivisia asenteita ihmisiin, ei hirveesti sellasta viranomais-

vastaisuutta tai yhteiskuntavastaisuutta tai jotain omaa katkeruuttansa rupee 

syöttämään. Totta kai kriittinen saa olla, mutta oikeis paikoissa ja oikeella 

lailla, ettei se lähde sitte ihan väärään suuntaan menemään se prosessi.” T7 

Oikeanlainen asenne on tärkeää myös kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä. Kokemus-

asiantuntijan on oltava irtautunut päihde- ja rikosmaailmasta ja hänellä on oltava usko, luot-

tamus ja vakaumus uuteen elämäntapaansa ja niihin metodeihin ja oppeihin, mitä hän jakaa 

muille. 

”Asenne on tosi tärkee. Että jos esimerkiks on irtautunut päihde- ja rikosmaail-

masta, että on se usko luottamus ja se vakaumus siihen, et sä oot oikeesti muut-

tanu elämääs ja sä uskot niihin uusiin metodeihin mitä sä muille kerrot ja mistä 

sä jaat, et se linja on selkee.” K3 

Ammattilaisten mukaan yksittäisen työntekijän ei pitäisi herättää enää kokemusasiantuntijassa 

tunteita, eikä syntipukkeja tule etsiä viranomaisista. Jos kokemusasiantuntijalla on syntynyt 

negatiivinen kokemus, niin hänen tulee osata hyödyntää sitä antamalla asiallista palautetta 

henkilökunnalle ja asiasta voidaan yhdessä keskustella. Kokemusasiantuntijan on osattava ana-

lysoida omaa prosessiaan, jotta hän pystyy antamaan palautetta. 

”Et ei herätä niitä tunteita sitten se yksittäinen työntekijä.” T10 

”Jos siellä on se se negatiivinen kokemus, niin sen hyödyntäminen, et sieltä tu-

lee se asiallinen palaute sille henkilökunnalle, mistä voidaan keskustella.” T7 

”Myöskin sitte se henkilö osaa myös ite analysoida sitä omaa prosessiansa et 

pystyy sen palautteen antaa.” T7 

Kokemusasiantuntijoiden on ammattilaisten mukaan myös osattava katsoa tilanteita laajasti ja 

kyettävä reflektoimaan omaa käyttäytymistään. 

”Kokemusasiantuntijan pitää olla niin sanotusti metatasolla. Sen täytyy ikään 

kuin olla yläpuolella sen koko systeemin, sen pitää pystyä kattoon myös itse-

ään.” T5 
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Hyvä kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä tarpeeksi itsekriitti-

nen ja osaa reflektoida omia kokemuksiaan. Lisäksi hyvällä kokemusasiantuntijalla on tarpeeksi 

itseluottamusta omaan tietotaitoonsa. 

”Niin ja hyvä kokemusasiantuntija on tarpeeks itsekriittinen, et osaa osaa ref-

lektoida omaa touhua ja myöskin tarpeeks pitäis olla itseluottamusta ja luotta-

musta siihen, et mitä tekee ja siihen omaan tietotaitoonsa.” K3 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijan tulee osata katsoa omaa 

taustaansa objektiivisesti ja olla toipumisessa niin pitkällä, että kokemusasiantuntija näkee 

kokemuksensa asiana, jota hän voi muokata. Kokemusasiantuntijan tulee osata myös ottaa pa-

lautetta vastaan ja myös antaa sitä rakentavasti. 

”Pitää osata kattoo sitä omaa taustaansa objektiivisesti ja niin pitkällä tosissaan 

siinä, että näkee sen enemmän niinku ehkä asiana ja pystyy sitten muokkaan 

sitä.” K4 

”Pitää osaa ottaa sitä palautetta vastaan ja antaa sitten ja sillai artikuloida asiat 

järkevästi, ettei oo aina vaan juupas-eipäs keskustelua.” K4 

Kokemusasiantuntijan on ammattilaisten mielestä myös pystyttävä työskentelemään erilaisten 

persoonien ja ihmisten kanssa. 

”Ja tietysti se sit asettaa myös sille kokemusasiantuntijalle vaatimusta sen sie-

tokyvyn suhteen, et myös siellä täytyy olla se kyky työskennellä erilaisten per-

soonien ja erilaisten ihmisten kanssa.” T7 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset ja kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät, että kokemusasi-

antuntijan on tärkeää pystyä työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa sekä kyettävä reflek-

toimaan omaa käyttäytymistään. Lisäsi kyky antaa ja vastaanottaa palautetta koettiin tärke-

äksi. Kokemusasiantuntijan persoonan nähtiin voivan olla monenlainen, kunhan kokemusasian-

tuntija osaa viestiä selkeästi ja täyttää sen asetelman, mitä häneltä odotetaan. Kokemusasian-

tuntijakoulutuksen nähtiin antavan valmiuksia kokemusasiantuntijana toimimiseen. Ammatti-

laiset näkivät lisäksi lakien ja työtä ohjaavien asetuksien tuntemisen ja oikeanlaisen asenteen 

edellytyksenä yhteistyön toteutumiselle. 

6.2.3 Kokemusasiantuntijakoulutus 

Kokemusasiantuntijan koulutus on ammattilaisen mukaan äärimmäisen tärkeä. Ammattilaiset 

toivoisivat, että kokemusasiantuntijakoulutuksen sisältönä olisi arvioida ja käydä läpi omaa asi-

antuntijuutta ja polkua sekä realistisesti sitä, onko oikea vielä hetki osallistua kokemusasian-

tuntijakoulutukseen.  
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”Koulutus on äärimmäisen tärkeä (….) toivoisin, että siinä käydään pitkälle läpi 

ja arvioidaan sitä omaa asiantuntijuutta ja missä vaiheessa on itte sitä polkua. 

Ehkä siinä pitäis olla kuitenkin realistinen, että onko tää ehkä vielä sun kohta 

tässä vaiheessa.” T10 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat puolestaan miettivät, millainen valintavaiheen seulan pitäisi 

olla, että joukkoon valikoituisi kokemusasiantuntijakoulutukseen valmiit henkilöt.  

”Se pitäis tosi tarkkaan seuloo siinä valintavaiheessa. En mä tiedä millaset ky-

symysryppäät pitäis olla ja monipäiväset haastattelut.” K2 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat ovat sitä mieltä, että kokemusasiantuntijakoulutukseen valit-

tavien henkilöiden seulominen on koulutuksen vetäjille hankalaa. Vaikka elämäntapamuutosta 

olisi takana vuosia, ei kenestäkään voi mennä täysin takuuseen. 

”Toki se on haastavaa näille meidän vetäjille se seula (….) mä oon ite tippunu 

kolmesta vuodesta raittiutta, niin mä oon lähteny takas rikolliseen ja päihde-

maailmaan ja mulla oli kaikki hyvin. Meikäläiset ei vois sanoa ikinä ’ei enää 

koskaan’, koska se ei pidä paikkaansa.” K1 

Ammattilaiset nostavat esille kokemusasiantuntijan koulutuksen tärkeyden myös silloin, kun 

kokemusasiantuntijaa hyödynnetään henkilökunnan koulutuksissa. Eron kouluttautumattoman 

ja koulutetun kokemusasiantuntijaksi nimetyn henkilön välillä on iso. 

”Itse oon ainakin noissa eri koulutuksissa huomannut, et siinä on aika huikee ero 

et käytetäänkö sellasta kokemusasiantuntijaa joka on oikeesti käyny koulutuk-

sen siihen, vai sitten sellasta että et otetaan vaan joku (….) et siinä kyl huomaa, 

että on on tosi paljon eroa.” T8 

Koulutus ei ammattilaisten mukaan yksinään takaa kokemusasiantuntijan sopivuutta rikosseu-

raamusalalla tapahtuvaan työhön. Eräs haastatelluista ammattilaisista kertoo tietävänsä kaksi 

kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä, joilla molemmilla on vankilatausta. Toinen koulu-

tuksen käyneistä täyttää kaikki kriteerit, joista on teemahaastattelun aikana ollut puhetta, 

toinen ei. Kokemusasiantuntija ei täytä rikosseuraamusalan ammattilaisen näkökulmasta tar-

vittavia kriteereitä, eikä hän esimerkiksi kunnioita rikosseuraamusalan ammattilaisia.  

”Mulla on nyt kaks kaks tyyppiä mielessä, ketkä on tälläisen kokemusasiantun-

tijahomman käyny ja molemmilla on se vankilatausta. Toinen niistä mun mie-

lestä oikeesti täyttää kaikki nää kriteerit mistä me puhutaan, mut se toinen ei 

täytämulle Riseläisenä niitä ehtoja millään tavalla, et sen kunnioitus esimerkiks 

meitä kohtaan ei oo semmonen, kun taas tällä toisella kaverilla.” T2 
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Mitä suunnitelmallisempaa kokemusasiantuntijan käyttö on, sitä enemmän koulutuksen tärkeys 

rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan korostuu. Mitä syvemmällä kokemusasiantuntija on 

vaikuttamistyössä, sitä tärkeämpää koulutus on.  

”Mitä enemmän sellasessa suunnitelmallisissa työskentelyssä ja siinä vaikutta-

vuustyöskentelyssä käytetään suunnitelmallisesti sitä vertaistyöntekijää tai ko-

kemusasiantuntijaa, sitä enemmän se koulutus korostuu. Et jos se on enemmän 

kokemusten jakamista, niin ehkä silloin se merkitys ei oo niin suuri, mut mitä 

tavallaan syvemmällä se (kokemusasiantuntija) on siinä varsinaisessa vaikutta-

mistyössä, niin sitä tärkeämpää se koulutus on.” T7 

Lisäksi ammattilaiset näkevät, että esimerkiksi parityöskentelyssä kokemusasiantuntijan saa-

man koulutuksen merkitys korostuu. 

”Et siinä (parityöskentelyssä) korostuis enemmän se koulutus, et se ois jotenkin 

pitemmälle ehkä vietyä se koulutus jollain tavalla.” T9 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijakoulutus on tärkeä. KEIJO-ko-

kemusasiantuntijaopiskelijoita koulutetaan itseilmaisuun ja rajaamaan tarinoitaan. On tär-

keää, että kokemusasiantuntija ei lähde ”oksentamaan” koko historiaansa väärässä paikassa 

väärään aikaan.  

”Meilläkin tällä hetkellä koulutetaan just siihen itseilmaisuun ja vähä rajaa-

maan niitä omia juttuja. Se on tärkeä asia, ettei lähe oksentaa koko historiaansa 

väärässä aikaan väärään paikkaan.” K4 

Sekä rikosseuraamusalan ammattilaiset että kokemusasiantuntijat näkivät tärkeäksi sen, että 

kokemusasiantuntija on saanut koulutuksen omaan kokemusasiantuntijuuteensa, jotta hän pys-

tyy hyödyntämään kokemuksiaan mahdollisimman monipuolisesti. Ammattilaisten mielestä kou-

lutuksen merkitys korostuu hyödynnettäessä kokemusasiantuntijoita kehittämistyössä ja am-

mattilaisen työparina. Koulutus ei ammattilaisten mukaan kuitenkaan yksin takaa kokemusasi-

antuntijuuden sopivuutta rikosseuraamusalalle. 

6.3 Huomioonotettavia asioita kokemusasiantuntijuutta hyödynnettäessä 

Tässä luvussa kerron, minkälaisia asioita tulisi kokemusasiantuntijaopiskelijoiden ja rikosseu-

raamusalan ammattilaisen mielestä ottaa huomioon kokemusasiantuntijuutta hyödynnettäessä. 

Tuloksissa nousi esiin erityisesti se, että kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntäminen on ri-

kosseuraamusalalla oltava hyvin valmisteltua ja suunnitelmallista sekä toiminnan tarkoitus on 

oltava selkeä sekä henkilökunnalle että kokemusasiantuntijoille itselleen. Lisäksi kokemusasi-

antuntijuutta hyödynnettäessä tärkeää on huomioida asiakkaan tilanne sekä kysymykset koke-

musasiantuntijan palkkauksesta ja työnohjauksellisesta tuesta. 
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6.3.1 Valmistautuminen, suunnittelu ja toiminnan tarkoitus 

Kokemusasiantuntijuutta hyödyntäessä valmistautuminen on rikosseuraamusalan ammattilais-

ten mukaan tärkeää. Asioiden hyötyjä ei tiedetä ennen kokeilua, mutta toiminta on suunnitel-

tava ja mietittävä tarkkaan etukäteen, ettei toiminnalla tehdä vahinkoa. 

”Mä oon sitä mieltä, että kaikkee pitää kokeilla, me ei tiedetä niitä hyötyjä 

ennenku me ollaan kokeiltu. Mutta kyllähän se täytyy suunnitella ja miettiä. 

Koska sit voi saada paljon vahinkoakin aikaseksi monessa mielessä, jos lähtee 

vähän takki auki sit tekee asioita.” T7 

Jos kokemusasiantuntijoita käytetään esimerkiksi suljetussa laitoksessa, on todella tärkeää, 

että se on pitkälle suunniteltua ja harkittua, ettei toiminta aiheuta haittoja. 

”Et jos aattelee pelkästään sitä (vankila) ympäristöä niin se, et jos käytetään 

niin se ois hyvin pitkälle suunniteltua ja harkittua. Koska täski nyt on tullu ilmi, 

et sillä voidaan tehdä myös niin paljon hallaa, niin tavallaan et voidaan olla 

lähes varmoja siitä, et sillä nyt ei ainakaan tehdä mitään vahinkoa.” T9 

Kokemusasiantuntijan hyödyntämisessä saa ammattilaisten mukaan olla tarkkana. Pahin vaih-

toehto olisi, että rikollisvaikuttaja, joka olisi käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen, käyttäisi 

asemaansa väärin. 

”Kyllä siinä tarkkana saa olla” T2 

”Joku kunnon rikollisvaikuttaja, mikä on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuk-

sen ja osaa esittää asiansa.” T6 

”Rekryy porukkaa, niin se ois varmasti se pahin vaihtoehto, ku nehän on hyviä 

puhumaan.” T6 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten haastatteluissa nousi esiin myös se, että henkilökunnan tu-

lee olla tietoinen siitä, mitä kokemusasiantuntijuus tarkoittaa ja mitä kokemusasiantuntijuuden 

hyödyntämisellä haetaan. 

”Ja sit ihan yhtä lailla pitää olla myös henkilökunnan tietonen siitä, että mitä 

sillä tarkotetaan tai mitä sillä haetaan. Aika paljon vois kuvitella, että tulee 

semmosta vastustusta.” T8 

Kokemusasiantuntijan hyödyntäminen ei ammattilaisten mukaan saa tapahtua vain siksi, että 

”se on muodikasta” – taustalla on oltava selkeä tavoite, mihin kokemusasiantuntijan hyödyntä-

misellä tähdätään. 
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”Ja sitte, että on myös se pointti selvillä tavallansa.” T8 

”Ihan vaan sen takia, et se on niin muodikasta.” T7 

”Niin justiin se, et siinä on joku mihin tähdätään kuitenkin.” T8 

Kokemusasiantuntijoiden tulee tulla ammattilaisten mukaan aidosti kuulluksi, heitä ei tule ot-

taa mukaan vain näön vuoksi tai siksi, että voidaan sanoa, että heitä on hyödynnetty. Palaute 

on otettava avoimesti vastaan. 

”Ainakin se, et tulee aidosti myöskin kuulluksi, et niitä ei oteta näön vuoksi 

siihen, et voidaan vaan sanoa, et me ollaan hyödynetty (….). Et jos lähdetään 

siihen, et heitä hyödynnetään, niin sit se pitää ihan oikeesti ottaa myös aika 

avoimesti se palaute sieltä vastaan.” T7 

Ennakkoluulot voivat vaikuttaa yhteistyön sujuvuuteen. Rikosseuraamusalan ammattilaisten 

mukaan on tärkeää miettiä, kuka valvonnan puolelta työskentelee kokemusasiantuntijan 

kanssa, ettei hän omilla ennakkoluuloillaan ns. vesitä sitä mahdollista hyvää, mitä kokemusasi-

antuntijan hyödyntämisellä voisi saada aikaan. Henkilökuntaa ei myöskään saa pakottaa yhteis-

työhön kokemusasiantuntijan kanssa. 

”Et se ois mietitty myöskin, et kuka se on sieltä valvonnan puolelta, et se ei 

sitte taas ehkä sillä omalla asenteellaan myöskään vesitä sitä mahollista onnis-

tumista tai sitä mahollista hyvää (….) et jos on mahollista valita, et ei myöskään 

henkilökuntaa pakotettais siihen.” T9 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset näkivät tärkeäksi kunnollisen valmistautumisen, jotta yh-

teistyö kokemusasiantuntijoiden ja rikosseuraamusalan ammattilaisten välillä olisi mahdollisim-

man sujuvaa. Henkilökunnan on oltava tietoinen siitä, mitä kokemusasiantuntijuudella haetaan, 

ja yhteistyön on perustuttava myös henkilökunnan puolelta vapaaehtoisuuteen. 

6.3.2 Asiakkaan tilanteen huomioiminen 

Kun kokemusasiantuntijoita hyödynnetään vertaistukena asiakkaille, pitää rikosseuraamusalan 

ammattilaisten mukaan ottaa huomioon myös asiakkaan tilanne. Riippuu asiakkaasta, millainen 

kokemusasiantuntija tilanteeseen sopii. Jollekin sopii ns. ”selvinnyt ja terveennäköinen” koke-

musasiantuntija, toinen tarvitsee kokemusasiantuntijaksi henkilön, josta koettu elämä voi nä-

kyä edelleen päällepäin. Kokemusasiantuntijan valinta vaatii ammattilaisilta tilanteen lukutai-

toa. 
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”Et mikä sopii kenellekin, et jollekin käy se, et siellä tulee sellanen hyvinvoivan 

näköinen selvinny kokemusasiantuntija, toisille pitää tulla sellanen, joka tulee 

pyörätuolilla.” T4 

”Se vähä semmosta lukutaitoa vaatii meiltä.” T2 

Ammattilaisten mukaan esimerkiksi nuori, jolla ei ole minkäänlaista halua elää rikoksetonta 

elämää, voi ns. ”ylpistyä”, jos kokemusasiantuntija kertoo omia vinkkejään, jolloin kokemus-

asiantuntijan hyödyntäminen voi tehdä myös hallaa.  

”Mun mielestä se, että onks se (asiakas) valmis ottaa sitä vastaan. Et tulis mie-

leen vaikka joku nuori, jolla on valmiiksi asennevamma, eikä sillä oo minkään-

moista haluakaan elää rikoksetonta elämää, saattaa olla et se (….) ylpistyy, et 

se vahvistuu se sen fiilis siitä, et ’eiku mä haluan elää nyt gangsterina täällä 

lopun elämää’ - tyyliin et saattaa olla et vois olla hallaakin ehkä siinä tilan-

teessa.” T1 

Eräälle nuorelle kokemusasiantuntijan tapaaminen antoi rikosseuraamusalan ammattilaisen 

mukaan vääränlaista toivoa tulevaisuudesta. Nuori ajatteli, että voi jatkaa huumeiden käyttä-

mistä, koska olihan kokemusasiantuntijakin selvinnyt, vaikka oli käyttänyt huumeita pidem-

pään. Asiakas voi ihannoida kokemusasiantuntijan tarinaa myös huonolla tavalla ja antaa itsel-

leen luvan vetää huumeita, koska voi lopettaa sen sitten vielä myöhemmin, niin kuin kokemus-

asiantuntijakin. 

”Mä tiedän tälläsen esimerkin, että ’mä voin nyt ihan hyvin vetää kymmenen 

vuotta täs koska mä selviin koska toiki (selvis)’ et tavallaan ne antaa luvan, et 

mullahan on aikaa täs säätää.” T2 

Ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijoiden elämäntarinat voivat joskus olla myös todella 

raflaavia. Ne voivat olla ammattilaisille mielenkiintoista kuultavaa, mutta asiakkaille niiden 

kuuleminen voi antaa väärän mielikuvan ja pettymyksen, jos asiakas itse ei ylläkään samaan. 

”Siellä on ollu aika raflaavia elämäntarinoita siitä, kuinka se elämä on muuttunu, 

et tavallaan ollaan menty ihan toiseen ääripäähän. Mä en tiedä onks sekään ihan 

hyvä. Et sitten tämmöisiä valtavia menestystarinoita (….) siitä voi tulla se väärä 

mielikuva ja valtava pettymys, kun ei ylläkään siihen samaa. Onhan ne ihan mie-

lenkiintosia sinänsä ja hauskoja kuunnella, se voi olla meille ammattilaisille mie-

lenkiintonen. Sit jos aatellaan meidän asiakasta, niin se voi tavallaan se kuilu 

niitten odotusten haaveitten ja realismin välillä, mikä oikeesti mahollista, niin 

se voi tulla aika isoksi.” T7 



  52 

 

 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan asiakkaan on oltava muutosprosessissa tarpeeksi 

pitkällä, kun kokemusasiantuntijaa hyödynnetään. Kokemusasiantuntijaa ei tulisi hyödyntää 

esiharkintavaiheessa olevalle henkilölle, sillä se voi herättää voimattomuuden ja lohduttomuu-

den tunteita sekä torjuntaa. Jonkinlainen liike muutokseen tulisi olla tapahtunut. 

”Se muutosprosessi pitää olla tarpeeks pitkällä, et ei tuu semmosta et ’no help-

pohan tuon on sanoo, et ei se oo kaikille noin helppoo’. Et se ei välttämättä oo 

muutosvastarintaa tai semmosta jotain asennetta, vaan se on voimattomuutta 

lohduttomuutta. (….) et jos aatellaan muutospyörän kautta, se ei saa olla esi-

harkinnassa se asiakas, kenelle sitä suositellaan,  pitää olla joku liike jo tapah-

tunut.” T5 

Toisaalta ammattilaiset näkevät esiharkintavaiheessa kokemusasiantuntijan hyödyntämisen 

mahdollisuutena toivon luomiseen. Vaikka asiakas olisi esiharkintavaiheessa ja kokisi toivotto-

muutta, niin ehkä juuri siihen tilanteeseen sopiva kokemusasiantuntija voisi voimaannuttaa 

omalla tarinallaan. 

”Toisaalta vaikka se ois esiharkintavaiheessa, et siinä ois toivottomuus jo taus-

talla, niin ehkä sitte siihen tilanteeseen sopiva kokemusasiantuntija vois justii 

tuoda ehkä sen voimaannuttavan elämäntilanteen. Et siinä kohtaa, ku asiakas 

tuntee, et kaikki on menetetty, niin sitte jos olis joku samoista lähtökohdista 

noussu ja jakaa sen saman fiiliksen.” T1 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan toiminnan aloittamisessa on huomioitava myös ko-

kemusasiantuntijan ja asiakkaan keskinäiset suhteet. Eräs kokemusasiantuntijaopiskelija nosti 

esiin, että liian läheiset välit kokemusasiantuntijan ja asiakkaan välillä saattavat muodostua 

esteeksi yhteistyön aloittamiselle. 

”Et jos se se apuu tarviva henkilö on vähä liian läheinen sieltä edellisestä maa-

ilmasta tai ollu jotain konfliktia sen kanssa, niin ei välttämättä sit oo ehkä paras 

mahollinen lähtee (tekemään yhteistyötä).” K4 

Toisaalta kokemusasiantuntijaopiskelijat kokivat, että heidän on kyettävä työskentelemään 

kaikenlaisten ihmisten kanssa ja kyettävä pitämään oma roolinsa kokemusasiantuntijana, olivat 

asiakkaat sitten entuudestaan tuttuja tai eivät. Kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät, että 

heidän on kyettävä kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, vaikka se voikin olla haastavaa. Esiin 

nousi myös se, että kaikki eivät välttämättä halua avautua kokemusasiantuntijalle, koska hän 

ei ole ammattilainen. 

”Mä oon taas kokenu sen niin, et (….) mun on pakko pystyy vetää siihen se linja 

sitten ihan kaikkien kohdalla, et mä oon töissä, en oo teidän kaveri. Tai oon 
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kaveri, mut mä oon töissä, et mä kohtelen teitä ihan samalla lailla ku ketä ta-

hansa (….). Toki voihan olla jotain tosi rankkoi juttuja, missä ei ehkä haluta 

sitten kumminkaan (kokemusasiantuntijaa). Voi olla sellasiiki asioita, mitä asia-

kas ei haluu puhuu ku ammattilaiselle, koska ammattilainen on tiettyjen lakien 

alla ja tietyt säännöt koskee erilailla ku kokemusasiantuntijaa. Mä väitän, et 

kaikissa (tilanteissa) asiakas ei pysty puhumaan, jos siellä on ns. kaltaisensa 

paikalla.” K1 

Vangilla tai asiakkaalla saattaa olla kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan myös käsitys, 

että vain ammattilaisella on vaitiolovelvollisuus, eikä se koskea kokemusasiantuntijaa. 

”Onhan asiakkaalla vangilla esimerkiks se käsitys, että ammattilaiselle sä voit 

puhuu kaikkee, et se pysyy kyl hiljaa. Mut vielä on ennakkoluuloja sitä kohtaan, 

et pysyykö se kokemusasiantuntija hiljaa ja mistä mä voin puhua ja mistä mä 

uskallan puhuu.” K3 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan riippuu paljon myös kokemusasiantuntijan omista 

valmiuksista, pystyykö kokemusasiantuntija pysymään omassa roolissaan ja käsittelemään vai-

keita asioita yhdessä asiakkaan kanssa.  

”Se riippuu varmaan paljon myöskin kokemusasiantuntijasta, että missä vai-

heessa hän ite on tiettyjen asioiden kanssa. Et jos käsitellään jotain arkaluon-

toisia asioita, et mikä hänen suhtautuminen niihin on ja miten hän pystyy pysy-

mään oikeessa roolissaan, tai siis asiallisessa roolissa. Et se varmaan riippuu 

paljon sen kokemusasiantuntijan valmiuksista.” K3 

Rikosseuraamusalan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan on pohdit-

tava, haluaako asiakas kokemusasiantuntijan osaksi omaa asiakasprosessiansa.  Ammattilaisten 

mukaan huomiota on kiinnitettävä myös siihen, millainen kokemusasiantuntija sopii mihinkin 

tilanteeseen ja onko kokemusasiantuntijan hyödyntäminen esimerkiksi nuorelle tarkoituksen-

mukaista.  Vaikka suuret elämänmuutokset voivat luoda toivoa, voivat ne aiheuttaa myös epä-

toivoa oman tilanteen mahdottomuudesta tai varsinkin nuorten kohdalla luoda tietynlaista ”uh-

maa” muutosta kohtaan.  Kokemusasiantuntijaopiskelijat nostivat vastauksissaan esille koke-

musasiantuntijan ja asiakkaan väliset suhteet sekä sen, pystyykö asiakas luottamaan kokemus-

asiantuntijaan. 

6.3.3 Kokemusasiantuntijan palkkaus ja työnohjauksellinen tuki 

Ammattilaiset toivat esiin myös sen, että rikosseuraamusalan työ on raskasta ja työntekijätkin 

tarvitsevat tukea, joten myös kokemusasiantuntijoille on oltava tarjolla ammatillista tukea 

työnteon tueksi. 
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”Myös semmonen ammatillinen tuki siihen toimintaan (….) että kyllähän hänkin 

tarvii sit sitä tukee ja sitä backuppia.” T8 

”Toki ehdottomasti, täähän työ itsessään on kuitenkin raskasta henkisesti ja 

tarvitaanhan me työntekijätkin tavallaan sitä tukea ja vertaistukea siihen 

omaan työhön (….) pitäähän näille vertaistukijoillekin olla se tuki.” T10 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat nostivat keskustelussa esiin palkkauksen. Kokemusasiantuntijan 

tulisi saada työstään jonkinlaista rahallista korvausta. 

”Kyllähän kokemusasiantuntijan pitää saada ihan palkka, ei tietenkään ammat-

tilaisen tason palkkaa, mutta kunnon palkka, eikä mitään pelkkää palkkatukee 

loppu elämänsä.” K1 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset tunnistivat rikosseuraamusalan työn kuormittavuuden ja ko-

kemusasiantuntijoiden tarpeen työnohjaukselliseen tukeen. Kokemusasiantuntijaopiskelijat 

puolestaan nostivat esille, että heidän tulisi saada työstään jonkinlaista rahallista korvausta.  

6.4 Kokemusasiantuntijan ja rikosseuraamusalan ammattilaisen yhteistyö 

Tässä luvussa kerron, miten rikosseuraamusalan ammattilaiset ja kokemusasiantuntijaopiskeli-

jat näkevät asiantuntijuuden, vastuun ja roolien jakautuvan ammattilaisen ja kokemusasian-

tuntijan välisessä yhteistyössä.  Lisäksi esittelen, minkälaisen merkitys yhdenvertaisuudelle an-

netaan yhteistyössä.  Tuloksissa keskeiseksi sanomaksi nousi sekä ammattilaisten että kokemus-

asiantuntijaopiskelijoiden puolelta se, että vastuiden ja roolien tulee olla selkeitä sekä molem-

pien on kunnioitettava toisen osaamista. 

6.4.1 Asiantuntijuuden, vastuun ja roolien jakautuminen 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset kokivat ajatuksen asiantuntijuuden jakamisesta kokemusasi-

antuntijan kanssa positiiviseksi asiaksi. Asiantuntijuuden jakaminen voi ammattilaisten mukaan 

antaa arvokasta tietoa ja lisäapua ammattilaisille sekä tukea asiakasta. 

”Kyllähän se tiedetään, että se on arvokasta se tieto mikä sieltä tulee.” T2 

”Sillä on paljon sellasta asiaa sanottavana mitä mulla ei oo.” T4 

”Joo kyllä, et se ois semmonen lisäkäsi lisäapu.” T1 

Asiantuntijuuden jakamisessa esiin nousi myös edellisessä osiossa esiin tullut suunnitelmalli-

suus. Rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan asiantuntijuuden jakamisessa ei ole ongel-

maa, kun kokemusasiantuntija on tilanteeseen sopiva. 
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”Jos on etukäteen katottu kaikki, et se on oikeen tyyppinen kokemusasiantun-

tija sen asiakkaan kanssa, kaikki tähdet on paikoillaan, niin sitte.” T3 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset näkevät, että kokemusasiantuntija antaa arvokasta tietoa 

ammattilaisille. Ammattilaiset voivat suunnitella, miten asioiden tulisi mennä, mutta ammat-

tilaiset eivät voi tietää, miten palvelut koetaan muuta kuin sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat ol-

leet palveluiden kohteena. 

”Kyllä me saadaan kokemusasiantuntijalta meille myöskin arvokasta tietoa.” T2 

”Kyllä ja sit ku se on just semmosta tietoa, et mehän voidaan laatia kaikkia 

hienoja visioita, miten meidän mielestä asiat menee (….) eihän me voida tietää 

miten meidän palvelut koetaan, muuta ku siltä, joka on oikeesti ollu palvelujen 

kohteena.” T1 

Osa ammattilaisista koki, että asiantuntijuuden jakaminen kokemusasiantuntijan kanssa on 

sama, kuin jakaisi asiantuntijuutta jonkun muun asiantuntijan kanssa. Kokemusasiantuntijan 

asiantuntijuus lähtee vain hänen omasta kokemuksestaan.  

”Se ois sama, ku ois jonku päihdehuollon työntekijän kans, asiantuntija ku asi-

antuntija, hänen asiantuntijuutensa lähtee vaan hänen kokemuksestaan.” T5 

Ammattilaisten mukaan on selvää, että työntekijöillä on asiantuntijuus teoriasta ja siitä, miten 

asiat periaatteessa menee. Myös työntekijöille kertyy kokemusta siitä, mikä on käytännön 

kautta näyttäytynyt toimivaksi ratkaisuksi. Työntekijän tulee kuitenkin hyväksyä se, että koke-

musasiantuntijalla on oman kokemuksen kautta tulevaa tietoa. Näiden yhteensovittamisessa ei 

nähty ongelmaa. 

”Onhan se selvä asia, että meidän työntekijöillä on se asiantuntijuus teoriasta, 

et mitenkä ne asiat noin periaatteessa menee. Toki kyllähän työntekijöillekin 

kertyy kokemusta, et mikä on käytännön kautta näyttäytynyt toimivaksi ratkai-

suksi. Mutta myöskin hyväksyä se, että kokemusasiantuntijalla on nimenomaan 

sen oman kokemuksen kautta se tieto ja taito. Mä en nää, miksi olis ongelma 

näitten yhteensovittaminen.” T7 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset nostivat esiin myös sen, että he eivät voi olla kokemusasi-

antuntijoita. Ammattilainen ei ole kokemusasiantuntija, joten hän ei jaa kokemuksiansa, vaikka 

hänellä niitä olisikin. Kokemusasiantuntija täydentää ammattilaista ja hänen roolinsa on kertoa 

kokemuksistaan. Kokemusasiantuntija puolestaan ei ole ammattilaisen roolissa rikosseuraa-

musalalla. 
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”Mä sanoisin jotenkin näin, et minä en voi olla se henkilö. Sehän ois ihan koo-

mista, et mä puhuisin kokemusasiantuntijana sellasesta asiasta, mitä mä en oo 

ite kokenu (….) et me emme voi niitä olla.” T6 

”Hän (ammattilainen) ei ole ikinä kokemusasiantuntija. Hän ei koskaan jaa it-

sestänsä (….) koska hän on ammattilaisena siinä tilanteessa. Kokemusasiantun-

tija täydentää, mutta kokemusasiantuntija ei oo ammattilainen täällä työken-

tällä.” T8 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset tuovat esiin sen, että ammattilainen ja kokemusasiantuntija 

täydentävät toisiansa, mutta he eivät ole vertaisia. Kumpikaan ei ole toisen yläpuolella, vaan 

he työskentelevät aidosti parina ja kumpikin tuo oman osaamisensa tapaamiseen. 

”Et ne vaan täydentää toisiansa. Et ei oo tarkotus, et se työntekijä ja kokemus-

asiantuntija on jotain vertaisia siinä. Ei se ammattilainenkaan ole sen kokemus-

asiantuntijan yläpuolella, vaan et se on ihan aidosti se työparityöskentely ja 

kumpikin tuo se oman osaamisensa siihen tekemiseen.” T7 

Ammattilaisten mielestä asiakas saa kokemusasiantuntijalta tukea ja tietoa. Ammattilainen saa 

ikään kuin syvyyttä omaan työhönsä ja ehkä jossain kohtaa myös ammattilaisen työkuorma voi 

helpottua. 

”Asiakas saa ehkä toisaalta tietoa ja toisaalta tukea. Jos aattelee rikosseuraa-

mustyötenkijää, niin se saa ikään kuin syvyyttä siihen työhön ja ehkä jossain 

kohtaa vähä se omaki työkuorma helpottuu.” T7 

Asiantuntijuuden jakamisen tulisi olla ammattilaisten mukaan dialogista eli keskustelevaa, eikä 

kokemusasiantuntijan saa vähätellä, ns. ”dissata” ammattilaisen ammattitaitoa.  

”Ittekki törmänny näihin (kokemusasiantuntijoihin) jotka tulee tavallaan dis-

saamaan meidän ammattitaidon sillä, että ’sulla ei oo kokemusta, mulla on tää 

oma toipumiskokemus, sä et tiedä tästä niiku yhtään mitään’ niin ei se ihan 

niinkään mee, et sen pitäis olla aika dialogista sen yhteistyön.” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat nostavat haastattelussa esiin myös oman vastuunsa asiantunti-

juuden jakautumisessa. Kokemusasiantuntijoiden on muistettava, että heidän tietonsa perus-

tuu omakohtaiseen kokemukseen, jota he pystyvät koulutuksen avulla tuoda ammattimaisem-

min esiin. Asioita ei tule esittää absoluuttisena totuutena. Ammattilainen on aina ammattilai-

nen, se on kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan muistettava. 

”Kyllä mun mielestä kokemusasiantuntijoiden pitää olla aika tarkkana, että ei 

lähde hyppii kenenkään varpaille. Koska faktahan on se, että meillä on vaan se 
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yks kokemus siitä maailmasta ja onneks koulutuksen kautta pystytään sitä tuo-

maan esiin vähän ammattimaisemmin. (….) ei pidä lähteä esittää asioita abso-

luuttisena totuutena.” K1 

”Joo tohon vielä lisätäkseni ammattilainen on kuitenkin aina ammattilainen, et 

se pitää meidänkin muistaa.” K2 

Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijan ja am-

mattilaisen yhteistyössä roolien tulee olla selkeät ja kaikkien tiedossa. Kokemusasiantuntija-

opiskelijoiden mukaan niiden hahmottaminen vaatii kattavaa yhteistyötä. 

”Ja ne roolit pitää olla selkeet.” T8 

”Ku pyritään tasavertaiseen työparimalliin, missä ois ammattilainen ja koke-

musasiantuntija, niin jotta siitä sais toimivan kokonaisuuden, niin pitäis ymmär-

tää, että kummallakin on se paikkansa siinä ja kummatkin on osa sitä palapeliä, 

mikä saa sen toimimaan. Mitä se sitten on, niin se vaatii aika kattavaa yhteis-

työtä.” K3 

”Meidän kokemusasiantuntijoina pitää mun mielestä tietää se meidän oma ruu-

tumme kumminkin, et me ei lähetä härkkiin sit sinne mistä me ei tiedetä, mi-

hinkä me ei saada mennä. Se pitää vaan se oma tonttinsa tietää siinä paletissa.” 

K2 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä parhaimmassa tapauksessa ammattilaisen ja koke-

musasiantuntija täydentävät toisiaan ja ovat tasavertaisia. Kokemustieto yhdistettynä ammat-

tilaisen näkökulmaan on hyvä yhdistelmä parityöskentelyssä. 

”Parhaimmassa tapauksessa ne täydentää tavallaan toinen toisensa ja on tasa-

vertaisia. Et se kokemusasiantuntija esittää sen asian oman kokemuksensa pe-

rusteella ja ammattilainen taas sitten osaa sen asiaa pukee paperille.” K4 

”Kokemusasiantuntija on varmasti parhaimmillaan just ammattilaisen parityös-

kentelyssä. Siinä tulee se ammattilaisnäkökulma ja meidän kokemus, niin mun 

mielestä se on hyvä kombinaatio. ”K2 

Vastuu yhteistyössä jakautuu ammattilaisten ja kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan aina 

lopulta ammattilaiselle. Ammattilaisten mukaan yhteistyön on oltava tasavertaista ja hyvää, 

jotta ammattilaisen ei tarvitse kokea vastuuta ja stressiä kokemusasiantuntijasta. 

”Faktahan on se, et vastuu on sillä ammattilaisella sehän on ihan selvä.” K1 
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”Mä jotenkin ajattelen, että vastuu loppupeleissä on tietenkin aina sillä työn-

tekijällä. Mutta sitten myöskin se, et työntekijän ei pidä kokea vastuuta siitä 

kokemusasiantuntijasta. Et sen pitää olla tasavertainen ja hyvä yhteistyö, ettei 

tarvi siitä ottaa stressiä itellensä.” T8 

Myös kokemusasiantuntijaopiskelijat tuovat esiin, että vaikka vastuu on aina lopulta ammatti-

laisella, tulee kokemusasiantuntijan silti sitoutua työpaikan sääntöihin ja kantaa oma vastuu 

toimistaan, jotta hänet voidaan ylipäätään ottaa tosissaan.  

”Kyllähän siinä pitää olla se vastuu tietenki, mutta mä luulen et juridisesti se 

on aina sillä ammattilaisella. Mutta tottakai se pitää olla tasapuolinen vastuu 

ehdottomasti, et sut voidaan ottaa ees tosissaan siinä työssä mitä sä sit teet-

kään. (….) tietenkin ku sut palkataan johonkin töihin, niin onhan sulla vastuu 

sillon, kyllähän sä sillon sitoudut myös niihin sääntöihin.” K1 

Eräs kokemusasiantuntijoista nostaa esille ajatuksen, että vastuiden pitäisi aina olla tasan. Se 

edellyttäisi kokemusasiantuntijaopiskelijan mukaan kuitenkin sitä, että kokemusasiantuntija 

tietäisi tarpeeksi hyvin oman roolinsa ja asemansa sekä olisi saanut koulutuksen, jotta hän voisi 

kantaa vastuuta tasapuolisesti. Kokemusasiantuntijuuden määrittely ja vakiintuminen alalla 

voivat tulevaisuudessa mahdollistaa vastuiden jakautumisen tasapuolisemmin. 

”Mulla on vähän sellanen radikaali ajatus siitä, et sen vastuun pitäis aina olla 

tasan, mut eihän se käytännössä mee niin vielä, mut et toivottavasti joskus vielä 

menis. Et tiedettäis tarpeeks hyvin, et mikä se meidän oma rooli on ja mikä se 

asema esimerkiks työpari- tai työryhmätyöskentelyssä on. Jos ei tiedä, ei voi 

kantaa vastuuta. Jos ei oo tarpeeks koulutusta, et voi kantaa vastuuta. Jos ko-

kemusasiantuntijuus ei oo tarkkaan määritetty, et mitä se ees tarkottaa, niin 

silloin on vähä vaikeet elää sitä. Mä uskon hartaasti, et nää tulee hoituun ajan 

myötä.” K3 

Ammattilaiset näkivät asiantuntijuuden jakamisen pääosin positiiviseksi asiaksi, kunhan työhön 

liittyvät vastuut ja roolit ovat selkeitä. Myös kokemusasiantuntijaopiskelijat korostivat vastauk-

sissaan roolien ja vastuiden selkeyttä.  Molemmat näkivät, että kokemusasiantuntija ja ammat-

tilainen voivat täydentää toistensa osaamista. Kokemusasiantuntija ja ammattilainen eivät kui-

tenkaan ole vertaisia, vaikka tasapuolisuus nostettiinkin tärkeäksi asiaksi yhteistyössä.  Sekä 

ammattilaiset että kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät vastuun toiminnasta olevan aina lop-

pupeleissä ammattilaisella.  
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6.4.2 Yhdenvertaisuuden merkitys yhteistyössä 

Yhdenvertaisuus kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen välisessä yhteistyössä tarkoittaa rikos-

seuraamusalan ammattilaisten mukaan sitä, että kumpikin tuo tilanteeseen oman osaamisensa 

eikä arvosta toisen tai itsensä osaamista yli toisen, vaan näkee molempien hyödyt. Yhdenver-

taisuus yhteistyössä tarkoittaa myös sitä, että ammattilainen ja kokemusasiantuntija eivät ole 

toisiaan parempia ihmisiä tai asiantuntijoita. 

”Nimenomaan et kumpikin tuo sen oman osaamisensa, eikä arvosta toisen tai 

itsensä osaamista yli sen toisen, vaan näkee niitten molempien hyödyt.” T7 

”No mun mielestä se tarkoittaa sitä, ettei me nyt olla toisiamme parempia ih-

misiä tai asiantuntijoita siinä tilanteessa.” T3 

Ammattilaisten mukaan yhdenvertaisuus on tärkeää parityöskentelyssä. Mikäli työparityösken-

telyssä on selvä valta-asetelma, näyttäytyy se omituiselle ryhmälle tai asiakkaalle. 

”Varmaan se yhdenvertaisuus, että kyllähän se rupee näyttäytyy aika omitui-

selta sille ryhmälle tai asiakkaallekin, jos siinä työparityöskentelyssä on vielä 

joku valta-asetelma niin ei se toimi.” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan yhdenvertaisuus tarkoittaa yhteisymmärryksessä 

kulkemista kohti yhteistä päämäärää ja tavoitetta sekä sitä, että kaikki yhteistyön osapuolet 

ovat valmiita tekemään oman osuutensa ja kantamaan vastuun tekemisistään.  

”Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että on yhteisymmärrys siitä, et on yhteinen ta-

voite ja päämäärä. Et kaikki osapuolet on valmiita tekee sen oman osuutensa 

siitä ja kantaa sen oman vastuunsa. Et se on sitä yhdenvertasuutta, et on selkeet 

pelisäännöt tai semmonen yhteisymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.” K3 

Yhdenvertaisuus on kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan tärkeää. Ammattilaisten pariin 

meneminen voi tuntua hankalalta. Yhdenvertaisuuden kokeminen ja hyvä vastaanotto ammat-

tilaisen puolelta voi auttaa kokemusasiantuntijaa ilmaisemaan paremmin omia kokemuksiaan 

ja näkemyksiään.  

”Ohan se tärkeetä. Mä luulen, että kokemusasiantuntijoilla, kun ne menee am-

mattilaisten pariin, niin voi olla jonkinnäköistä identitettiongelmaa tai sellasta 

heikkoa itsetuntoa siinä asiassa. Se, et ammattilainen ottaa vastaan työparina 

niin se on todella tärkeetä, et uskaltaa olla ja tuoda sen oman kokemuksensa ja 

näkemyksensä esiin.” K1 
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Ammattilaisten mukaan yhdenvertaisuuden kokemiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi virka-

puku. Parityöskentely virkapukuisen virkamiehen, esimerkiksi vartijan kanssa voi tuntua koke-

musasiantuntijalta oudolta.  

”Kyllähän se saattaa vaikuttaa myös sen kokemusasiantuntijan työskentelyyn 

koska esimerkiks virkapukuhan on tosi voimakas viesti.” T7 

Ammattilaiset näkivät yhdenvertaisuuden yhteistyössä tarkoittavan sitä, että molemmat osa-

puolet arvostavat toistensa osaamista, eivätkä arvota itseään toisen yläpuolelle. Kokemusasi-

antuntijaopiskelijoiden mielestä yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kuljetaan yhdessä kohti 

yhteistä päämäärää ja tavoitetta sekä kannetaan vastuu omasta toiminnasta. Kokemusasian-

tuntijaopiskelijoiden mukaan hyvä vastaanotto ammattilaisen puolelta edesauttaa yhdenver-

taisuuden kokemisessa. 

6.5 Kokemusasiantuntijuuden hyödyt rikosseuraamusalalla 

Tässä luvussa kerron, minkälaisen merkityksen kokemustieto ja vertaistuki saavat desistanssin 

tukemisessa. Lisäksi avaan, kuinka kokemustieto voi tukea rikosseuraamusalan kehittämistyötä. 

Kerron myös, millaisen merkityksen kokemusasiantuntijaopiskelijat ja ammattilaiset antavat 

KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutukselle. Tuloksissa kokemustiedon merkitys tunnustettiin eri-

tyisesti vertaistyössä desistanssin tukemisessa sekä rikosseuraamusalan kehittämistyössä. 

6.5.1 Kokemustiedon ja vertaistuen merkitys desistanssin tukemisessa 

Ammattilaiset näkevät kokemustiedon tärkeäksi. Kokemustietoa ei saa ammattilaisten mukaan 

mistään oppikirjasta ja se on todella arvokasta tietoa, mikäli se saadaan kokemusasiantuntijalta 

oikein ulos. Kokemustieto voi auttaa ymmärtämään minkälaista kuntoutusta tai apua rikosseu-

raamusasiakas olisi toivonut tietylle ajalle tai miten hän on kokenut avun ja toimenpiteet van-

kilassa. Kokemustietoa kannattaa hyödyntää, jos sitä saa. 

”No sehän on sellaista tietoa, mitä ei saa mistään oppikirjasta. Sehän on tosi 

arvokasta tietoa, jos se saadaan sieltä oikein ulos ja oikealta henkilöltä. On 

varmasti hyvää tietoa, että minkänäköstä kuntoutusta tai apua olis vaikka toi-

vonu tietylle ajalle, tai miten on kokenu avun vankilassa tai toimenpiteet. Niin 

onhan se sellanen tieto, mitä kannattaa sitten hyödyntää, jos sitä saa. Et mistä 

on oikeesti ollu apua ja mikä ei sitten ehkä hänen kokemuksessaan ollut sitten 

semmosta tarpeellista.” T10 

Ammattilaiset näkevät kokemustiedossa kaksi tasoa. Kokemustieto antaa asiakkaalle tai van-

gille tietoa sellaiselta henkilöltä, joka tietää mistä puhuu. Ammattilaiselle se antaa työn kehit-

tämisen kannalta tärkeää tietoa.  
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”Et siinä (kokemustiedossa) on se kaks tasoa. Toisaalta sen niinku asiakkaan tai 

vangin taso, et hän saa tavallaan sitä tietoa joltain sellaiselta ihmiseltä, joka 

niin sanotusti tietää, mistä se puhuu. (….) mun mielest se on myös sitte työn 

kehittämiseen kannalta tärkeä juttu, että me myös kuunnellaan niitä ihmisiä, 

jotka on sitten tän meidän pyörän läpi pyörähtänyt ja pystytään myös ottaan 

sitä kritiikkiäkin vastaan, et missä kohtaa se prosessi on sitten sakannut ja missä 

kohtaa oltais voitu toimia tehokkaammin.” T7 

Vertaistuki on ammattilaisten mielestä tärkeää. Ihmiset haluavat ennakoida mitä heille mah-

dollisesti käy. On ihmiselle luontaista haluta tietää, miten joku toinen on selvinnyt vastaavasta 

tilanteesta. Parhaimmillaan vertaistuki antaa uskoa ja toivoa selviytymiseen. 

”Kyllä mä koen, että se on varmasti tärkee toi vertaistuki (….). Ainahan kokemus 

on hyvästä ja ihmiset halajaa kokemuksia, ne haluaa ennakoida mitä heille mah-

dollisesti käy, se on ihan ihmiselle luontaista haluta tietää miten sä selvisit 

tosta. (….) se on ihan luontainen tarve kuulla ja saada uskoa ja toivoa. (….) 

kyllähän se varmaan parhaimmillaan inspiroi ihan hirveesti.” T10 

Vertaistuen uskotaan olevan merkityksellistä yhdyskuntaseuraamuksien puolella. Siellä koke-

musta vertaistuen tarjoamisesta ei ole, joten asiaa pitäisi ammattilaisten mukaan vain kokeilla 

ja kerätä vertaistuen saajilta palautetta. Työntekijöiltä palautetta voisi kerätä siitä, onko ver-

taistuen tarjoaminen helpottanut omaa työtä ja onko työntekijä huomannut asiakkaassa muu-

tosta. 

”Jos aattelee yhdyskuntaseuraamuksia, niin (vertaistuki) olis varmaan aika aika 

merkityksellinen juttu useimpienkin kohdalla. Tietysti, kun ei ole niitä koke-

muksia, kun ei ole käytetty, niin tietysti siinä mielessä hankala sanoa. Sekin on 

tavallaan sellainen asia, et sitä pitäs vaan kokeilla ja kerätä palautetta niiltä 

vertaistyön saajilta, et miten he on kokenut sen ja tietysti työntekijöiltä, et 

onks se helpottanu esimerkiks sitä omaa työtä. Ja onko siinä omassa työssään 

huomannu jotaki muutoksia siinä omassa asiakkaassa.” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat kokevat vertaistuen erittäin tärkeäksi. 

”Erittäin tärkeäksi, ihan olennaisimpia asioita mitä löytyy.” K3 

Vertaistuen tarjoaminen voi kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan auttaa vankia näke-

mään, että muutos on mahdollinen. Moni vangeista haluaa muutosta, mutta ei välttämättä 

tiedä, miten päästä irti aikaisemmasta elämästä. Esimeriksi kokemusasiantuntija pitämissä 

desistanssiryhmissä voidaan valaa uskoa vankeihin ja kertoa, että se vaatii tiettyjä asioita ja se 

vaatii paljon, mutta muutos on mahdollinen. 
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”No esimerkiks just niissä desistanssiryhmissä, niin se vanki tulee näkeen, et se 

muutos on mahdollinen. Et hyvin moni siellä haluu sitä muutosta, mut ei tiedä 

miten sieltä oikein päästä rimpuilee veke. (….) et valaa sitä uskoo niihin, että 

se vaatii tiettyjä asioita ja vaatii aika paljon, mut sieltä on mahdollisuus päästä 

pois.” K2 

Ammattilaisten mukaan vertaistuki tietää, mitä tuettavan tulee käytännössä tehdä ja mitä se 

vaatii, että hän pääsee kohti rikoksetonta elämää. Hän tietää, millaisia tunteita tuettava jou-

tuu käymään läpi ja kestämään. Vertainen tuo realismin ja omat kokemuksensa keskusteluun.  

”Tämmönen vertaistuki, niin sehän tietää, miten sun pitäisi oikeesti toimia ja 

onks se niin radikaalia, mitä se niinku käytännössä on, kun sä haluat rikoksetto-

man elämän. (….) ehkä tämmönen vertaistukihenkilö osais oikeesti sanoa niitä 

asioita, että miten se nyt käytännössä tapahtuu ja minkälaisia tunteita sä jou-

dut käsittelemään ja kestämään. Ja ehkä sanoa, että tää ei tuu oleen helppoa 

ja sun pitää oikeesti pohtia asioita ja sun pitää oikeesti jättää se sun joku hyvä 

ystävä. Ja tavallaan myös tuo sitten sen realismin sinne, että tämä ei tule ole-

maan helppoa, mut jos sinä tämän nyt kestät, niin ehkä sitten on vielä toivoa. 

Ja tuo niitä omia kokemuksia siitä hankaluudestakin.” T10 

Ammattilaisten mukaan kokemusasiantuntijat voivat kertoa omia kokemuksiaan ja sitä kautta 

voimaannuttaa kuulijoita.  

”No tietysti kertomalla niitä omia kokemuksiaan ja se voimaannuttaminen.” T1 

Kokemusasiantuntija antaa ammattilaisten mukaan toivoa, että ihminen ei ole asioiden kanssa 

yksin ja voi selvitä, aivan kuten kokemusasiantuntijakin. Kokemusasiantuntija voi antaa vink-

kejä selviytymiseen ja asioihin suhtautumiseen ja ”tsempata” apua tarvitsevaa. 

”Ja se, että totta kai tulee se semmonen toivo siinä, että ei oo yksin niiden 

ongelmien kanssa. ´Minäkin olen ollut siellä joskus ja nyt mä oon tässä tilan-

teessa’ ja antaa niitä vinkkejä, että miten tehdä ja miten suhtautua asioihin ja 

jotenkin sellanen tsemppi.” T1 

Ammattilaisten mukaan voisi myös ajatella, että vertainen pystyy tunnistamaan tuettavan hen-

kilön prosessissa kipupisteitä ja vahvuuksia eri tavalla kuin työntekijät. Henkilöllä, jolla on ko-

kemus itsellään, on myös herkkyys havaita (tuettavan) piilossa olevia viestejä ja reagoida niihin 

sekä voimistaa tuettavan vahvuuksia. 

”Vois aatella, että ihminen, joka on ite käynyt sen prosessin läpi, niin ehkä 

myöskin tunnistaa sen tuettavan henkilön prosessissa niitä tiettyjä kipupisteitä 

toisella lailla, mitä me ehkä taas työntekijöinä tunnistetaan. Ja myöskin tietysti 
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niitä vahvuuksia saattaa pystyy tunnistamaan ja voimistamaan. Mä jotenkin us-

koisin siihen, et sillä ihmisellä, jolla se kokemus on itsellään, on myös se herk-

kyys havaita myös niitä sellaisia piilossa olevia viestejä ja reagoida niihin ja 

tarttua niihin, mitkä saattaa sitten meiltä (ammattilaisilta) mennä pikkusen 

ohi.” T7 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat olivat sitä mieltä, että tiettyjä asioita voi olla helpompi purkaa, 

jos ammattilaisen mukana on myös kokemusasiantuntija.  

”Niin ja mä väitän, et tommosen vangin on paljon helpompi esimerkiks lähtee 

purkaan jotain vaikeita asioita kokemusasiantuntijan kautta. Siinä on sitä sa-

maistumispintaa ja vertaisuutta.” K2 

Kokemusasiantuntijan läsnäolo ammattilaisen rinnalla voi kokemusasiantuntijaopiskelijoiden 

mukaan vähentää myös rikosseuraamusasiakkaan tai vangin taipumusta epärehellisyyteen ta-

paamisissa, koska kokemusasiantuntijoille voi olla hankalampi valehdella. 

”Kokemusasiantuntijoille on vähän hankalampi valehdella ja kusettaa. Et jos on 

näit, jotka hakee tämmösen polun kautta jotai etuuksia, niin ne karsiutuu osa 

ainakin pois siitä.” K4 

Ammattilaiset näkevät myös, että kokemusasiantuntija voi vaikuttaa ammattilaisten työsken-

telyyn voimaannuttamalla asiakasta ja sitä kautta nostaa asiakkaan motivaatiota, joka helpot-

taa ammattilaisen työtä. 

”No tietysti, et jos se asiakas voimaantuu kokemusasiantuntijasta niin kyllähän 

se meidän työtä helpottaa, koska se nostaa sitä motivaatiota.” T1 

Sitä, miten kokemustieto voi tukea rikosseuraamusasiakkaiden ja vankien desistanssia, koke-

musasiantuntijaopiskelijat näkevät etenkin oman esimerkin voiman olevan olennainen työkalu 

asenteiden muutokseen. 

”Kyl se edelleen on se oma esimerkki ja se (….) et se on oikeesti mahollista tehä 

sen muutos.” K3 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat uskovat, että heidän vaikuttamistyönsä ja osallisuuden koke-

mukset voivat motivoida myös muita ihmisiä muutokseen ja toimia positiivisena esimerkkinä. 

Se, että vanki tai rikosseuraamusasiakas näkee, että kokemusasiantuntijat voivat vaikuttaa asi-

oihin, voi motivoida myös heitä kohti muutosta. 

”Kun me ollaan vaikuttamassa ja päästään esimerkiksi kouluttaa vanginvarti-

joita, jotka on opiskelemassa sanallista ja sanatonta viestintää, niin tavallaan 
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kyl se tulee yleiseen tietoon se mitä me tehdään ylipäätään. Et siellä saattaa se 

siemen tavallaan itää sit jossain, et ’hei mäkin voisin ehkä tehä tätä’ ja että se 

ei on niin ihmeellistä. Ja et on oikeesti nimenomaan kasvoja ihmisille, ketkä on 

tehny sitä muutosta ja ketkä sitä tekee, että se on semmosta rohkaisemista ja 

sellasta esimerkkinä oloa sit loppupeleissä.” K3 

Ammattilaiset näkivät kokemustiedon tärkeäksi. Kokemustieto voi auttaa ymmärtämään asiak-

kaan tarpeita ja samalla se voi antaa ammattilaiselle työn kehittämisen kannalta tärkeää tie-

toa. Kokemustiedon avulla kokemusasiantuntija voi antaa asiakkaalle vertaistukea, joka par-

haimmillaan antaa uskoa ja toivoa selviytymiseen. Ammattilaisten mukaan kokemusasiantunti-

jat voivat kokemustiedon avullaan myös tunnistaa tuettavan henkilön prosessissa tiettyjä kipu-

pisteitä ja vahvuuksia eri tavalla kuin työntekijät. Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan 

heillä saattaa olla myös herkkyys pystyä tunnistamaan asiakkaan epärehellisyyttä. Kokemusasi-

antuntijaopiskelijat pohtivat, että vertaistuki auttaa yksilöä näkemään, että muutos on mah-

dollinen. Kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät myös, että heidän vaikuttamistyönsä ja osal-

lisuuden kokemuksensa saattavat motivoida muita muutokseen. 

6.5.2 Kokemustiedon merkitys rikosseuraamusalan kehittämistyössä 

Kokemustieto nähtiin asiakkaan tukemisen ja vertaistuen lisäksi mahdollisuutena kehittää omaa 

työtä ja osaamista, joka voi epäsuorasti edistää myös rikosseuraamusasiakkaan tai vangin desis-

tanssia. Kokemusasiantuntijoiden avulla voidaan rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan 

huomata sellaisia kehittämistarpeita, mitä ammattilaiset eivät itse ole huomanneet. Kun pro-

sessit saadaan sujuvimmiksi, voi se edesauttaa Rikosseuraamuslaitoksen tavoitetta tukea yksi-

löä rikollisuudesta irrottautumisessa. 

”No onnistuessaan tosi paljon, että jos niistä kokemusasiantuntijoiden kehittä-

mistarpeista tulee jotain sellaista, mitä me ei vaa täällä viranomaistaholla pys-

tytä huomioida, et me ei huomata niitä juttuja tai niitä seikkoja, mitkä sitten 

kokemusasiantuntijoiden kokemusten kautta ehkä herää, ne voi olla tosikin 

olennaisia juttuja, pieniä tai suuria. Mutta tottakai, jos me saadaan meidän 

prosessit sujuvammaksi, niin eikö se palvele Risen tavotetta siitä rikollisuudesta 

irrottautumiseen.” T1 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijoilta saatava kokemustieto on 

hyödyllistä, mikäli kokemusasiantuntijat pääsevät sellaisiin asemiin, missä he pystyvät hyödyn-

tämään kokemustietoa esimerkiksi palvelumuotoilussa. Kokemustiedosta on hyötyä, mikäli sen 

avulla saa kuuluviin rikosseuraamusasiakkaiden näkökulman palveluiden sujumisesta ja kehit-

tämistarpeista. 
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”Varmasti sitten, jos oikeesti pääsee semmosiin hommiin, et pääsee vaikuttaa 

johonkin palvelumuotoiluun tai tämmöseen. Et niitä asioita nähdään oikeesti 

asiakkaitten näkökulmasta ehkä enemmän. (….) et pystyy oikeesti päästä vai-

kuttaa siihen, miten nää asiat rullaa. Just asiakkaan näkökulmasta enemmän 

sitä, et mikä vois toimii.” K4 

Kokemusasiatuntijaopiskelijat nostavat vastauksissaan esiin myös sen, että esimerkiksi van-

geilta palautetta kysyessä saattaa esiin nousta vastakkainasettelua. Kokemusasiantuntijat saat-

tavat kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä osata katsoa asioita molemmilta puolilta il-

man vastakkainasettelua, joten he osaavat antaa rehellisemmän ja riippumattomamman pa-

lautteen. 

”Nii ja sit varmasti ehkä semmonen enemmän rehellisempi ja semmonen riippu-

maton se näkökulma siitä asiasta. Et jos jotain palautelomakkeita hypoteetti-

sesti mietitää, jossain vankilassa kysytään, et miten nää asiat on menny, niin 

siellä automaattisesti on se vastakkainasettelu. Nii ei välttämättä oo semmosta 

vastakkainasettelun näkökulmaa. Et näkee sen kummankin puolelta sen asian, 

osaa kattoo sen. Ja antaa sen palautteen sitä mukaan ja sen kokemustiedon et 

puolueeton näkemys pitäs olla.” K4 

Ammattilaiset näkivät mahdollisuuden kehittää omaa työtänsä kokemusasiantuntijan kokemus-

tiedon avulla. Kokemusasiantuntijat voivat auttaa ammattilaista huomaamaan kehittämistar-

peita, joiden työstäminen voi parantaa asiakasprosessien sujuvuutta. Kokemusasiantuntijaopis-

kelijat näkivät hyödykseen kehittämistyössä sen, että he pystyvät antamaan rehellisen ja riip-

pumattoman palautteen ammattilaisille ilman vastakkainasettelua. Kokemusasiantuntijaopis-

kelijoiden mielestä kokemusasiantuntijoilla oleva kokemustieto on hyödyllistä, jos sitä pääs-

tään aidosti hyödyntämään esimerkiksi palvelumuotoilussa. 

6.5.3 KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksen tarpeellisuus ja sisältö 

Teemahaastattelun aikana ammattilaiset ja kokemusasiantuntijaopiskelijat pohtivat erillisen 

rikosseuraamusalalle kokemusasiantuntijoille tarkoitetun KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuk-

sen tarpeellisuutta alalla. Haastattelun aikana esiin nousi ammattilaisten puolelta myös asioita, 

joita heidän mielestään olisi tärkeää huomioida koulutusta järjestettäessä. 

Rikosseuraamusalan ammattilaiset pohtivat, onko KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutukseen ole-

massa jonkinlaista soveltavuustestiä ja millainen koulutuksen sisältö ja kouluttaja ovat. Rikos-

seuraamusalan ammattilaiset toivoivat, että koulutuksen sisältönä olisi arvioida ja käydä läpi 

omaa asiantuntijuutta ja polkua sekä realistisesti sitä, onko vielä oikea hetki osallistua koke-

musasiantuntijakoulutukseen. 
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”Mä kyseenalaistaisin kyllä hyvin pitkälle, että kuka on kouluttaja. Eiks siinä oo 

mitään tavallaan soveltavuustestiä, et mikä sun asenne on, missä vaiheessa sä 

ylipäätänsä oot sitä sun prosessia.” T10 

”Mä en tiedä minkälainen se koulutus on sisällöltään, mutta toivoisin, että siinä 

käydään pitkälle läpi ja arvioidaan sitä omaa asiantuntijuutta ja missä vaiheessa 

on ite sitä polkua. Ja ehkä siinä pitäis olla aika realistinen, että onko tää vielä 

sun kohta tässä vaiheessa, et pitäiskö odottaa vielä vuosi 2, 3, 5...” T10 

Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksen sisältö on 

hyvä, mutta haasteeksi nousee joskus ryhmän erilaisuus ja erimielisyydet. 

”Koulutussisällössä ei oo mitään vikaa. On haastavaa tietenkin, kun tällänen 

ryhmä tälläsiä ihmisiä laitetaan samaan kasaan, niin kyllähän se on sellasta vä-

lillä vähän, miten sen nyt nätisti sanois, on eripuraa ja ihmisiä tippuu. Ja hir-

veet ongelmat on jätkillä päässä, vaikka kaikillahan ne ongelmat on, mutta ne 

vaan tuntuu niin suurilta välillä.” K1 

KEIJO-koulutuksen olemassaolo korostuu ammattilaisten mukaan silloin, mitä tiiviimmäksi ja 

säännönmukaiseksi yhteistyö muodostuu. Yhteistyö kokemusasiantuntijakoulutuksen ja Rikos-

seuraamuslaitoksen välillä koetaan hyväksi asiaksi.  

”Mitä tavallaan säännönmukaisemmaksi ja tiiviimmäksi tavallaan se meidän yh-

teistyö menee, niin kyllähän sillon on etu, et myös Rise on ollu mukana siinä 

aivopesemässä.” T7 

Yhteistyö kokemusasiantuntijakoulutuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä auttaa ammatti-

laisten mukaan myös kehittämään kokemusasiantuntijakoulutusta.  

”Myöskin se kehittäminen, et jos siellä (koulutuksessa) havaitaan selkeesti jo-

tain puutteita tai jotaki, niin se olis et ’okei, et se on nyt tää tietty, tähän 

tiettyyn tuodaan vaikka lisää tai muutetaan’.” T9 

Ammattilaisten mukaan on hyvä, että rikosseuraamusalalle tähtäävälle kokemusasiantuntijalle 

on erillinen kokemusasiantuntijakoulutus alan eettisten kysymysten huomioimisen varmista-

miseksi. 

”On hyvä varmaan et meillä on omansa, koska siinä tulee aivan erilaiset eettiset 

kysymykset.” T5 
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Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus on todella tär-

keä. Kokemusasiantuntijaopiskelijat korostavat kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitystä 

myös omassa toipumisprosessissaan. 

 ”Just meidän kaltaisille on ehdottoman hyvä.” K1 

”Yks asia mikä on jääny sanomatta, on se, että me ei olla pelkästään palvele-

massa muita. Et me kasvetaan ite tässä koko ajan. Ja se on vastavuorosta kui-

tenkin. Ku me ollaan hyödyks jossain, niin me ollaan hyödyks itellemme vähin-

täänkin yhtä paljon. Et se oma prosessi jatkuu, et me ite autetaan itteemme 

tässä näin, niin on vähintäänkin yhtä olennainen osa. Et sitä ei pidä unohtaa. Et 

ei se oo menny niin, et me yhtäkkiä ollaan päästy vaikka vankilasta, lopetettu 

huumeidenkäyttö ja sit me ollaan ’noni nyt loppu’ ja sitte pelastataan loppu 

maailma, et voimia riittää, ei se mee niin.” K3 

KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus rikosseuraamusalalla koettiin sekä ammattilaisen että ko-

kemusasiantuntijaopiskelijoiden puolesta tärkeäksi. Ammattilaisten mielestä on hyvä, että 

alalla on ”oma” kokemusasiantuntijakoulutuksensa alan eettisten kysymyksien huomioimiseksi. 

Ammattilaiset pohtivat vastauksissaan kuitenkin koulutuksen sisältöä ja sitä, millainen haku- ja 

valintaprosessi koulutukseen on. Ammattilaiset toivoivat, että koulutuksen sisältönä olisi arvi-

oida omaa asiantuntijuutta ja valmiuksia koulutukseen osallistumiseen. Kokemusasiantuntija-

opiskelijat kokivat koulutuksen sisällön onnistuneeksi. Kokemusasiantuntijaopiskelijat kertoivat 

kokemusasiantuntijakoulutuksen olevan osa heidän toipumisprosessiaan. 

7 Johtopäätökset 

Tässä luvussa teen johtopäätöksiä tuloksien pohjalta ja vastaan opinnäytetyön tutkimuskysy-

myksiin. Opinnäytetyön ohjaavia tutkimuskysymyksiä olivat: 1. Millaisia tehtäviä kokemusasi-

antuntijoille on rikosseuraamusalalla? 2. Miten kokemusasiantuntijoiden ja rikosseuraamusalan 

ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja millaisia rooleja yhteistyössä annetaan? sekä 3. Mi-

ten ja millaista kokemustietoa voidaan hyödyntää desistanssin tukena? Pohdin tutkimustuloksia 

peilaamalla niitä opinnäytetyön teoriapohjaan, joka koostuu vertaisuudesta, kokemusasiantun-

tijuudesta ja rikollisuudesta irrottautumisesta eli desistanssista.  

7.1 Kokemusasiantuntijoita voidaan hyödyntää rikosseuraamusalalla läpi seuraamusten 

Opinnäytetyön tuloksien mukaan kokemusasiantuntijoita voi hyödyntää rikosseuraamusalalla 

monipuolisesti erilaisissa tehtävissä, joskin vertaistyön tehtävät nousivat tuloksissa eniten 

esiin. Opinnäytetyön tuloksien mukaan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijaopiskelijoiden 
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mielestä kokemusasiantuntijaa voisi hyödyntää erilaisissa vertaistyön tehtävissä niin yhdyskun-

taseuraamusten, vankeuden kuin siviilinkin puolella.  

Ammattilaisten mielestä kokemusasiantuntija voisi toimia yhdyskuntaseuraamuksien puolella 

asiakkaan rinnalla kulkijana ja apuna arkisten asioiden hoidossa. Kokemusasiantuntija voisi am-

mattilaisten mukaan toimia tukihenkilönä läpi seuraamuksien. Ammattilaisten mukaan koke-

musasiantuntijaa voisi hyödyntää asiakkaan tukihenkilönä vankeuden alkaessa, vankeuden ai-

kana, osana ohjelmatyötä sekä vapauden valmistelussa. Ammattilaiset näkivät vertaistyön 

kautta kokemusasiantuntijan keskeiseksi rooliksi tukihenkilönä ja eräänlaisena rinnalla kulki-

jana toimimisen. Ammattilaiset näkivät vertaistyön rikosseuraamusasiakkaan tukena, mutta sa-

malla myös mahdollisuutena vaikuttaa rikosmyönteisiin asenteisiin. Yleisesti ottaen vertais-

työssä kokemusasiantuntijan rooliksi rikosseuraamusalan ammattilaiset näkivät ennen kaikkea 

vertaisuuden, asiakkaiden tukemisen, toivon luomisen ja eräänlaisena suunnannäyttäjänä sekä 

positiivisena esimerkkinä toimimisen. Vertaistoipujan katseleminen ja kuunteleminen luo Myl-

lärisen (2011) väitöskirjan tuloksien mukaan toipujalle toivoa oman tilanteen muuttumiseen 

tulevaisuudessa. Myllärisen tuloksien mukaan vertaistuki on iso osa toipumisprosesseja. (Myllä-

rinen 2011, 120.) 

Kokemusasiantuntijaopiskelijat näkivät ammattilaisen tavoin yhdeksi tärkeäksi kokemusasian-

tuntijan rooliksi vertaistyössä juuri esimerkin näyttämisen ja kannustamisen. Vertaistoipujien 

katseleminen ja kuunteleminen luo toipujalle uskoa oman tilanteen uudelleenrakentamisen 

mahdollisuuksiin (Myllärinen 2011, 120). Myös tukihenkilönä toimiminen arkisten asioiden hoi-

dossa ja koevapauden valmistelussa koettiin yhdeksi tärkeäksi kokemusasiantuntijan tehtäväksi 

rikosseuraamusalalla. Sekä ammattilaiset että kokemusasiantuntijaopiskelijat olivat yhtä 

mieltä siitä, että kokemusasiantuntijan tarjoama vertaistuki olisi rikosseuraamusasiakkaille ja 

vangeille erittäin tärkeää.  

Tuloksien mukaan ammattilaiset näkivät kokemusasiantuntijoiden roolin kehittämis- ja arvioin-

tityössä palautteenantajina oman kokemuksiensa pohjalta sekä myös ns. ”tulkkina” ammatti-

laisen ja rikosseuraamusasiakkaan palautteen annon välillä. Hietalan ja Rissasen (2015, 11) mu-

kaan kokemusasiantuntijan omiin kokemuksiin perustuvat tarinat antavat tietoa tarpeista, joita 

kohdistuu asiakasryhmien palveluiden sisältöön, vuorovaikutukseen ja järjestelmän toimivuu-

teen. Kokemusasiantuntijoiden kokemustieto auttaa palveluiden kehittämisessä ja asiakasläh-

töisyyden varmistamisessa. Kokemusasiantuntijoille karttunut hiljainen tieto antaa ammattilai-

sille uusia näkökulmia, joka voi parhaimmillaan täydentää palvelujärjestelmän, asiantuntijoi-

den ja ammattiauttajien osaamista (Hietala & Rissanen 2015, 12; Nordling & Hätönen 2013, 

143). 
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Hietalan ja Rissasen (2015, 11) mukaan kokemusasiantuntijatoiminta vastaa palvelujärjestel-

mässä tarpeeseen kehittää käytännön asiakas- ja potilastyötä, sosiaali- ja terveydenhoitojär-

jestelmää, palveluja sekä ammatillista koulutusta. Kokemuksiin perustuvat tarinat antavat 

työntekijöille kokemusperäistä tietoa sairastamisesta, kuntoutumisesta ja kuntoutujien ar-

jesta. Kokemusasiantuntijat antavat myös tietoa tarpeista, joita kohdistuu asiakastyhmien pal-

veluiden sisältöihin, vuorovaikutukseen sekä järjestelmän toimivuuteen. Kokemusasiantuntijoi-

den antama tieto auttaa myös palveluiden kehittämisessä, asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa 

sekä avun saatavuuteen liittyvien ongelmien korjaamisessa. Kokemusasiantuntijat tarjoavat 

omista kokemuksistaan karttunutta hiljaista tietoa ammattilaisten näkökulmien tueksi, joka 

parhaimmillaan täydentää palvelujärjestelmän, asiantuntijoiden ja ammattiauttajien osaa-

mista (Hietala & Rissanen 2015, 12; Nordling & Hätönen 2013, 143). 

Opinnäytetyön tuloksissa kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen parityöskentely liitettiin niin 

vertaistyön, kehittämis- ja arviointityön kuin vaikuttamistyönkin tehtäviin. Kokemusasiantunti-

jaa voisi ammattilaisten mukaan hyödyntää kehittämistyössä keskustelukumppanina ammatti-

laisen kanssa ja vertaistyössä valvontatapaamisella asiakkaan tukena käsiteltäessä tiettyjä tee-

moja. Kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mielestä kokemusasiantuntijaa voisi hyödyntää työ-

parina esimerkiksi vapauden valmistelussa ja aikuissosiaalityössä siviilissä. Tuloksista nousi ilmi, 

että kokemusasiantuntija voi samaan aikaan olla useammassa eri roolissa, esimerkiksi asiak-

kaalle vertaisena ja ammattilaiselle työparina. Kokemusasiantuntija voikin olla asiakkaaseen 

nähden vertainen ja työntekijöihin nähden asiantuntija (Mikkonen & Saarinen 2018, 42).  

Opinnäytetyön tuloksissa tuli ilmi, että kokemusasiantuntijan vaikuttamistyön tehtävät rikos-

seuraamusalalla ymmärrettiin sekä yksilön että laajemmin koko alan ja yhteiskunnan asentei-

siin vaikuttamisen mahdollisuuksina. Vaikuttamistyö nähtiin osana kokemusasiantuntijan perus-

roolia, joka onnistuessaan voisi helpottaa myös ammattilaisten työtä, esimerkiksi uusien palve-

lupaikkojen rekrytoinnissa yhdyskuntaseuraamusten puolella. Myös THL:n verkkokyselyn tulos-

ten mukaan kokemusasiantuntijuuden myönteisiksi puoliksi lueteltiin asenteisiin vaikuttamisen 

sekä kokemusasiantuntijuuden koettiin olevan hyvä, selkeä ja konkreettinen keino tiedonväli-

tykseen (Kostiainen ym. 2014, 10–11). 

7.2 Yhteistyö vaatii etenkin suunnitelmallisuutta, roolien selkeyttä ja kokemusasiantuntijan 

sopivuutta alalle 

Opinnäytetyön tuloksien perusteella asiantuntijuuden jakaminen ammattilaisen ja kokemusasi-

antuntijan välillä koettiin positiiviseksi asiaksi. Ammattilaiset kokevat, että kokemusasiantun-

tija antaa arvokasta tietoa ammattilaiselle ja toimii samalla asiakkaan tukena. Tulokset ovat 

samansuuntaisia THL:n syksyllä 2013 toteutetun verkkokyselyn kanssa, jossa kokemusasiantun-

tijatoiminnan myönteisiksi asioiksi lueteltiin muun muassa uudet näkökulmat ammattilaisen 
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työhön, ymmärryksen lisääminen sekä asiakkaan voimaantuminen ja kuntoutuminen (Kostiainen 

ym. 2014, 10–11).  

Tuloksien mukaan asiantuntijuuden jakaminen on ammattilaisen mielestä hyvä juttu, kunhan 

kokemusasiantuntija on tilanteeseen sopiva.  Asiantuntijuuden jakamisen tulee olla sekä koke-

musasiantuntijaopiskelijoiden että ammattilaisten mielestä dialogista eli keskustelevaa ja siinä 

on oltava tilaa molemminpuoliselle palautteenannolle.  Myös Hietalan ja Rissasen (2015, 30–32) 

mukaan kokemusasiantuntijalta edellytetään, että hän on edennyt toipumisessa tai etääntynyt 

riittävästi omasta kokemuksestaan, kykyä kokemusten reflektointiin sekä valmiuksia toimia yh-

teistyössä ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntijan on osattava ottaa huomioon myös ti-

lanne, paikka ja yleisö, jossa hän välittää kokemustaan eteenpäin. 

Niin ammattilaisten kuin kokemusasiantuntijaopiskelijoidenkin mielestä roolien tulee olla yh-

teistyössä selviä ja yhdenvertaisuuden tulee toteutua. Molempien on arvostettava toistensa 

osaamista ja ymmärrettävä, että kokemusasiantuntijalla on oman kokemuksensa kautta tullutta 

tietoa, kokemustietoa, joka parhaimmillaan täydentää ammattilaisen osaamista. Kokemusasi-

antuntijalle karttuneet kokemukset ja niistä saatu hiljainen tieto tarjoaa ammattilaiselle toi-

senlaisen näkökulman oman työn tueksi (Nordling & Hätönen 2013, 143). 

Tuloksien mukaan kokemusasiantuntija ei ole ammattilaisen roolissa rikosseuraamusalalla, ja 

vastuu toiminnasta on aina loppupeleissä ammattilaisella, vaikkakin kokemusasiantuntijan on 

kannettava vastuu toimistaan ja toimittava sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Kokemusasiantunti-

jan ja ammattilaisen yhteistyössä molempien on tiedettävä oma roolinsa ja pystyttävä myös 

luottamaan toisiinsa. THL:n suorittaman verkkokyselyn mukaan kokemusasiantuntijuutta hyö-

dynnettäessä roolien kirjavuus ja toiminnan yleisen koordinoinnin puute on noussut kielteisiksi 

kokemuksiksi kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämisessä (Kostiainen ym. 2014, 11–12). On 

siis tärkeää, että toiminta on hyvin suunniteltua ja koordinoitua, niin, että sekä kokemusasian-

tuntijan että ammattilaisen roolit ovat selkeät. 

Opinnäytetyön tuloksien perusteella ammattilaisten mielestä tärkeää kokemusasiantuntijan ja 

ammattilaisen yhteistyössä on huolellinen valmistautuminen ja toiminnan suunnittelu, toimin-

nan tarkoitus sekä henkilökunnan tiedottaminen. THL:n verkkokyselyn tuloksien mukaan muun 

muassa ennakkoluulot ammattilaisten taholta, roolien kirjavuus ja toiminnan yleisen koordi-

noinnin puute nousivat kielteiseksi kokemuksiksi kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisessä 

(Kostiainen ym. 2014, 12). Sekä THL:n että tämän opinnäytetyön tuloksien mukaan on siis mie-

lestäni erittäin tärkeää, että toiminta on hyvin koordinoitua ja henkilökuntaa tiedotetaan toi-

minnan tarkoituksesta ja heitä otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, jonka avulla heitä 

voidaan sitouttaa toimintaan ja tätä kautta mahdollisesti vähentää toimintaan kohdistuvia en-

nakkoluuloja. 
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Myös työnohjauksellinen tuki kokemusasiantuntijalle koettiin ammattilaisten puolelta tärkeäksi 

ja kokemusasiantuntijaopiskelijat nostivat vastauksissaan esille myös palkkauksen. Nämä asiat 

nousivat esiin myös THL:n verkkokyselyn tuloksissa, jossa keskeisimmiksi kokemusasiantuntija-

toiminnan kehittämiskohteiksi mainittiin muun muassa kokemusasiantuntijoiden tukeminen 

työnohjauksellisin keinoin sekä palkkauksen yhtenäistäminen (Kostiainen ym. 2014, 12). Työn-

ohjauksellisen tuen merkitys kokemusasiantuntijan jaksamisen turvaamiseksi on suuri. Koke-

musasiantuntijoita tulee kannustaa kuuntelemaan ja arvioimaan omaa jaksamistaan ja on muis-

tettava, että kokemusasiantuntijatoiminnan tulee olla vapaaehtoisuuteen ja omaehtoisuuteen 

perustuvaa toimintaa, jossa osallistujat itse säätelevät osallistumisaktiivisuuttaan. (Hietala & 

Rissanen 2015, 15.) 

Sekä ammattilaiset, että kokemusasiantuntijaopiskelijat pohtivat lisäksi asiakkaan tilannetta – 

on tärkeää huomioida, onko asiakas itse valmis tai ylipäätänsä halukas ottamaan kokemusasi-

antuntijaa osaksi asiakasprosessiansa. Kokemusasiantuntijaopiskelijat pohtivat myös sitä, pys-

tyykö rikosseuraamusasiakas tai vanki luottamaan kokemusasiantuntijaan. Luottamus ei synny 

tekstinä paperilla, mutta salassapitovelvollisuus koskee kokemusasiantuntijoita aivan kuten 

ammattilaisiakin. Työsuhteessa salassapito- tai vaitiolosopimus kuuluu työsopimukseen ja 

vaikka kokemusasiantuntija ei olisi työsuhteessa, tulee hänen silti allekirjoittaa asiakkaiden 

tietojen salassapitoa koskeva sopimus ennen toiminnan aloittamista (Hietala & Rissanen, 2015, 

50). 

Opinnäytetyön tuloksissa isoksi teemaksi nousi se, millainen kokemusasiantuntija sopii rikos-

seuraamusalalle. Ammattilaisten mielestä riittävä etäisyys ajallisesti omasta kokemuksesta, 

täysi irrottautuminen rikollisuudesta eli desistanssi ja koulutus kokemusasiantuntijuuteen ko-

ettiin tärkeäksi. Hietalan ja Rissasen (2015, 12–14 & 30–32) mukaan kokemusasiantuntijalta 

edellytetään, että hän on edennyt toipumisessa tai etääntynyt riittävästi omasta kokemukses-

taan, kykyä kokemusten reflektointiin sekä valmiuksia toimia yhteistyössä ammattilaisten 

kanssa. Kokemusasiantuntijan on osattava ottaa huomioon myös tilanne, paikka ja yleisö, jossa 

hän välittää kokemustaan eteenpäin (Hietala & Rissanen, 2015, 30–32). Kokemusasiantuntija-

opiskelijoiden mielestä on hyvin henkilökohtaista, milloin henkilö on valmis kokemusasiantun-

tijakoulutukseen ja kokemusasiantuntijana toimimiseen. Kokemusasiantuntijaopiskelijat olivat 

kuitenkin ammattilaisten tapaan sitä mieltä, että kokemusasiantuntijan on oltava irrottautunut 

rikollisuudesta ja pystyttävä seisomaan omien sanojensa takana.  

Kokemusasiantuntijaopiskelijat eivät nähneet aktiivista tuomiota esteenä esimerkiksi kokemus-

asiantuntijakoulutukseen hakeutumiselle, mutta suurin osa ammattilaisista piti aktiivista tuo-

miota esteenä kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen väliselle yhteistyölle. Kokemusasiantun-

tijaopiskelijoiden mielestä desistanssin synty on pitkä prosessi, joka on voinut alkaa jo vankeus-

aikana ja edetä hyvin pitkälle. Myös ammattilaiset pohtivat, että vangin desistanssiprosessi voi 
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olla tuomion pituudesta ja tuoreudesta riippuen jo vankeusaikana edennyt, eikä aktiivinen tuo-

mio välttämättä poissulje kokemusasiantuntijaksi hakeutumista. Kokemusasiantuntijakoulutus 

ja kokemusasiantuntijoiden tehtävissä toimiminen on tärkeä vaihe kuntoutumisessa ja on osa 

siirtymävaihetta avun vastaanottajasta sen antajaksi ja palvelujen kehittäjäksi (Hietala & Ris-

sanen 2015,14). Kokemusasiantuntijuuden identiteetin ei ole tarkoitus olla pysyvä, vaan seu-

raavana tavoitteena on siirtyä eteenpäin, esimerkiksi työhön tai koulutukseen (Nikula & Raja-

mäki 2019, 17). Kokemusasiantuntijaksi kouluttautuminen ja siinä toimiminen voi siis olla osa 

asiakkaan kuntoutusprosessia. Rikosseuraamuslaitoksen vuosien 2019–2022 strategiassa on ta-

voitteena lisätä asiakkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta (Rikosseuraamuslaitos 2020). 

Yhteistyö KEIJO-hankkeen ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä on mielestäni toimiva mahdolli-

suus lisätä asiakkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta. 

Desistanssi voi olla tietty hetki, kun yksilö irrottautuu rikollisesta elämäntavasta tai se voidaan 

käsittää pidempiaikaisena matkana kohti rikoksetonta elämäntapaa, jonka aikana yksilö kamp-

pailee ja tekee töitä desistanssinsa edistämiseksi varsinkin kohdatessaan vastoinkäymisiä. (Ki-

vivuori ym. 2018, 204). On varmasti mahdotonta sanoa tiettyä aikaa, jolloin yksilö on valmis 

kokemusasiantuntijakoulutukseen osallistumiseen ja kokemusasiantuntijana toimimiseen, 

koska desistanssiprosessi harvoin kulkee suoraviivaisesti ja kokemusasiantuntijakoulutus voi toi-

mia osana kuntoutusta ja tukea desistanssia. Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteis-

työtä suunniteltaessa ajallisten määreiden sijasta (esimerkiksi kuinka monta vuotta viimeisestä 

tuomiosta) olisi mielestäni kiinnitettävä enemmän huomiota yksilön henkilökohtaiseen kuntou-

tumisen tasoon ja valmiuksiin toimia kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntijalla on oltava 

mahdollisuus irtautua roolistaan kokemusasiantuntijana.  

7.3 Kokemustieto tukee asiakkaan desistanssia ja ammattilaisen työn kehittämistä 

Tuloksien mukaan ammattilaiset näkevät kokemustiedolla kaksi tasoa – se tarjoaa ammattilai-

selle työn kehittämisen kannalta tärkeää tietoa ja se antaa samalla vangille tai rikosseuraamus-

asiakkaalle tietoa ja tukea sellaiselta henkilöltä, joka tietää mistä puhuu. Tuloksissa vertaisuus 

ja sitä kautta toivon luominen, voimaannuttaminen ja kyky havainnoida sekä tukea asiakasta 

nousivat kokemustiedon hyödyiksi desistanssin tukemisessa.  

Tuloksien mukaan kokemustieto auttaa sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijaopiskeli-

joiden mielestä rikosseuraamusasiakasta tai vankia näkemään, että muutos on mahdollinen. 

Vertaistuki antaa parhaimmillaan uskoa ja toivoa selviytymiseen ja toipumiseen. Tulokset ovat 

yhtenäisiä aikaisemmin mainitun Anna-Riitta Myllärisen (2011) väitöskirjan kanssa, jonka tulok-

sissa vertaistuki näytteli merkittävä osaa toipumisprosesseissa (Myllärinen 2011, 4–5). Vertais-

toipujien katseleminen ja kuunteleminen loi toipujalle uskoa oman tilanteen uudelleenraken-

tamisen mahdollisuuksiin (Myllärinen 2011, 120).  
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Kokemusasiantuntijaopiskelijat kokivat myös, että he voivat omalla esimerkillään muutoksen 

mahdollisuudesta edistää rikosseuraamusasiakkaan tai vangin desistanssin rakentumista. Am-

mattilaiset näkevät myös, että kokemusasiantuntija voi vaikuttaa ammattilaisten työskentelyyn 

voimaannuttamalla asiakasta ja sitä kautta nostaa asiakkaan motivaatiota, joka puolestaan hel-

pottaa ammattilaisen työtä. Myllärisen (2011) mukaan tärkeä muutokseen kiinnittävä tekijä on 

pystyä näkemään itselleen uudenlainen elämänsisältö. Kun yksilöllä herää tarve muutokseen, 

auttaa se huomaamaan toisten onnistuneita muutoskokemuksia. Toivon näkeminen mahdollis-

taa muutoksen vertaistuen avulla. Toivoa herättävän vertaistuen voima perustuu toipujien re-

hellisiin kertomuksiin omasta toipumisestaan ja muutoksen mahdollisuudesta. (Myllärinen 2011, 

110.) Vertaisen onnistuminen toimii mallina oman muutoksen mahdollistamiseen (Myllärinen 

2011, 107). 

Kehittämistyöhön kokemustieto voi antaa ammattilaiselle uusia näkökulmia ja auttaa kehittä-

mään työtapoja ja asiakasprosesseja desistanssia tukeviksi. Kun prosessit saadaan sujuvimmiksi, 

voi se ammattilaisten mukaan edesauttaa Rikosseuraamuslaitoksen tavoitetta tukea yksilöä ri-

kollisuudesta irrottautumisessa. Kokemusasiantuntijoilla oleva kokemustieto voi ammattilais-

ten mukaan auttaa ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja sitä, millaista kuntoutusta tai apua 

hän olisi rangaistuksensa suorittamisen aikana kokenut tarvitsevansa. Entisiä asiakkaita koke-

musasiantuntijan roolissa hyödyntämällä on mahdollista saada tietoa siitä, miten palveluita tu-

lisi kehittää (Meriluoto & Laine 2019, 171). Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa, joka on 

syntynyt hänen oman kokemuksensa kautta ja hän osaa kertoa, mikä häntä itseään on näissä 

tilanteissa auttanut (Rissanen, Sinkkonen & Kurki 2012, 14). Hietalan ja Rissasen (2015, 11) 

mukaan kokemusasiantuntijoiden kokemustiedon avulla ammattilaiset voivat saada tietoa ja 

palautetta ammattilaisten työstä haastaen samalla ammattilaisia arvioimaan omia ammatillisia 

toimintatapoja ja auttamismenetelmiä. Kokemustieto palveluista voi auttaa ammattilaisia ym-

märtämään entistä paremmin odotuksia ja tarpeita, jotka kohdistuvat asiakassuhteisiin, palve-

lujen sisältöön, vuorovaikutukseen ja järjestelmän toimivuuteen. Kokemusasiantuntijoiden 

omakohtaista kokemustietoa ja ymmärrystä toipumisen vaiheista voisi hyödyntää nykyistä 

enemmän kuntoutumista tukevissa prosesseissa (KEIJO-hankesuunnitelma 2018, 4).  

Kokemusasiantuntijat voivat ammattilaisten mukaan myös kyetä havainnoimaan paremmin asi-

akkaan kipupisteitä ja vahvuuksia eri tavalla kuin työntekijät. Ammattilaiset kokevat, että hen-

kilöllä, jolla on kokemus itsellään, on myös herkkyys havaita vertaisen piilossa olevia viestejä 

ja reagoida niihin ja voimistaa tuettavan vahvuuksia. Kokemusasiantuntijan läsnäolo ammatti-

laisen rinnalla voikin kokemusasiantuntijaopiskelijoiden mukaan vähentää rikosseuraamusasiak-

kaan tai vangin taipumusta epärehellisyyteen tapaamisissa. Tuloksissa kokemusasiantuntija-

opiskelijat nostivat esille myös, että tiettyjä asioita voi olla helpompi purkaa, jos ammattilaisen 

mukana on myös kokemusasiantuntija.  Myllärisen tutkimuksen mukaan vertaistuen nähtiinkin 

mahdollistavan paremmin ymmärretyksi tulemista (Myllärinen 2011, 83). 
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8 Pohdinta 

Tässä luvussa pohdin omaa opinnäytetyöprosessiani ja reflektoin ammatillista osaamistani. 

Avaan, miten opinnäytetyöprosessi on edennyt sekä minkälaisia asioita olen sen aikana mietti-

nyt ja oppinut. Kiteytettynä voin sanoa, että opinnäytetyöprosessi on ollut haastava, mutta 

samalla palkitseva ja opettavainen. Pohdin myös tutkimuksen hyödyllisyyttä rikosseuraa-

musalalle sekä annan kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia johtopäätösteni pohjalta.  

8.1 Opinnäytetyö prosessina ja ammatillinen reflektointi 

Läpi opintojen totuin itselleni luonteenomaisesti hiomaan niin sanottuja viimetipan timantteja. 

Pieni paine ja kiire ovat opiskelujeni aikana toimineet itselleni aina parhaana kannustimena. 

Opinnäytetyön tekemisen aloitin hyvissä ajoin toukokuussa 2019, alkuperäisenä kunnianhimoi-

sena tarkoituksenani valmistua loka-marraskuussa 2019, viimeistään joulukuussa 2019. Ymmär-

sin hyvin pian opinnäytetyön teon aikana, etteivät kaikki aikataulut pitäneet – välillä se johtui 

minusta itsestäni, välillä odottelin tutkimuslupia tai vastauksia haastattelukutsuihin. Ymmärsin 

myös, etten voinut hioa tätä timanttia valmiiksi muutaman päivän linnoittautumisella kotiini, 

niin kuin yleensä koulutehtävien kanssa toimin. Uusi työpaikka ja suuret muutokset elämässä 

jättivät opinnäytetyön tekemisen välillä taka-alalle, mutta tämän prosessin aikana ymmärsin, 

että pienikin askel on silti aina askel eteenpäin, myös opinnäytetyön kirjoittamisessa. Opinnäy-

tetyön tekeminen kesti minulta loppujen lopuksi noin 12 kuukautta. 

Opinnäytetyön aihe lähti omasta kiinnostuksestani kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen 

rikosseuraamusalalla. Opintojeni aikana kuulin useilta eri ihmisiltä, että opinnäytetyön aiheeksi 

kannattaa valita sellainen aihe, jota jaksaa pyöritellä ja hioa siihen kyllästymättä. Voin rehel-

lisesti sanoa, että aihe kiinnosti ja kiinnostaa minua edelleen, vaikka koin hetkittäin suurta 

epätoivoa opinnäytetyön valmiiksi saattamisen suhteen. Kiinnostava aihe ja oma tiedonhalu 

tutkimukseni tuloksista auttoivat ja motivoivat minua viemään opinnäytetyön maaliin. 

Opinnäytetyöprosessin aikana koin KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoiden ja vankilan ja yh-

dyskuntaseuraamustoimiston henkilökunnan haastattelut kaikkein mielenkiintoisimmiksi. Ennen 

näiden haastattelujen suorittamista minulla ei ollut juurikaan kokemusta haastattelujen suun-

nittelusta ja toteutuksesta. Ennen varsinaisia haastatteluja tein esihaastattelun, jonka otin mu-

kaan myös osaksi opinnäytetyön tuloksia. Koin esihaastattelun suorittamisen erittäin hyödyl-

liseksi. Esihaastattelun jälkeen keräsin osallistujilta palautetta haastattelulomakkeesta ja 

haastattelutilanteesta. Muokkasin esihaastattelun jälkeen teemahaastattelurunkoa yksinkertai-

semmaksi ja painoin mieleeni, miten voisin itse toimia seuraavissa haastattelutilanteissa pa-

remmin. Huomasin nauhoitteita kuunnellessa esimerkiksi sen, että en välillä malttanut odottaa 

vastauksia kysymyksiin tarpeeksi rauhassa, vaan aloin selittämään kysymystä toisella tavalla, 

kun luulin, että vastaajat eivät ymmärtäneet kysymystä – todellisuudessa he vain miettivät 

vastausta. Oli hienoa kuitenkin huomata, että viimeinen haastattelu sujui paljon paremmin kuin 



  75 

 

 

ensimmäinen ja huomasin, että olin viimeisessä haastattelussa paljon varmempi kuin ensim-

mäisessä. 

Valehtelisin, jos väittäisin, etten olisi tuntenut tämän prosessin aikana aika ajoin suurta epä-

toivoa ja epäuskoa. Olin ajatellut rajata opinnäytetyöni koskemaan vain yhdyskuntaseuraamus-

toimistoa, mutta alkuperäinen tilaaja toivoi myös vankilan näkökulman mukaan ottamista. Kes-

kustelin asiasta ohjaavan opettajani kanssa ja sain ohjeeksi noudattaa tilaajan toivetta. Tämä 

tuntui aluksi ylitsepääsemättömän suurelta kokonaisuudelta, ja aika ajoin tunsin suoraan sa-

nottuna epäuskoa siitä, että opinnäytetyöni valmistuisi koskaan, koska siitä oli tulossa niin 

laaja. Mietin myös, olisiko minun pitänyt osata paremmin pitää puoliani työn rajaamisessa. Pala 

palalta ja eri kokonaisuuksien aikatauluttaminen kuitenkin auttoi hallitsemaan kokonaisuutta.  

Huomasin myös, että olen itselleni aika ankara ja kriittinen, jonka takia odotin itseltäni aina 

heti sataprosenttisen valmista tekstiä. Välillä tuntui myös turhauttavalta, kun omasta mielestä 

hyvää tekstiä tai versiota pitikin muuttaa. Välimatka koulun ja kotini välillä, myöhemmin koro-

napandemia ja kokopäivätyön yhteensovittaminen opinnäytetyön teon kanssa loi haasteita ta-

vata opinnäytetyöni ohjaajaa kasvotusten. Sain kuitenkin opinnäytetyön aikana ohjausta opet-

tajaltani etänä aina, kun sitä tarvitsin, hyvin lyhyelläkin aikataululla. Myös työelämän yhteys-

henkilö kommentoi opinnäytetyöni versioita ja antoi kehittämisideoita läpi opinnäytetyöpro-

sessin. 

Opinnäytetyön tekeminen oli vaativa pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi, joka 

kehitti ammatillista osaamistani monella tavalla. Prosessi opetti minua kärsivällisyyteen ja 

suurten kokonaisuuksien hallintaan. Huomasin prosessin aikana, että opin suunnittelemaan 

ajankäyttöäni paremmin. Omaksuin myös uusia opiskelutapoja ja opin, milloin kirjoittaminen 

ja keskittyminen sujuu parhaiten. Olin ennen tätä luullut, että kotona kaikessa hiljaisuudessa 

tekstiä syntyy parhaiten, mutta huomasin, että oma keskittymiseni on parhaimmillaan kodin 

ulkopuolella, esimerkiksi kirjastossa tai jossain muussa paikassa, jossa ei vallitse täydellinen 

hiljaisuus. Opinnäytetyön jatkaminen useamman päivän tauon jälkeen helpottui, kun tein itsel-

leni pieniä muistiinpanoja siitä, mitä olin ajatellut ja tehnyt ennen työn lopettamista. Nämä 

olivat itselleni tärkeitä huomioita, jotka koen tärkeiksi mahdollisten jatko-opintojen kannalta. 

Kuten aikaisemmin mainitsin, opin opinnäytetyön teon aikana, että on tärkeää saada aikaan 

edes jotain, tekstiä voi aina hioa myöhemmin, eikä sen tarvitse olla heti valmista. Huomasin, 

että olen aika kriittinen omalle tekstilleni. Koen olevani pohdiskeleva kirjoittaja ja prosessin 

aikana huomasin, että tekstini ei välillä tahtonut pysyä ajatusteni perässä ja koin haasteellisiksi 

rajata sitä, mitä lopulta työhön kirjoittaisin.  

Aloitin opinnäytetyön tekemisen hyvissä ajoin, ilman painetta valmistumisesta. Näin jälkikä-

teen koen kuitenkin, että tiukempi aikataulu työn suhteen voisi toimia itselleni paremmin. 

Vaikka koen kehittyneeni ajankäytön suunnittelussa, huomaan edelleen olevani parhaimmillani 
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silloin, kun aika on loppumaisillaan. Tämä on asia, mihin minun on kiinnitettävä tulevaisuudessa 

huomiota, jotta pystyn kehittämään osaamistani tehokkaammin sekä työelämässä että opiske-

luissa. 

Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen rikosseuraamusalalla on mielenkiintoinen ja varmasti 

mielipiteitä jakava aihe. Olen opintojeni ja työelämässä olon aikana huomannut, että osa am-

mattilaisista suhtautuu kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen epäilevästi. Oli kuitenkin 

mielenkiintoista huomata, että tuloksissa ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden mielipi-

teet eivät juurikaan eronneet toisistaan – tämä vahvistaa omaa käsitystäni siitä, että asioihin 

tulisi aina pyrkiä suhtautumaan ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin. Kokemusasiantuntijuus 

rikosseuraamusalalla jakaa ja tulee varmasti aina jakamaan mielipiteitä, mutta ilman toisen 

osapuolen aitojen mielipiteiden, tunteiden ja tarpeiden kuuntelua yhteistyön luominen ei ole 

mahdollista. Mielestäni avain onnistuneelle yhteistyölle kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen 

välillä perustuukin aitoon haluun pyrkiä kehittämään rikosseuraamuksia yhdessä sellaisiksi, että 

ne tukevat parhaimmalla mahdollisella tavalla Rikosseuraamuslaitoksen strategiaa valmentaa 

asiakkaita kohti rikoksetonta elämää. Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa mainitaan myös 

pyrkimys lisätä asiakkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta. Tämä voisi mielestäni osal-

taan toteutua ottamalla seuraamuksista kokemuksia omaava koulutuksen saanut kokemusasi-

antuntija osaksi rikosseuraamusalalla tapahtuvaa työtä. 

8.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Koko opinnäytetyöprosessin pidin hyvin tärkeänä sitä, että opinnäytetyöni on tehty kaikkien 

ohjeiden mukaan ja sen teossa olen huomioinut eettiset velvoitteet, jotka minua tutkijana si-

tovat. Tutustuin tutkimuskirjallisuuteen ennen opinnäytetyön aloittamista ja se kulki rinnallani 

läpi opinnäytetyöprosessin. Ennen opinnäytetyön aloittamista hankin asianmukaiset luvat opin-

näytetyön toteutukseen ja tutustuin lähdekirjallisuuteen. Lainatessani muiden kirjoittamaa 

tekstiä kiinnitin erityistä huomiota lähdeviittauksiin. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(TENK) laatiman HTK-ohjeen eli hyvän tieteellisen käytännön mukaan hyvän tieteellisen käy-

tännön noudattamisessa asianmukainen viittaaminen muiden tutkijoiden tekemää työtä koh-

taan sekä riittävä perehtyminen muiden tutkijoiden työhön ovat osia hyvän tieteellisen käytän-

nön lähtökohdista. Myös tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen ennen tutkimuksen toteu-

tusta on tärkeä osa tutkimuksen luotettavuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 6.) 

Ennen haastateltavien valikoimista lähetin henkilökunnalle ja KEIJO-kokemusasiantuntijaopis-

kelijoille saatekirjeet (Liite 1 & Liite 2), joissa tiedustelin kiinnostusta osallistua haastatteluun. 

Mielestäni on eettisesti tärkeää, että tutkimuksesta kiinnostuneet tietävät mihin ovat osallis-

tumassa ja saavat riittävästi aikaa tutustua aiheeseen ennen haastatteluun suostumista ja sen 

toteuttamista.  Saatekirjeessä kerroin opinnäytetyöni aiheen, tavoitteen ja tutkimuksen koh-
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deryhmän.  Lisäksi kerroin, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja haastatte-

lusta saatuja tietoja käsitellään asianmukaisesti ja ne hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 

Ennen tutkimuksen aloittamista on sovittava kaikkien osapuolten oikeuksista, vastuista ja vel-

vollisuudesta sekä aineistojen säilyttämistä koskevat asiat (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2002, 6). Kerroin myös, että tutkimustuloksien raportoinnissa kiinnitetään huomiota luottamuk-

sellisuuteen ja haastateltavien anonymiteetin suojaamiseen. Haastatteluun osallistuville jaet-

tiin haastattelukysymykset ennen haastattelun toteutusta, että he pystyivät valmistautumaan 

haastatteluun ennen sen toteuttamista. Saatekirjeen lopussa oli linkit, joiden kautta oli mah-

dollista lukea lisätietoa KEIJO-hankkeesta sekä yleisesti kokemusasiantuntijuudesta. 

Koin henkilökunnan haastattelujen puolelta eettiseksi haasteeksi sen, että ensin tuntui hiukan 

hankalalta saada haastateltavia henkilökunnasta. Kun vastauksia haastattelukutsuihin ei tullut, 

kysyin muutamalta henkilökunnan jäseneltä, olivatko he saaneet sähköpostin. Osa henkilökun-

nasta kertoi, että oli kyllä saanut tiedustelun, mutta siihen vastaaminen oli unohtanut tai sitten 

se oli alun perinkin hautautunut sähköpostimassaan. Vaikka lopulta sain hyvän määrän henkilö-

kuntaa ryhmähaastatteluihin, tuntui hiukan eettisesti arveluttavalta kysellä heiltä henkilökoh-

taisesti halukkuutta osallistua haastatteluun, kun vastausta ei sähköpostitse ollut vielä tullut. 

Koen kuitenkin, että kaikki haastatteluun osallistuneet olivat siihen aidosti halukkaita, enkä 

painostanut ketään osallistumaan haastatteluun. 

Ennen varsinaisten haastattelujen toteutusta pyysin jokaiselta haastatteluun osallistuvalta kir-

jallisen suostumuksen haastatteluun (Liite 4). Suostumuksesta tehtiin kaksi kappaletta, joista 

toinen jäi minulle ja toinen haastateltavalle itselleen. Kertasin suostumuksessa jo saatekir-

jeessä esiin tulleet asiat kuten vapaaehtoisuuden, anonymiteetin ja tietojen säilyttämisen suh-

teen. Kirjallisessa suostumuksessa mainitsin myös, että haastatteluun osallistumisen voi kes-

keyttää missä vaiheessa tahansa.  Kerroin suostumuksen yhteydessä myös haastattelun tallen-

tamisesta ja jatkokäytöstä sekä siitä, mistä valmis opinnäytetyö on sen valmistuttua luetta-

vissa. Allekirjoitetut suostumuslomakkeet, kuten kaikki muutkin opinnäytetyöhön liittyvät asia-

kirjat säilytin lukitussa kaapissa koko opinnäytetyöprosessin ajan ja tuhosin ne opinnäytetyön 

valmistuttua. 

Haastattelujen alussa pyysin osallistujia kertomaan oman nimensä, jotta voisin myöhemmin 

tuloksia litteroinnissani erottaa haastatteluun osallistuvat paremmin. Osallistujien tunnistus ja 

erottelu oli helppoa, sillä kaikki puhuivat selkeästi ja äänite oli hyvälaatuinen. Koen haastatte-

lujen analysoinnin osalta luotettavuuden haasteeksi kuitenkin sen, että henkilökunnalla oli hy-

vin erilaisia käsityksiä siitä, kuka on kokemusasiantuntija. Opin opinnäytetyön teoriapohjaa 

kootessani sen, että kokemusasiantuntijuus on käsitteenä hankala. Sen takia laitoinkin linkit 

KEIJO-hankkeen ja yleisesti kokemusasiantuntijuutta käsitteleville sivuille. Toivoin, että am-

mattilaiset olisivat perehtyneet aiheeseen ennen haastatteluun osallistumista. Osa ammattilai-
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sista oli tutustunut sivuihin, osa ei. Ratkaisin ongelman kertomalla yleisesti kokemusasiantun-

tijuudesta haastattelujen alussa ja välissä. Minun oli kuitenkin tuloksia analysoidessani oltava 

tarkkana siitä, puhuvatko ammattilaiset vertaisesta, kokemusasiantuntijasta vai kenties henki-

löstä, jota he nimittävät kokemusasiantuntijaksi, mutta joka ei ”virallisen määritelmän” mu-

kaan kuitenkaan sellainen ole.  

Koen onnistuneeni häivyttämään haastateltavien murresanat ynnä muut mahdolliset tunnista-

miseen vaikuttavat tekijät tekstiä litteroidessani. Vaikka haastateltavia henkilöitä ei tekstistä 

voi tunnistaa, huomasin, että täyden anonymiteetin varmistaminen on hankalaa. Suorittaessani 

henkilökunnan haastatteluja, näkivät muut henkilökunnan jäsenet, keitä haastatteluun tulee, 

koska haastattelu suoritettiin työpaikalla.  Haastateltavien anonymiteettiin vaikuttaa myös se, 

jos he itse kertovat olleensa osallisia haastatteluihin. Koen kuitenkin, että mikäli haastateltava 

itse haluaa kertoa osallisuudestaan, ei se silloin ole opinnäytetyön kannalta eettinen ongelma. 

Myös KEIJO-hankkeen osallistujat ovat verrattain pieni ryhmä ja hankkeen toiminnan ja osallis-

tujat tuntevat henkilöt voivat päätellä, keitä tutkimukseen on osallistunut. 

Koko opinnäytetyö prosessin ajan jouduin tarkastelemaan myös omia ennakko-olettamuksiani 

kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan. Henkilökohtaisesti koen kokemusasiantuntijuuden erit-

täin positiivisena mahdollisuutena kehittää rikosseuraamuksia. Minun oli kuitenkin koko proses-

sin ajan suhtauduttava asiaan neutraalisti ja pidettävä huoli, että omat ennakko-oletukseni 

eivät vaikuta opinnäytetyön tekemiseen - muuta kuin korkeintaan motivaationa sen loppuun-

saattamiseen.  

Koen, että valitsemieni tutkimusmenetelmien avulla sain vastaukset tutkimuskysymyksiini. 

Haastattelujen litteroinnin ja analysoinnin aikana huomasin, että samat teemat ja asiat tois-

tuivat haastateltavien itse tuottamassa puheessa, joten uskon, että tutkimukseen valikoitui 

sopiva määrä haastateltavia ja otanta oli riittävä. Koin teemahaastattelurungon toimivaksi ja 

ryhmähaastattelun olleen sopiva aineistonkeruumenetelmä. Esihaastattelua suorittaessani huo-

masin kuitenkin, että ryhmäkoon isontuessa vaarana on se, että joku tai jotkut jäävät porukasta 

hiukan ulkopuolelle. Tähän pystyin haastattelun vetäjänä vaikuttamaan varmistamalla, että 

jokainen saa mahdollisuuden sanoa mielipiteensä. Toisaalta huomasin myös, että kaikissa haas-

tatteluryhmissä osallistujat itse huolehtivat siitä, että saivat mielipiteensä esiin. Koen siis, että 

tutkimukseni haastattelut onnistuivat hyvin ja jokainen sai sanoa oman mielipiteensä. 

8.3 Tutkimuksen hyödyllisyys ja kehittämisehdotukset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkimuksen avulla saada tietoa siitä, millaisia tehtäviä koke-

musasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla sekä miten kokemusasiantuntijoiden ja rikosseu-

raamusalan ammattilaisten asiantuntijuus ja roolit jakautuvat yhteistyössä. Tavoitteena oli 

saada tietoa myös siitä, miten ja millaista kokemustietoa voidaan hyödyntää desistanssin tu-

kena. Aineiston analyysin ja sen tuloksien tarkastelun jälkeen koen voivani sanoa, että sain 
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vastaukset tutkimuskysymyksiini. Tuloksissa nousee ilmi useita konkreettisia tehtäviä, joihin 

kokemusasiantuntijoita voisi osallistaa rikosseuraamusalan työssä. Kokemusasiantuntijan ja 

ammattilaisen väliseen yhteistyöhön liittyvä asiantuntijuuden jakaminen toi tuloksissa esiin 

suunnitelmallisuuden tärkeyden ja roolien selkeyden yhteistyössä sekä kokemusasiantuntijan 

sopivuuden yhteistyöhön. Kokemustieto voi opinnäytetyön tuloksien mukaan tukea asiakkaan 

desistanssia vertaistuen avulla sekä ammattilaisen työn kehittämisen näkökulmasta. 

Kokemusasiantuntijoita voisi rikosseuraamusalalla hyödyntää entistä enemmän esimerkiksi hen-

kilökunnan ja tulevien rikosseuraamusalan ammattilaisten koulutuksissa. Kokemusasiantunti-

joiden omakohtaiset tarinat voisivat motivoida ammattilaista oman työn suorittamiseen ja an-

taa sen toteuttamiseen uusia näkökulmia. Tuleville rikosseuraamusalan ammattilaisille koke-

musasiantuntijoiden puheenvuorot yhdessä opetuksessa läpi käydyn teoriapohjan kanssa voisi-

vat laajentaa opiskelijoiden kokonaiskuvaa rikosseuraamusalasta. 

Kokemusasiantuntijoita voitaisiin hyödyntää myös vaikuttamistyössä rikosseuraamusalalla. Esi-

merkiksi yhdyskuntaseuraamuksien puolella kokemusasiantuntijan mukaanotto uusien palvelu-

paikkojen rekrytointiin voisi madaltaa ennakkoluuloja rikos- ja päihdetaustaisia henkilöitä koh-

taa, joka voisi helpottaa uusien palvelupaikkojen löytymistä ja vanhojen säilyttämistä. Kun ko-

kemusasiantuntija itse kertoo, kuinka tärkeä osa yhteiskuntaan integroitumista palvelupaikan 

saaminen ja sen pitäminen on, voi se motivoida palvelupaikkoja yhteistyön jatkamisessa. Vai-

kuttamistyön kentät kokemusasiantuntijoille ovat mielestäni lähes rajattomat, heitä voisi hyö-

dyntää joustavasti kaikkien sidosryhmien kanssa työskennellessä. Kokemusasiantuntijat voisivat 

kertoa omia kokemuksiaan ja olla kehittämässä esimerkiksi aikuissosiaalityön yhteistyötä Rikos-

seuraamuslaitoksen kanssa. Tämä palvelisi osaltaan myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnal-

lista tuloksellisuustavoitetta kehittää Rikosseuraamuslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti (Rikosseuraa-

muslaitos 2020b). 

Vertaistuki on myös yksi tärkeä osa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä rikosseuraa-

musalalla. Kokemusasiantuntija voisi toimia asiakkaan tukena läpi seuraamuksien auttaen häntä 

arkipäiväisten asioiden hoidossa. Kokemusasiantuntija voisi toimia ammattilaisen työparina ot-

taen asiakkaan vastaan ammattilaisen kanssa tai itsenäisesti kokemusasiantuntijan omalla vas-

taanotolla. Kun vastuut, roolit ja yhdenvertaisuus yhteistyössä ovat kunnossa, voi kokemusasi-

antuntija toimia asiakkaan vertaistukena ja ottaa samalla hoidettavakseen osaa ammattilaisen 

työtaakasta. Kokemusasiantuntija voi myös kulkea asiakkaan rinnalla arkipäiväisten asioiden 

(kuten kela-asioiden) hoidossa. Kokemusasiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää asiakkaan tukena 

esimerkiksi valvontatapaamisissa ja ohjelmatyössä kokemusasiantuntija voisi vertaistuen lisäksi 

pyrkiä vaikuttamaan yksilön rikos- tai/ja päihdemyönteisiin asenteisiin oman kokemustietonsa 

avulla. 
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Opinnäytetyön tuloksien avulla on mahdollista kehittää kokemusasiantuntijakoulutuksia ja val-

mistautua kokemusasiantuntijan ja rikosseuraamusalan ammattilaisen väliseen yhteistyöhön. 

Opinnäytetyön tulokset eivät kuitenkaan tarjoa valmista mallia siihen, miten kokemusasiantun-

tijat tulisi ottaa mukaan rikosseuraamusalan työhön. Tuloksien mukaan kokemusasiantuntijuus 

koetaan kuitenkin tärkeänä osana sekä asiakkaan että kokemusasiantuntijan omaa kuntoutus-

prosessia, joten olisi mielenkiintoista, jos kokemusasiantuntijuuteen luotaisiin valtakunnallinen 

työnkuvan mallinnus, jonka avulla kokemusasiantuntijat olisi helpompi ottaa mukaan rikosseu-

raamusalan työhön. Mallia voitaisiin työstää kehittämistyöryhmässä, jonka yhtenä asiantuntija-

jäsenenä voisin toimia. Työryhmään voisi osallistaa lisäksi KEIJO-hankkeen yhdyshenkilöitä ja 

sen läpikäyneitä kokemusasiantuntijoita sekä henkilökuntaa Rikosseuraamuslaitoksen eri orga-

nisaatiotasoilta. Mallin rakentamiseen voisi olla hyödyllistä ottaa mukaan myös esimerkiksi Van-

taan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuntaa, sillä Vantaalla on onnistuttu si-

sällyttämään kokemusasiantuntijuus pysyväksi osaksi terveys- ja päihdepalveluja (Vantaan kau-

punki 2018). 

Tuloksien pohjalta näen myös KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksen olevan erittäin tarpeelli-

nen niin rikosseuraamusasiakkaiden kuntoutuspolun kuin rikosseuraamusalan ammattilaistenkin 

työn kehittämisen kannalta. Jatkotutkimusaiheena voisi olla kiinnostavaa tietää, kuinka KEIJO-

hankkeen kokemusasiantuntijakolutus on edistänyt koulutukseen osallistuvien desistanssia ja 

kuinka esimerkiksi KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoiden pitämät seminaarit ja koulutukset 

henkilökunnalle ja alan opiskelijoille ovat edistäneet oppimista ja työn kehittämistä. KEIJO-

kokemusasiantuntijakoulutus olisi mielestäni hyvä vakiinnuttaa osaksi rikosseuraamusalan työtä 

ja hankkeen vaikutuksien tutkiminen voisi edesauttaa KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksen 

juurruttamista osaksi rikosseuraamusalaa. Osallistuminen kokemusasiantuntijakoulutukseen 

voisi jatkossakin toimia koevapauden toimintavelvoitteena kuntoutuspolulla tarpeeksi pitkällä 

olevan vangin kohdalla. Tämä voisi olla yksi ratkaisu edistää Rikosseuraamuslaitoksen tavoitetta 

henkilökunnan ja asiakkaan vuorovaikutuksen kehittämisestä (Rikosseuraamuslaitos 2020). 
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Liite 1: Saatekirje työntekijöille 

Hei! 

 

Olen kolmannen vuoden rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija ammattikorkeakoulu Laure-

asta. Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen vanki-

lassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Tavoitteenani on selvittää, miten kokemusasiantun-

tijuutta voitaisiin hyödyntää vankilassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa sekä yleisesti rikos-

seuraamusalalla. Opinnäytetyötäni varten haastattelen Vantaalla koulutettavia KEIJO-koke-

musasiantuntijaopiskelijoita sekä Vaasan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilö-

kuntaa. 

Vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilökunnan haastattelun toteutan ryhmämuotoi-

sena teemahaastatteluna, jota varten etsin 4-6 henkilöä ryhmähaastatteluun. Toivoisin saa-

vani haastateltavia sekä vankilalta että yhdyskuntaseuraamustoimistolta. Haastattelu toteute-

taan lokakuussa 2019 ja haastatteluun olisi hyvä varata aikaa n. 1-2 tuntia. Tarkempi ajan-

kohta sovitaan yhdessä vapaaehtoisten haastateltavien kanssa. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja haastatteluista saatuja tietoja käsitellään 

asianmukaisesti ja ne hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Tutkimustulokset raportoidaan ano-

nyymisti ja luottamuksellisesti. Haastatteluun osallistuville annetaan haastattelukysymykset 

tiedoksi ennen haastatteluun osallistumista. Haastatteluun osallistuville luvassa suussa sulava 

kahvitarjoilu. 

Mikäli haluat osallistua haastatteluun, voit ilmoittaa kiinnostukseksi ---------------- 

perjantaihin 4.10. mennessä sähköpostitse: ----------------- 

Lisätietoa KEIJO-hankkeesta saat KEIJO-hankkeen kotisivuilta ja Laurean sivuilta. 

Lisätietoa kokemusasiantuntijuudesta saat esimerkiksi koulutettujen kokemussiantuntijoiden 

Kokoa ry:n sivuilta.) 

Ystävällisin terveisin 

 

Anniina Liikala 

Anniina Liikala 

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija 
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Liite 2: Saatekirje KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoille 

Hei! 

Olen kolmannen vuoden rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija ammattikorkeakoulu Laure-

asta. Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen vanki-

lassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Tavoitteenani on selvittää, miten kokemusasiantun-

tijuutta voitaisiin hyödyntää vankilassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa sekä yleisesti rikos-

seuraamusalalla. Opinnäytetyötäni varten haastattelen Vantaalla koulutettavia KEIJO-koke-

musasiantuntijaopiskelijoita sekä Vaasan vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston henkilö-

kuntaa. 

KEIJO-kokemusasiantuntijaopiskelijoiden haastattelun toteutan ryhmämuotoisena teemahaas-

tatteluna, jota varten etsin 4-6 henkilöä ryhmähaastatteluun. Haastattelu toteutetaan loka-

kuussa 2019 ja haastatteluun olisi hyvä varata aikaa n. 1-2 tuntia. Haastattelu toteutetaan 

opetuksen yhteydessä ma-to 9-15 välillä. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja haastatteluista saatuja tietoja käsitellään 

asianmukaisesti ja ne hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Tutkimustulokset raportoidaan ano-

nyymisti ja luottamuksellisesti. Haastatteluun osallistuville annetaan haastattelukysymykset 

tiedoksi ennen haastatteluun osallistumista. Haastatteluun osallistuville luvassa suussa sulava 

kahvitarjoilu. 

Mikäli haluat osallistua haastatteluun, voit ilmoittaa kiinnostukseksi ------------------ 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Anniina Liikala 

Anniina Liikala 

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija 
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Liite 3: Teemahaastattelurunko 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS, ASENTEET JA KOKEMUKSET 

- Miten määrittelette kokemusasiantuntijan? 

- Millaisia kokemuksia teillä on kokemusasiantuntijoiden/rikosseuraamusalan ammattilaisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä? 

- Kuinka tärkeäksi koette kokemusasiantuntijoiden kokemustiedon? 

- Millaiset kokemusasiantuntijat sopivat mielestänne rikosseuraamusalalle? 

- Minkälainen on mielestänne ns. hyvä kokemusasiantuntija (tausta, taidot, persoona, koulu-

tus)? 

KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN TEHTÄVÄT RIKOSSEURAAMUSALALLA 

 

VERTAISTYÖ 

- Millaisia vertaistyöhön liittyviä tehtäviä kokemusasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla? 

- Missä tilanteissa kokemusasiantuntijoita voidaan käyttää vertaistyössä rikosseuraamusalalla?  

- Millaisia ominaisuuksia ja taitoja vertaistyötä tekevillä kokemusasiantuntijoilla olisi tärkeää 

olla? 

- Kuinka tärkeäksi koette kokemusasiantuntijoiden antaman vertaistuen? 

- Kuinka vertaistuki voi tukea rikosseuraamusasiakkaiden rikollisuudesta irrottautumista? 

- Minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon, kun kokemusasiantuntijoita hyödynnetään vertais-

työssä? 

KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTITYÖ 

 

- Miten kokemusasiantuntijat voivat kehittää ja arvioida rikosseuraamuksia tai rikosseuraa-

musten täytäntöönpanoa? 

- Millaiset kokemusasiantuntijat sopivat mielestänne kehittämis- ja arviointityöhön? 

- Missä vaiheessa kokemusasiantuntijat voi ottaa mukaan kehittämis- ja arviointityöhön? 

- Mitä kokemustieto voi antaa kehittämis- ja arviointityöhön?  

- Minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon, kun kokemusasiantuntijoita hyödynnetään kehittä-

mis- ja arviointityössä? 

VAIKUTTAMISTYÖ 

- Miten kokemusasiantuntijat voivat vaikuttaa rikosseuraamusasiakkaiden yhteiskunnalliseen 

asemaan tai heihin kohdistuviin ennakkoluuloihin? 
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- Millaisia vaikuttamistyön tehtäviä kokemusasiantuntijoille on rikosseuraamusalalla ja millai-

set kokemusasiantuntijat sopivat mielestänne rikosseuraamusalalla toteutuvaan vaikuttamis-

työhön? 

- Miten vaikuttamistyö voi tukea rikosseuraamusasiakkaiden rikollisuudesta irrottautumista?  

- Miten kokemusasiantuntijat voivat vaikuttaa rikosseuraamusalan ammattilaisten asenteisiin 

ja työskentelyyn? 

RIKOSSEURAAMUSALAN AMMATTILAISEN JA KOKEMUSASIANTUNTIJAN YHTEISTYÖ 

- Miten näette asiantuntijuuden ja roolien jakautuvan ammattilaisten ja kokemusasiantunti-

joiden välisessä yhteistyössä? 

- Mitä yhdenvertaisuus mielestänne tarkoittaa kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen väli-

sessä yhteistyössä? 

PARITYÖSKENTELY 

- Millaisissa tilanteissa kokemusasiantuntijoita voi hyödyntää ammattilaisen työparina? 

- Millaiset kokemusasiantuntijat sopivat mielestänne parityöskentelyyn? 

- Miten parityöskentely voi hyödyttää rikosseuraamusasiakasta tai rikosseuraamusalan ammat-

tilaista?  

- Mitä lisäarvoa kokemusasiantuntijan tarjoama kokemustieto tuo parityöskentelyyn? 

- Millaiseksi näette ammattilaisen ja kokemusasiantuntijoiden roolit ja työhön liittyvät vas-

tuut parityöskentelyssä? 

- Mitä ajatuksia asiantuntijuuden jakaminen kokemusasiantuntijoiden kanssa teissä herättää? 

- Millaisia asioita parityöskentelyssä tulee huomioida?  

 

LOPUKSI 

- Miten kokemusasiantuntijat voivat tukea rikosseuraamusasiakkaiden rikollisuudesta irrottau-

tumista ja integroitumista yhteiskuntaan? 

 

- Näettekö kokemusasiantuntijalla vielä muita rooleja, joita olisi mahdollista hyödyntää van-

kilassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa tai laajemmin koko rikosseuraamusalalla? 

- Haluatteko palata johonkin teemaan tai kysymykseen? 
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Liite 4: Suostumus haastatteluun 

Hei! 

 

Olen Anniina Liikala ja opiskelen rikosseuraamusalan sosionomiksi ammattikorkeakoulu Laure-

assa. Teen opinnäytetyötä, jonka aiheena on kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen vanki-

lassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Tavoitteenani on Vaasan vankilan ja Vaasan yhdys-

kuntaseuraamustoimiston työntekijöitä sekä Vantaalla koulutettavia KEIJO-kokemusasiantunti-

jaopiskelijoita haastattelemalla selvittää, millaisia tehtäviä kokemusasiantuntijoille on vanki-

lassa ja yhdyskuntaseuraamustoimistossa sekä rikosseuraamusalalla yleisesti. 

Haastattelu toteutetaan ryhmämuotoisena teemahaastatteluna ja sen kesto on arviolta 1-2 tun-

tia. Osallistuminen haastatteluun perustuu vapaaehtoisuuteen ja haastatteluun osallistuminen 

on mahdollista keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Opinnäytetyön tekoa varten haastattelu 

nauhoitetaan. Haastattelussa saatuja tietoja säilytetään huolellisesti, niitä käytetään vain tätä 

opinnäytetyötä varten ja opinnäytetyön valmistuttua aineisto tuhotaan. 

Haastattelun jälkeen nauhoitus käännetään tekstimuotoon eli litteroidaan.  Aineiston litteroin-

tivaiheessa tunnistetiedot poistetaan anonymiteetin varmistamiseksi. Litteroinnin jälkeen ai-

neisto analysoidaan aineistolähtöisellä teemoittelulla. Johtopäätökset raportoidaan teoreetti-

sin jäsennyksin ja tutkimustulokset esitetään arvioivassa seminaarissa. Valmis opinnäytetyö jul-

kaistaan Theseus -tietokannassa sähköisessä muodossa ja lisäksi valmis tutkimus lähetetään Ri-

kosseuraamuslaitokselle ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Kriminologiselle kirjastolle. 

 

Suostun haastateltavaksi opinnäytetyötä varten ja annan suostumukseni haastattelumateriaa-

lin käyttöön opinnäytetyössä. 

 

Paikka ja aika    Allekirjoitus ja nimenselvennys 

_________________________  _________________________ 

 

Tästä suostumuksesta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, joista toinen jää opinnäy-

tetyön tekijälle ja toinen suostumuksen antajalle. 
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Liite 5: Tutkimuslupa Rikosseuraamuslaitos 
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Liite 6: Tutkimuslupa Vaasan vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto 
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Liite 7: Esimerkki teemoittelusta 

Teema: Odotukset rikosseuraamusalalla toimiville kokemusasiantuntijoille 

Kysymys: Millaiset kokemusasiantuntijat sopivat mielestänne rikosseuraamusalalle? 

 

Suora lainaus Pelkistys Alaluokka Yläluokka 

”Ehkä ei oo mikään 

kauheen viranomais-

vastainen” T8 

(Kokemusasiantun-

tija) ei saa olla viran-

omaisvastainen 

Asenne Odotukset rikosseu-

raamusalalla toimi-

ville kokemusasian-

tuntijoille 

”Niin ja sitten pitää 

osata just kattoo 

sitä omaa taus-

taansa objektiivi-

sesti ja sillai , että 

niin pitkällä tosis-

saan siinä, että nä-

kee sen enemmän 

niinku ehkä asiana 

ja pystyy sitten 

muokkaan sitä. Ja 

rikosalalla varsinkin 

pitää olla eläny sitä 

rikollista elämää 

olla kokemus sieltä 

niinku ns. lainsuo-

jattomuudesta tai 

siellä elämisestä” K4 

Kokemusasiantunti-

jan tulee osata kat-

soa omaa taustaansa 

objektiivisesti ja olla 

(toipumisessa) niin 

pitkällä, että näkee 

kokemuksensa enem-

män asiana, jota hän 

voi muokata. Koke-

musasiantuntijan, 

joka työskentelee ri-

kosseuraamusalalla, 

tulee olla elänyt ri-

kollista elämää, hä-

nellä on oltava koke-

mus ns. lainsuojatto-

muudesta. 

Toipuminen 

Objektiivisuus 

Oma kokemus, koke-

mustieto 

Odotukset rikosseu-

raamusalalla toimi-

ville kokemusasian-

tuntijoille 

”Mä en tiedä taas-

kaan et onko tää it-

sestäänselvyys, 

mutta mä jäin miet-

timään tota et mil-

laset kokemusasian-

tuntijat sopii mie-

Rikosseuraamusalalla 

tapahtuvaan koke-

musasiantuntijatyö-

hön sopivat sellaiset 

henkilöt, joiden ulos-

anti on selkeää ja 

heitä on helppo 

kuunnella. Saattaa 

Osaaminen, itsensä 

ilmaisu 

Odotukset rikosseu-

raamusalalla toimi-

ville kokemusasian-

tuntijoille 
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lestänne rikosseu-

raamusalalla totetu-

tettavaan vaikutta-

mistyöhön niin tuota 

ja ylipäätänsä koke-

musasiantuntijatyö-

hön, niin mun mie-

lestä sellanen, jota 

on jotenkin helppo 

kuunnella ja jolla on 

jotenkin helppo se 

ulosanti myöskin. 

Koska saattaa olla et 

sulla on hirveesti 

niinku hyviä koke-

muksia, mut jos sä 

et saa sitä pois niin 

ei kukaan pysty 

niiku sun ajatuksia 

lukemaan. Tietysti 

voi kysellä mutta 

onks se sitten niin 

niin sujuvaa, pitää 

osata kysyä oikeat 

kysymykset, niin se 

on aika olennainen” 

T1 

olla, että kokemus-

asiantuntijalla on 

paljon hyviä koke-

muksia, mutta jos 

hän ei saa ilmaistua 

niitä selkeästi, ei ku-

kaan pysty lukemaan 

hänen ajatuksiaan.  

 


