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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hank-
keelle tietoa siellä toimivan kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän jäsenten kokemuk-
sista ryhmässä toimimisesta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Y-säätiön koordi-
noiman NEA-hankkeen osatuottajan, Diakonissalaitoksen kanssa. NEA-hankkeen ko-
kemusasiantuntijakehitystyöryhmä toteuttaa monitoimijaista yhteiskehittämistyötä ja
se on aloittanut toimintansa syksyllä 2019.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin teemahaastat-
telun menetelmää hyödyntäen. Haastattelut toteutettiin parihaastatteluina kahdella eri
kerralla ja niihin osallistui neljä (4) kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän jäsentä.
Nauhoitetut haastattelut litteroitiin sekä analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Opin-
näytetyön tulokset jakautuvat kolmeen teemaan: kokemus ryhmän toiminnasta, koettu
roolimuutos palveluiden käyttäjästä niiden kehittäjäksi sekä kehitysideat.

Tulokset osoittivat, että hankkeen kehitystyöryhmätoiminta edisti sen jäsenten osalli-
suuden kokemusta, mikä ilmeni muun muassa itseluottamuksen ja kuuluvuuden tun-
teena sekä vastuuntunnon lisääntymisenä. Jäsenet kokivat, että toiminnasta ansaittu
palkka tai palkkio vähensi stressiä, kun huoli arjen toimeentulosta passiivisten avus-
tusten varassa loppui.  Kokemusasiantuntijat kokivat olevansa hankkeessa tasa-arvoi-
sia työyhteisön jäseniä, ja että heidän äänensä ja kokemuksensa tulevat kuulluiksi.
Myös kunnioituksen ja kuulluksi tulemisen kokemisen muilta ammattilaisilta ja viran-
omaisilta koettiin vähentävän aikaisemmin koettua palveluvastaisuutta. Kehitystyö-
ryhmässä toimimisen ansiosta jäsenten sosiaalinen verkosto oli laajentunut, ja yhteis-
työtä monen organisaation välillä luonnehdittiin ryhmän voimavaraksi. Ryhmän jäse-
nille oli tärkeää, että juuri nainen omalla kokemuksellaan on kehittämässä naisille
suunnattuja palveluita ja se toimikin kannustavana tekijänä toimintaan osallistumi-
selle. Keskeisenä kehitysideana tuloksista nousi esiin ryhmän sisäisen viestinnän haas-
teiden helpottaminen. Kehitysehdotukseksi loimme hankkeelle ajatuksen sähköisen
kalenterin käyttöönotosta.

Avainsanat: asunnottomuus, naisten asunnottomuus, naiserityisyys, osallisuus, koke-
musasiantuntijuus
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The aim of this thesis was to provide our partner, the NEA project, with information
about the experiences of members working in the expert-by-experience group of the
project. The thesis was carried out in cooperation with the Deaconess Foundation, one
of the actors involved in the NEA project coordinated by the Y-Foundation. The ex-
pert-by-experience group was founded as part of the NEA project's principle of imple-
menting and increasing women’s participation in influence work and it began operat-
ing in the autumn of 2019.

This thesis was a qualitative study and the material of the thesis was gathered by using
a semi-structured interview technique. The interviews were held on two different
dates. We interviewed a total number of four (4) members of the expert-by-experience
group. Each pair interview included two (2) people and were recorded. The recorded
interview material was transcribed and analyzed by using a content analysis. The re-
sults of the thesis were divided into three categories: experiences of the group’s func-
tioning, perceived change in the group members’ role from being a user of the services
into becoming a developer of the services, and group members’ development ideas.

Through the results of the interviews, it can be stated that the project’s development
group activity increased its members’ experience of participation, which can be seen
in their increased confidence, sense of belonging to the group and sense of responsi-
bility for the work. The work and the gained salary or reward reduced stress as there
was less worry about livelihood than when relying on financial benefits. The members
described themselves as equal members of the work community in the project and felt
that their voices and experiences are being heard. Through gaining respect and becom-
ing heard by other professionals and officials, some members’ previous opposition to
the services had changed after they gained a better understanding of the services. The
members’ social network has also grown through the group’s operation and the coop-
eration between many organizations was described as the group’s strength. The mem-
bers felt that it was of great importance that women specific services are being devel-
oped by women and for many of the members it served as an incentive to participate
in the group’s operation. The group suggested a development idea in the internal com-
munication challenges of the group. As a development proposal, we suggested that the
group would start using an electronic calendar.

Keywords: homelessness, women’s homelessness, women specificity, participation,
expert-by-experience work
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JOHDANTO

Asunto on henkilökohtainen tila, joka koetaan selviytymisen kannalta oleellisena

osana elämää. Oikeus asuntoon kuuluu jokaiselle ja useasti sitä pidetään itsestäänsel-

vyytenä. Asunnoton henkilö elää kuitenkin ilman tällaisen yksityisen tilan tuomaa tur-

vaa. (Saari 2015; Asunto ensin. Asunnottomuussanastoa 2020.) Suomessa asunnotto-

muus on tilastojen mukaan ollut viime vuosina laskussa, mutta naisten asunnottomuu-

den osuus suhteessa muihin asunnottomuuden muotoihin on kasvanut. Asumisen ra-

hoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn julkaiseman selvityksen mukaan vuodesta 2000

vuoteen 2019 mennessä naisten osuus asunnottomista oli noussut 17 prosentista 26

prosenttiin. Vuonna 2019 asunnottomien naisten tilastoitu lukumäärä oli 1 190 henkeä.

(Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020, 4.) Opinnäytetyössämme asunnotto-

muutta tarkastellaan tarkemmin nimenomaan naisten näkökulmasta.

Naiserityisyyden teema osana asunnottomuuden ilmiötä on suomalaisissa tutkimuk-

sissa jäänyt jo pitkään vähemmälle huomiolle ja aiheesta on julkaistu Suomessa melko

niukasti tutkimusaineistoa (Haahtela 2015, 25). Granfelt (1998, 80) kuvailee jo 1990-

luvun loppupuolella naisten asunnottomuutta psykososiaalisena ilmiönä, jossa koros-

tuu muun muassa huono-osaisuus ja marginaalisuus. Nykypäivän tutkimukset osoitta-

vat saman kaltaisia piirteitä – naisten asunnottomuus on moninaista ja sen erityispiir-

teisiin kuuluu muun muassa häpeän ja stigman tunne, naisille suunnattujen palveluiden

puute, traumat sekä väkivallan ja turvattomuuden kokemus (Lehtonen, Cole & Ranta-

niemi i.a., 2). Huomiota herättävää on kuitenkin se, että nykypäivän asunnottomat nai-

set ovat entistä nuorempia ja moniongelmaisempia (Niskanen 2015). Naiserityisyy-

dellä ja naiserityisellä työllä tarkoitetaan työtapaa, joka huomioi naiseuden ja suku-

puolen, naisten tarvitseman palveluntarpeen sekä muut heille erityiset ongelmat (Kart-

tunen 2013, 221–222). Asunnottomien naisten äänen esiin tuominen on tärkeää, jotta

heidän kokemuksensa yhteiskunnan marginaalissa olemisesta tulevat kuulluksi ja jotta

heille suunnattuja palveluita voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi. Koke-

musasiantuntijatoiminta on eräs keinoista, jonka avulla tähän tarpeeseen pyritään vas-

taamaan.

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin elämää

mullistavasta tapahtumasta, kuten asunnottomuudesta. Kokemusasiantuntija kääntää
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omakohtaiset kokemuksensa voimavaraksi hyödyntäen niitä esimerkiksi palveluiden

arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä. (KoKoa ry. Kokemusasiantuntijaksi?;

Leemann &  Hämäläinen 2015, 7.)   Voimavaraistavaksi luonnehditulla kokemusasi-

antuntijatoiminnalla on arvokas ja ainutlaatuinen suhde asunnottomuustyöhön, sillä

onnistuneessa toiminnassa kokemusasiantuntija asemoituu palvelun käyttäjien ja am-

mattilaistahon keskelle (Hietala & Rissanen 2015, 12).

Kokemusasiantuntijuudessa esiintyvällä asiakasosallistavalla työotteella edistetään

asiakkaiden kokemaa osallisuutta ja kehitetään palveluita entistä asiakaslähtöisem-

miksi (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015, 9). Kokemusta osallisuudesta edistää

muun muassa ihmisen oleminen osana jotakin itselleen merkittävää yhteisöä. Osalli-

suuden kokemuksen voidaankin nähdä olevan yksi hyvän elämän perusedellytyksistä.

Yhteisössä osallisuutta ilmentävät tasavertaisuus, yhteisön jäsenten arvostus ja keski-

näinen luottamus. (Isola ym. 2017, 3.) Kokemusasiantuntijatoiminta on linkitetty suo-

malaisella asunnottomuustyön palvelukentällä vahvimmin osaksi kolmannen sektorin

eli järjestöpuolen palveluita, mutta myöhemmin sen aseman vahvistamiseen on keski-

tytty myös julkisen sektorin palveluissa (Hietala & Rissanen 2015, 12).

Opinnäytetyömme aihe kehitettiin yhteistyössä NEA-hankkeen eli Naiserityisyys

asunnottomuustyössä -hankkeen osatuottajan Diakonissalaitoksen sekä koko valta-

kunnallisen NEA-hankkeen kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän jäsenten ja projek-

tityöntekijöiden kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyökumppanin pyynnöstä ke-

hitystyöryhmän toiminnan tarkastelemiseksi ja kehittämiseksi. Aloitimme opinnäyte-

työn tutkimuksen toteuttamisen samaan aikaan kun kokemusasiantuntijakehitystyö-

ryhmän toiminta käynnistettiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata ryhmän koke-

musasiantuntijoiden kokemuksia kehitystyöryhmästä, sekä koettua roolimuutosta pal-

veluiden käyttäjästä niiden kehittäjäksi. Lisäksi tavoitteenamme oli vahvistaa ryhmän

jäsenten vaikutusmahdollisuuksia kehitystyöryhmän työolosuhteiden kehittämiseksi

tuomalla heidän kehitysideansa hankkeen tietoon.

7
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ASUNNOTTOMUUS

Asunnottomuus ymmärretään niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa moniulot-

teiseksi ilmiöksi ja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi (FEANTSA i.a.). Maamme perus-

tuslaki (731/1999) takaa kansalaisten oikeuden huolenpitoon ja turvallisuuteen, mikä

tarkoittaa, että jokaisella suomalaisella tulisi olla oikeus esimerkiksi asuntoon ja tar-

vitsemiinsa sosiaalihuollon palveluihin. Asunnottomuuden poistamisen eteen on tehty

vuosien varrella töitä niin julkisella kuin kolmannellakin sektorilla, mutta silti tilasto-

jen mukaan massamme on yhä noin 4 600 yksinelävää asunnotonta ja 264 asunnotonta

perhettä tai pariskuntaa (Asunto ensin. Asunnottomuus ilmiönä; Asumisen rahoitus-

ja kehittämiskeskus 2020).

1.1 Asunnottomuuden määrittely

Asunnottomia ovat ilman omaa vuokra- tai omistusasuntoa elävät ihmiset (Asumisen

rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020, 6).  Silti asunnottomuutta ei tulisi koskaan luon-

nehtia ihmisen ominaisuudeksi, vaan se tulisi nähdä ihmisen elämän vallitsevana olo-

suhteena (Immonen ym. 2019, 8). Riitta Granfelt (1998, 54–55) jakaa asunnottomuu-

den tarkastelun väitöskirjassaan suhteelliseen ja absoluuttiseen asunnottomuuteen.

Suhteellinen asunnottomuus eroaa absoluuttisesta asunnottomuudesta eli metsissä, ka-

duilla ja yömajoissa oleskelevien asunnottomuudesta siten, että se ei ole konkreettista

ja näkyvää. Suhteellisesti asunnottomiksi voivat lukeutua muun muassa tuttavien

luona, hoito- ja turvakodeissa ja laitoksissa oleilevat ihmiset.

Suomessa ARAn (2020, 3–5) mukaan asunnottomiksi luetaan ulkona ja ensisuojissa

nukkuvat, asuntoloissa ja majoitusliikkeissä asuvat, erilaisissa laitoksissa asuvat, su-

kulaisten ja tuttavien luona tilapäisesti majoittuvat sekä vapautuvat vangit, joilla ei

vapautuessaan ole tiedossa asuntoa. Maassamme on yhä myös asunnottomia perheitä,

vaikka lastensuojelulain (L 417/2007) mukaan kunnan on ”viivytyksettä korjattava

asumisoloihin liittyvät puutteet sekä järjestettävä asunnottomalle perheelle tarpeen

mukainen asunto, kun lastensuojelun tarve johtuu puutteellisista asumisoloista tai

asunnon puuttumisesta tai jos asunnottomuus on oleellisena esteenä lapsen ja perheen
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kuntoutumiselle” (Lehtonen & Seppälä 2013, 73–75). Asunnottomat lapsiperheet oles-

kelevat yleensä tuttavien tai sukulaisten luona (Lehtonen & Seppälä 2013, 73–75).

FEANTSA on Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö, joka on luonut ET-

HOS-luokittelun. ETHOS- luokittelua voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi asunnotto-

muusongelman kartoituksessa sekä kehittämis-, seuranta- ja arviointikäytännöissä.

Luokittelulle erityistä on epävarmoissa ja puutteellisissa oloissa asumisen näkeminen

osana asunnottomuusilmiötä. ETHOS-luokittelussa asunnottomuuden muoto määrit-

tyy puutteiden kautta, joita ilmenee tilallisen, sosiaalisen tai laillisen kodin käsitteen

osa-alueilla. Luokittelussa asunnottomuuden muodoiksi luetaan muun muassa ka-

tuasunnottomuus, asunnottomuusuhan alla eläminen ja puutteellisissa asuinoloissa

eläminen. (FEANTSA i.a.)

Osa asunnottomista viettää yönsä ulkona. Tätä asunnottomuuden muotoa kutsutaan

katuasunnottomuudeksi. Katuasunnottomat oleskelevat tyypillisesti metsissä, rappu-

käytävissä, avoimissa liiketiloissa tai ensisuojissa välttääkseen ulkopuolisten katseet.

Suomessa esiintyvä katuasunnottomuus on verraten pientä ja sitä ilmenee pääasiassa

pääkaupunkiseudulla. Vaikka tarkkaa lukumäärää katuasunnottomille ei ole tiedossa,

heitä arvioidaan olevan noin 300. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020, 3–5;

Vailla vakinaista asuntoa ry. Asunnottomuus.)

Suomessa on lisäksi ihmisiä, jotka eivät näy asunnottomuustilastoissa eivätkä asun-

nottomuuden muotojen määritelmässä. Tällaista asunnottomuuden muotoa kutsutaan

piiloasunnottomuudeksi. Piiloasunnottomuus on varsinkin naisten ja perheiden kes-

kuudessa yleistä. Se voi ilmetä esimerkiksi haluttomuutena olla palveluiden piirissä tai

niin, että henkilö on kirjoilla jossakin asunnossa, vaikka ei todellisuudessa siellä oles-

kele. (Y-säätiö. Piiloasunnottomuus on tyypillistä naisille; Ensi- ja turvakotien liitto.

Lapsiperhekin voi olla asunnoton.) Naisten keskuudessa piiloasunnottomuutta on se-

litetty muun muassa häpeän kokemuksen kautta (Iso Numero 2019). Esimerkiksi

NEA-hankkeen projektipäällikkö Lehtonen kuvailee ilmiön muodostumista seuraa-

vasti Iso Numeron (2019) nettiartikkelissa: ”Asunnottomuus on eri lailla häpeällinen

asia naiselle kuin miehelle. Asunnottomat naiset eivät hakeudu helposti palveluiden

piiriin, vaan asuvat sukulaisten tai tuttavien luona ja pysyvät piilossa”.
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1.2 Asunnottomuus Suomessa

Suomen nykyisen hallituksen asunnottomuusohjelman, Asunnottomuuden yhteis-

työohjelman, tavoitteena on puolittaa maamme asunnottomuus vuoteen 2023 men-

nessä (Ympäristöministeriö 2020, 2). Onnistunut asuminen ja sen tukeminen edesaut-

tavat muun muassa vankilasta vapautuvien irtautumista rikoskierteestä, nuorten it-

senäistymistä ja maahanmuuttajien sopeutumista (Lehtonen & Salonen 2008, 20).

ARA tekee vuosittain selvityksen Suomen asunnottomien määrästä, asunnottomuuden

muodoista sekä maantieteellisestä sijainneista. Vuonna 2019 Suomessa arvioitiin ole-

van asunnottomana noin 4 600 yksinelävää henkilöä ja 264 perhettä tai pariskuntaa.

Naisten osuus yksinelävistä asunnottomista oli 26 prosenttia eli 1 190 henkeä ja alle

25-vuotiaiden nuorten 18 prosenttia eli 850 henkeä. Suomen suurin (70%) asunnotto-

mien ryhmä muodostuu tuttavien ja sukulaisten luona oleskelevista. Alueellisesti Suo-

men asunnottomuus keskittyy isoihin kaupunkeihin, ja selvityksen mukaan määrälli-

sesti noin kolmasosa asunnottomista eli 1 678 henkeä oleili Helsingissä. (Asumisen

rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020, 3–5.) Tilastojen tekeminen on tärkeää, mutta niihin

on kuitenkin suhtauduttava suuntaa antavina tietoina.  Asunnottomuuden mittaamisen

haasteita tuottaa muun muassa se osa asunnottomista, joka ei ole julkisten järjestöjen

ja palveluiden piirissä (Korhonen 2002, 24).

Vuoden 2019 tilastoiduista asunnottomista 961 henkeä oli pitkäaikaisasunnottomia.

Pitkäaikaisasunnottomuuden termi kuvaa asunnottomuutta, joka on kestänyt yli vuo-

den, tai henkilön asunnottomuusjaksot ovat olleet toistuvia viimeisen kolmen vuoden

aikana (Saari 2015). Asunnottomuuden rahoitus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen

mukaan vuonna 2019 pitkäaikaisasunnottomien lukumäärä Suomessa oli ensimmäistä

kertaa alle tuhat henkilöä. Helsingissä pitkäaikaisasunnottomien tilastoitu lukumäärä

oli kyseisenä vuonna 325, mikä on 156 henkeä vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

(Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020, 3; 2019, 5.) Vaikeasti asutettavilla tar-

koitetaan paljon palveluita vaativia asunnottomia henkilöitä. Vaikeasti asutettavien

joukko käsittää moniongelmallisuutta ja päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvää

problematiikkaa, johon nykyinen asumispalvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan.

(Tainio 2009, 33–34.) Vaikeasti asutettava on terminä saanut osakseen kritiikkiä, ja
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sitä korvaamaan on ehdotettu samaista pitkäaikaisasunnottoman käsitettä, jolla voitai-

siin kuvata neutraalimpaan sävyyn tämän kaltaista kroonistunutta asunnottomuutta

(Saari 2015).

1.3 Asunnottomuuden syyt

Asunnottomuudelle on vaikeaa antaa yksiselitteistä syy-seuraussuhdetta (Vailla Vaki-

naista Asuntoa ry. Asunnottomuus). Esimerkiksi väite, että asunnottomuus johtaa syr-

jäytymiseen ei pidä täysin paikkansa, sillä moni asunnoton on tilanteestaan huolimatta

työssäkäyvä ja aktiviinen yhteiskunnan jäsen (Immonen ym. 2019, 11). Toisaalta asun-

nottomuuden voidaan nähdä altistavan syrjäytymiselle, sillä asunnon puuttuminen on

normaalin kanssakäymisen este (Niemelä & Raijas 2012, 5). Myös ylisukupolvinen

huono-osaisuus on geneettisten, biologisten, psykososiaalisten ja sosioekonomisten te-

kijöiden summa. Asumisen vaikeudet ja toimeentulon haasteet ovat tutkitusti yhtey-

dessä lapsuudenperheen vaikeuksiin. Kyseisten elämänalueiden haasteiden voidaan-

kin nähdä siirtyvän sukupolvelta toiselle, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos. Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus.)

Vaikka käytännössä kuka tahansa voi päätyä asunnottomaksi, tiedetään, että tietyille

ryhmille riski siihen on suurempi. Tällaisia riskiryhmiä ovat esimerkiksi pienituloiset,

päihde- ja mielenterveysongelmaiset, sekä maahanmuuttajat. (Vailla vakinaista asun-

toa ry. Asunnottomat.) Päihdeongelmaiset nähdään Suomessa merkittävänä asunnot-

tomien erityisryhmänä. Päihdeongelmaisten keskuudessa asunnon saamista ja avun

piiriin pääsyä, sekä oikeanlaisen avun piiriin ohjaamista hankaloittavat moniongelmai-

suus ja monet erilaiset diagnoosit. (Vanhala 2005, 260–261.) Asunnottomuus itsessään

voi hankaloittaa päihderiippuvuudesta kuntoutumista, mutta toisaalta hoitamattomana

päihdeongelma saattaa hankaloittaa niin sanottua normaalia asumista (Lehtonen & Sa-

lonen 2008, 20).

Useimmiten asunnottomuudelle ei siis löydy yksiselitteistä syytä, vaan se on monen

tekijän summa. Asunnottomuuteen vaikuttavia syitä voidaan tarkastella eri näkökul-

mista; asunnottomuuteen vaikuttavat sekä hyvinvointijärjestelmään liittyvät syyt, että

rakenteelliset ja yksilölliset syyt. Hyvinvointijärjestelmän kautta asunnottomuuteen

vaikuttaviin syihin lukeutuvat muun muassa poliittisen päätäntävallan alaiset tekijät,
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kuten perusturvan riittämättömyys ja sosiaaliturvabyrokratia. Epätasa-arvoisuuden

voidaan katsoa olevan yksi asunnottomuuden pohjimmaisista vaikuttajista, jonka

vuoksi asunnottomuuspolitiikan tulisikin ottaa epätasa-arvoisuuden vähentäminen

huomioon kaikessa tehdyssä päätöksenteossa. (Immonen ym. 2019, 18; Vailla vaki-

naista asuntoa ry. Asunnottomuus.) Rakenteellisella tasolla asunnottomuuden haas-

teita sen sijaan aiheuttaa esimerkiksi väestönkasvu, kasvava muuttoliikehdintä kau-

punkeihin, korkea työttömyys ja talouden suhdannevaihtelut. (Immonen ym. 2019,

18.)

Henkilön yksilöllisellä tasolla asunnottomuutta tarkastellessa syitä voivat olla muun

muassa vähävaraisuus sekä äkilliset elämänmuutokset, kuten ero tai onnettomuus.

Myös esimerkiksi maahanmuuttajiin ja romaneihin kohdistuva epätasa-arvo asunnon-

hakuprosessissa aiheuttaa syrjintää asuntomarkkinoilla. (Immonen ym. 2019, 18.) Ta-

lousongelmat, kuten maksamattomat velat ja luottotietojen menettäminen voivat joh-

taa asumisen ongelmiin tai asunnon menettämiseen (Asunto ensin. Tietoa asunnotto-

muudesta). Yksilölliset syyt paisuvat usein muiden tekijöiden vaikutuksesta, esimer-

kiksi talousongelmien linkittyessä epätietoisuuteen palveluista ja etuuksista. Usein

muun muassa vuokravelalliset ihmiset eivät ole tietoisia etuuksista, joihin he olisivat

oikeutettuja. Niinpä ihmisten palvelutietoisuuden lisääminen ja tukeminen voi osal-

laan ehkäistä asunnottomuuden syntyä ja tuoda helpotusta jo vaikeassa elämäntilan-

teessa olevan henkilön arkeen. (Degerman 2014.)

1.4  Valtakunnalliset asunnottomuusohjelmat

Suomen asunnottomuuden historiassa asunnottomuuteen liitetty termi irtolaisuus

juontaa juurensa vuodesta 1936 voimassa olleeseen irtolaislakiin, jota edelsi Birger

Maununpojan vuonna 1303 asettama säädös irtolaisuudesta. Irtolaisuuden aikaan

asunnottomuudessa oli kyse pikemminkin järjestysoikeudellisesta ongelmasta, joka on

vasta myöhemmin alettu näkemään sosiaalipoliittisena ongelmana. Ensimmäiset ha-

vainnot kaupunkialueille keskittyneestä asunnottomuudesta alkoivat ilmetä jo vuonna

1944, kun sodanjälkeisen Suomen kaupungit eivät kyenneet vastaamaan kasvaneeseen

asuntojen kysyntään. (Lehtonen & Salonen 2008, 15.) Yömajatoiminta sai alkunsa hä-

täratkaisuna traagisille tapahtumille talvella 1967, jolloin 40-50 pitkäaikaisasunno-

tonta päihteidenkäyttäjää paleltui kuoliaaksi (Y-säätiö 2017, 23).
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1980-luvun puolivälissä asunnottomuuden huolestuttavaan kasvuun alettiin reagoida.

Tällöin asunnottomana oli noin 19 000 ihmistä (Asunto ensin. Ohjelmatyötä asunnot-

tomuuden vähentämiseksi). Väestönkasvun myötä lisääntyneeseen asuntopulaan vas-

tattiin asettamalla vuoden 1987 hallitusohjelman tavoitteeksi asunnottomuuden hävit-

täminen vuoteen 1991 mennessä, samana vuonna, kun irtolaislaki lopulta korvaantui

päihdehuoltolailla 648 vuoden voimassaolon jälkeen (Korhonen 2002, 27; Lehtonen

& Salonen 2008, 15). Seuraavan kymmenen vuoden aikana asunnottomien lukumäärä

putosi melkein puoleen onnistuneen asuntopoliittisen päätöksenteon avulla (Asunto

ensin. Ohjelmatyötä asunnottomuuden vähentämiseksi). Valtakunnallisten ohjelmien

ja hallituksen sitoutumisen voidaan todeta tuottaneen tulosta. Suomi onkin ainoa ta-

loudellisen taantuman läpikäyneistä EU-maista, jossa asunnottomuuden lukumäärä on

pysynyt laskussa. (Vailla vakinaista asuntoa ry. Asunnottomuus.)

PAAVO I (2008–2011) ja PAAVO II (2012–2015) ovat valtakunnallisia pitkäaikais-

asunnottomuuden vähentämisohjelmia. Ensimmäisen ohjelman tavoitteet saivat al-

kunsa Nimi ovessa -raportin pohjalta, jossa korostettiin pitkäaikaisasunnottomuuden

poistamisen välttämättömyyttä ja määritettiin suomalainen Asunto ensin -periaate.

Asunto ensin -periaate pyrkii ensisijaisesti turvaamaan ihmisen asumisen. Asunto en-

sin -periaate on viimeisen vuosikymmenen aikana sulautunut olennaisella tavalla Eu-

roopassa ja Pohjois-Amerikassa tehtävään asunnottomuustyöhön. Suomessa Asunto

ensin -periaatteen avulla on saavutettu hyviä tuloksia ja tästä syystä Suomi tunnetaan

maailmalla tämän periaatteen esimerkillisestä käytöstä. (Asunto ensin. Ohjelmatyötä

asunnottomuuden vähentämiseksi.) PAAVO I -ohjelman aikana onnistuttiin lisäämään

tukihenkilöstöä, joka auttoi saavuttamaan asunnottomuuspalvelujen rakenteelliset

muutokset pitkäaikaisasunnottomuuden hoidossa ohjelmapaikkakunnilla ja päästiin

tavoitteeseen tukiasuntojen määrässä (Asunto ensin. PAAVO I (2008–2011)).

PAAVO II -ohjelma on jatkoa edeltäjälleen ja sen aikana vahvistettiin jo entuudestaan

omaksuttuja käytäntöjä, kuten Asunto ensin -mallin mukaista työtapaa (Asunto ensin.

PAAVO II (2012–2015)). PAAVO II -ohjelman kehittämistyö tapahtui Verkostoke-

hittäjät -hankkeen kautta, jonka pääfokuksena oli asumissosiaalisen työn tarkastelu

vaikuttavuuden, innovatiivisuuden, oppimisen, asukasnäkökulman sekä prosessinäkö-

kulman kautta. Tämän valtakunnallisen hankekokonaisuuden pyrkimyksenä oli asu-

missosiaalisen kehittämistyön koordinointi. (Asunto ensin. PAAVO Verkostokehittä-
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jät -hanke.) PAAVO I ja II -ohjelmien myötä aloitettu kehittämistyö jatkui yhä edel-

leen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman, eli AUNEn (2016–

2019) myötä, jonka tavoitteena oli pyrkiä asunnottomuuden uusiutumisen torjuntaan

ja tuoda ennaltaehkäisyn näkökulmaa yhä vahvemmin näkyviin asunnottomuustyöhön

(Asunto ensin. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016–2019).

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) nykyisessä muodossaan tukee ajatusta siitä, että asu-

misneuvonnan saatavuuden tulisi olla lakisääteistä, mutta se on osoittautunut haasteel-

liseksi kuntien puutteellisten resurssien vuoksi (Oosi, Kortelainen, Karinen, Jauhola &

Luukkonen 2019, 12). Positiivista muutosta on kuitenkin nähtävissä vuoden 2020 hal-

litusohjelman myötä. Asunnottomuuden yhteistyöohjelman (2020–2023) tavoitteena

on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja jatkaa edeltävän hallituksen

asunnottomuusohjelman mukaista asunnottomuuden poistamiseen pyrkivää työtä.

Ohjelmassa hallitus sitoutui asumisneuvonnan turvaamiseen tarjoamalla riittävät re-

surssit ja sitouttamalla kunnat mukaan sen takaamiseksi. Lisäksi asunnottomuuden

poistotavoite kirjattiin valtion ja suurten kaupunkiseutujen maankäyttöä ja asuntora-

kentamista linjaavaan MAL-sopimukseen. Ohjelman pyrkimyksenä on, se että työtä

keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kesken, sekä jo toimi-

vaksi todettua Asunto ensin -periaatetta jatketaan. Yhteistyöohjelman toimenpiteisiin

kuuluu myös matalan kynnyksen ja liikkuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvis-

taminen sekä palveluiden kehittäminen vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäise-

miseksi. (Ympäristöministeriö 2020, 2–3.)
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ASUNNOTTOMAT NAISET SUOMESSA

Vuonna 2019 Suomessa oli ARAn tekemän selvityksen mukaan 1 190 yksinelävää

asunnotonta naista. Tämä tarkoittaa, että 26 prosenttia kaikista yksinelävistä asunnot-

tomista oli naisia. Pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 250. (ARA 2020, 4.) Asunnot-

tomien naisten todellisen määrän oletetaan kuitenkin olevan suurempi, koska pii-

loasunnottomuus on heille tyypillistä (Y-säätiö. Piiloasunnottomuus on tyypillistä nai-

sille). Toisin kuin miesten asunnottomuus, naisten asunnottomuus on suhteellisesti ol-

lut kasvussa (ARA. Asunnottomuus väheni jo seitsemättä vuotta peräkkäin).

2.1 Naisten asunnottomuuden erityispiirteitä

Naisten asunnottomuus ilmenee monilla eri tavoilla. Asunnottomat naiset oleskelevat

niin kaduilla, tuttavien tai sukulaisten luona, hätämajoituksissa, yömajoissa sekä päih-

dehuollon laitoksissa kuin sairaaloissa. (Haahtela 2015, 15–16, 33.) Naisten asunnot-

tomuus keskittyy alueellisesti muiden asunnottomuuden muotojen tavoin pääkaupun-

kiseudulle (ARA 2020, 8–9). Lähiaikoina erityisesti naisten asunnottomuuteen on

alettu kiinnittää huomiota, ja muun muassa Asunnottomien yö -tapahtuman järjestäjät

toivat kannanotossaan vuonna 2019 esiin puutteen naisille suunnatuista palveluista.

Järjestäjät olivat huolissaan siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut eivät huomioi naisten

asunnottomuuden erityispiirteitä. Kannanotossa todettiin muun muassa, että asunnot-

tomille naisille ei ole turvallisia yösijoja, joissa selvitellä asioita rauhassa esimerkiksi

päihtyneenä. (Vailla vakinaista asuntoa ry 2019.)

Riitta Granfelt (1998, 174–175) kuvaa asunnottomien naisten kertomuksista kooste-

tussa sosiaalityön tutkimuksessaan naisten asunnottomuutta kodittomuuden kolmita-

soisena ilmiönä, jossa liikutaan yhteiskunnallisen, psyykkisen kokemuksen ja ihmis-

suhteiden viitekehyksessä. Kodittomuuden käsite ei ole suomalaisessa määrittelyssä

yhtä laajalti käytetty termi kuin asunnottomuus, mutta useimmiten kodittomuuteen vii-

tatessa puhutaan nimenomaan naisten kokemasta asunnottomuudesta. Kodittomuuden

kuvaileminen ulkopuolisen silmin on vaikeaa, sillä se pohjautuu yksilön henkilökoh-

taiseen kokemukseen. (Granfelt 1998, 105–106.) Yksinkertaisesti asunnon ja kodin ero
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voidaankin ajatella siten, että asunnolla on hinta, kun taas kodilla on henki (Asunto

ensin. Asunnottomuus ilmiönä).

Naisten asunnottomuuden ilmiöön lukeutuvat asuntopolitiikan ja yhteiskunnan eriar-

voisuus ilmenee esimerkiksi tulonjaon epätasa-arvoisuutena ja siitä koituvina haas-

teina. Asunnottomuuteen liittyvää sosiaalis-taloudellista huono-osaisuutta kuvaavat

syrjäytyneisyyden käsitteen osa-alueet. Näihin osa-alueisiin lukeutuvat esimerkiksi

köyhyys, pitkäaikaistyöttömyys ja puutteet koulutuksessa. (Granfelt 1998, 174–175.)

Pienituloisuus ja talousongelmat toimivat porttina asunnottomuudelle muun muassa

vuokranmaksuongelmien ja asuntomarkkinoiden korkeiden hintojen vuoksi (Saari

2015). Huono-osaisuus kulkee usein käsi kädessä marginalisaation käsitteen kanssa.

Marginaalisessa asemassa oleva ihminen tuntee usein olonsa ulkopuoliseksi valtavir-

rasta ja normaalitkin arjen askareet voivat olla ylitsepääsemättömiä. (Jelli. Osallisuus

-sanasto.)

Asunnottomien naisten psyykkisiä erityispiirteitä ovat muun muassa pelko hylätyksi

tulemisesta ja haastavat tunteet, kuten ahdistuneisuus ja elämän merkityksettömyyden

kokemus (Granfelt 1998, 174–175). Nämä psyykkiset kokemukset ovat seurausta elä-

mää uhkaavista tilanteista, jotka herättävät voimakkaita tunteita. Tällaiset traumaatti-

set tapahtumat ovat aina yksilöllisiä ja erityisiä, koska ne jäävät elämään muistoihin.

(Traumaterapiakeskus. Psyykkinen trauma.) Mielenterveys- ja päihdeongelmat, väki-

valta ja hyväksikäytöt ovat merkittävässä roolissa naisten asunnottomuudessa. Koetut

häpeän, pelon ja syyllisyyden tunteet kuitenkin usein estävät naista hakeutumasta pal-

veluiden piiriin. (360 Yhteiskunta. Yhä useampi nainen on asunnoton.)

Naisille kodittomuus tarkoittaa oman tilan puuttumista.  Oma koti on paikka missä

olla, ja usein kotiin liittyy myös perhe ja äitiys. Toimivan äiti-lapsi-suhteen tavoitteena

on tehdä lapsen kasvuympäristöstä mahdollisimman turvallinen ja kannatteleva. Täy-

dellisyyden tavoittelu äitiyden roolissa, ideaaliäitiys sekä naiseus ovat monille asun-

nottomalle naiselle tavoittamattomissa. (Granfelt 1998, 117–119.) Pelko oman kodin

menettämisestä, arjen hallinnan ja mahdollisen äitiyden epäonnistumisesta voi johtaa

häpeän kokemukseen ja täten myös ongelmien salailuun ja kasaantumiseen (Ensi- ja

turvakotienliitto. Asunnottomuus kääntynyt laskuun – naisten suhteellinen osuus kas-

vaa). Yksi asunnottomien naisten erityispiirteistä on myös parisuhdeuskollisuus. Pro-

fessori Mossin tutkimuksen mukaan naiset eivät usein halua jättää kumppaniansa
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asunnottomaksi, vaikka itse saisivat tilapäisen asumisratkaisun. (The guardian. Do-

mestic violence: for some women, the streets are safer than their own home.)

Riitta Granfelt (1998, 105–106) kuvailee jo vuonna 1990-luvulla naisten asunnotto-

muuden usein linkittyvän lähisuhdeväkivallan kokemukseen. Lähisuhdeväkivalta voi

ilmetä fyysisenä, henkisenä tai seksuaalisena väkivaltana. Naiset usein häpeilevät ko-

kemaansa ja vaikenevat siitä. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivallantekijän,

useimmiten puolison, toistuvaa käyttäytymismallia uhria kohtaan yksittäisten tapaus-

ten sijaan. (Allinen-Calderon, Kanervo & Nurmi 2011, 10–11.) Professori Kate Moss

osoittaa myös kansainvälisessä tutkimuksessaan, että jopa 90 prosenttia asunnotto-

mista naisista on kokenut jonkinlaista hyväksikäyttöä lapsuudessaan tai parisuhtees-

saan (The Guardian. Domestic violence: for some women, the streets are safer than

their own home). Hyväksikäytön kokemuksen ja alttiuden takia asunnottomat naiset

tuntevat turvattomuutta kadulla ja asumisyksiköissä, joissa on myös miehiä (Ensi- ja

turvakotienliitto. Asunnottomuus kääntynyt laskuun – naisten suhteellinen osuus kas-

vaa). Sen lisäksi väkivalta voi aiheuttaa naiselle pelkotiloja ja negatiivisia mielikuvia

ympäristöstä. Uhri saattaa tunteidensa vallassa myös pyrkiä eristäytymään omiin

oloihinsa. (Allinen-Calderon ym. 2011, 22.)

2.2 Naista arvostava kohtaaminen asunnottomuustyössä

Naisten asema ja oikeudet ovat yhteiskunnassa olleet kiistatta pitkään työn alla. Suomi

on sitoutunut monen muun valtion tavoin Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista

koskevaan yleissopimukseen (1986/68), jonka tavoitteena on sosiaalisen tasa-arvon

toteutuminen. Sopimus velvoittaa valtiot turvaamaan naisille tasa-arvoiset oikeudet

yksityiselämässä, ja sillä pyritään konkreettisiin rakenteiden muutoksiin sukupuolten

tasa-arvon saavuttamiseksi. (Ihmisoikeudet. Naisten oikeudet.)

Suomessa asunnottomien naisten kanssa tehtävää työtä on alettu toteuttamaan 2000-

luvun alussa asumisyksikön ja tukipisteen muodossa. Tällöin asumisyksikössä oli 18

paikkaa naisille. Tämän jälkeen muun muassa 2002-2004 vuonna käynnistyi naisille

suunnattu diakoniprojekti, joka oli suunnattu kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-

asemassa oleville. (Haahtela 2015, 31.) Tänä päivänä, vuonna 2020 Helsingin kaupun-

gin Hietaniemen palvelukeskus tarjoaa asunnottomille naisille 9 yöpymispaikkaa,
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jossa voi yöpyä yhden yön kerrallaan (Helsingin kaupunki. Hietaniemen palvelukes-

kus). Asunnottomuustyötä tekevien järjestöjen sekä hankkeiden saralla kuitenkin po-

sitiivista kehitystä naisten asunnottomuuden poistamiseksi on tapahtunut. Esimerkiksi

Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke (2017–2020) aloitti toimintansa vuonna

2017 (Y-säätiö. Asunnottomuuden poistamiseen tähtäävät hankeet).

Yhteiskunnassamme vuosia tehdyn asunnottomuustyön tuloksena asunnottomuutta on

pystytty vähentämään, mutta suhteessa muihin asunnottomuuden muotoihin naisten

asunnottomuus on kasvanut (Lehtonen, Cole, Y-säätiö, Gergov-Koskelo & Ensi- ja

turvakotienliitto i.a., 4). Naisille suunnattujen palveluiden vähäisyys vaikuttaa muun

muassa siihen, etteivät he hakeudu palveluiden piiriin ollenkaan (Mayock & Brether-

ton 2017). Kuitenkin esimerkiksi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista (812/2000) pyrkii edistämään palveluiden asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen

luottamuksellisuutta sekä oikeutta hyvään palveluun. Riikka Haahtela (2015) kuvailee

väitöskirjassaan naistyön kehitysaskeleita ja naisasunnottomuutta nykypäivän moni-

naisena ilmiönä, vaikka aiheesta onkin tuotettu Suomessa melko niukasti tutkimuksia.

Naisten asunnottomuuteen on alettu kiinnittää huomiota ja siihen liittyviä tarpeita on

vähitellen alettu tunnistamaan. Naiserityisyydellä ja naiserityisellä työllä tarkoitetaan-

kin tapaa, joka huomioi naiseuden ja sukupuolen, palveluntarpeen, sekä muut heille

erityiset ongelmat (Karttunen 2013, 221–222).

Naisten kanssa tehtävässä asunnottomuustyössä on otettava huomioon naisten asun-

nottomuuden erityispiirteet, kuten piiloasunnottomuus, sen vaikea tavoitettavuus, äi-

tiys ja herkkyys (Lehtonen, Cole, Y-säätiö, Gergov-Koskelo & Ensi- ja turvakotien-

liitto i.a., 4). Onnistunut asiakassuhde vaatii myös asiakkaan luottamuksen ammatti-

laista sekä palveluita kohtaan (Mattila 2007, 23). Asiakkaan voimaannuttaminen ja

marginalisaation kitkeminen vaatii työntekijältä kunnioitusta sekä arvostusta (Pleace,

Culhane, Granfelt & Knutagård 2015, 225). Työntekijöiden tulee oppia reagoimaan

vaikeisiin tapahtumiin ja pyrkiä tunnistamaan niitä, kuten naisten kokemaa väkivaltaa

ja hyväksikäyttöä (Y-Säätiö. Piiloasunnottomuus on tyypillistä naisille). Työntekijöi-

den pitää myös ymmärtää, että onnistuneet prosessit asiakkaan kanssa perustuvat

useimmiten vapaaehtoisuuteen ja sen kunnioittamiseen.  Vapaaehtoisessa palvelusuh-

teessa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja ammattilainen palvelun tai hoidon

mahdollistaja sekä kohtaava asiantuntija. (Mattila 2007, 56.) Yleisesti ottaen asunnot-

tomat ja asunnottomuusuhan alla olevat naiset tulee ottaa vastaan sellaisina kuin he



Diakonia-ammattikorkeakoulu

19

ovat. Tilannetta tulee katsoa kokonaisvaltaisesti yhden palvelun sijaan. (Haahtela

2015.)

 Arvostava kohtaaminen perustuu luottamukselliseen ja läsnä olevaan suhteeseen asi-

akkaan ja työntekijän välillä (Mattila 2007, 12–14). Työntekijän ja asiakkaan välinen

luottamus sekä pysyvät asiakassuhteet auttavat asiakasta ilmaisemaan itseään avoi-

memmin (Allinen-Calderon ym. 2011, 21,24). Arvostava kohtaaminen edellyttää in-

himillistä ymmärtäväisyyttä ja välittämistä, eikä sen aikana mietitä ratkaisua ongel-

maan, vaan ainoastaan kuunnellaan vilpittömästi toista ihmistä. Aito kuunteleva koh-

taaminen vaatii onnistuakseen tilaa syntyä – ihmisen kokemus otetaan vastaan läsnä-

ololla ja vakavuudella. Voidaankin ajatella, että läsnäolo on luottamuksellisen ilma-

piirin lähtökohta ja luottamus taas lähtökohta asiakkaan halulle jakaa oma tarinansa

toiselle. (Mattila 2007, 12–14.) Asunnottomien turvattomuuden tunteeseen tulee vas-

tata sen vastakohdalla, turvalla (Y-Säätiö. Piiloasunnottomuus on tyypillistä naisille).

Riitta Granfelt (1998, 162–163,175) tekee jo 1990-luvun loppupuolella julkaistussa

tutkimuksessaan samankaltaisia huomioita asunnottomuustyöstä naisten kanssa. Tut-

kimuksessa käsitellään positiivisten ihmissuhteiden merkitystä asunnottoman naisen

elämässä. Tutkimuksen mukaan naisten kanssa tehty asunnottomuustyö onnistuu, kun

se keskittyy asiakassuhteen toimivuuteen ja sitä myöten se edesauttaa henkilön kiin-

nittymistä ympäristöön. Naisille tärkeäksi todettu sosiaalinen verkosto muodostuu

niistä ihmisistä, joilla ihminen ympäröi itsensä, ja se voi parhaimmillaan kannatella ja

toimia kiinnekohtana henkilölle, joka kamppailee haasteiden kanssa. Granfeltin mu-

kaan hyvä asiakassuhde syntyy hyväksyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä ja ammat-

tilaisen kyky eläytyä asiakkaan kokemuksiin edesauttaa sitä.
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OSALLISUUS

Osallisuus on merkittävä osa henkilön hyvinvointia sekä terveyttä ja sen edistäminen

on osa niin Euroopan unionin kuin Suomen hallituksen tavoitteita. Osallisuudessa on

kyse henkilön kokemuksesta kuulua johonkin hänelle merkityksellistä yhteisöä sekä

henkilön mahdollisuudesta vaikuttaa oman elämänsä asioihin. (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos. Osallisuus.) Osallisuudella on suuri merkitys muun muassa ihmisen mo-

tivaatiolle perustaa oma koti ja integroitua yhteiskuntaan (Y-säätiö. Asunnottomuus

Suomessa).

3.1 Osallisuuden määrittelyä

Sosiaalinen osallisuus on kattokäsite moniulotteiselle ilmiölle, jolla usein kuvataan

syrjäytymisen vastakohtaa. Sosiaalista osallisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi yk-

silötason kokemuksena tai sosiaalipoliittisena ilmiönä. (Leemann ym. 2015, 1.) Osal-

lisuutta kuvaavia termejä ovat esimerkiksi liittyminen, yhteensopivuus, mukaan otta-

minen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Osallisuus määriteltynä osallistumiseksi on

kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä, sillä osallistumisen sijaan osallisuus voidaan pi-

kemminkin nähdä olemisena ja kiinnittymisenä johonkin merkitykselliseen yhteisöön

ja sen voimavaroihin. (Isola ym. 2017, 3.) Osallisuuden tutkimiseen haasteita tuottaa-

kin se, että osallisuus itsessään on subjektiivinen käsite eli jokainen ihminen kokee sen

omalla tavallaan (Leemann & Hämäläinen 2015, 5).

Osallisuudessa on kyse yhteenkuuluvuudesta – ihminen kuuluu johonkin ja häntä

kuunnellaan. Yksilötasolla osallisuutta voi kokea esimerkiksi olemalla osana jotakin

itselleen merkityksellistä ryhmää. Yhteisössä osallisuus näkyy henkilöiden keskinäi-

senä luottamuksena sekä arvostuksena ja koettuna mahdollisuutena vaikuttaa. Yhteis-

kunnan tasolla osallisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisten keskinäinen vastavuoroi-

suus realisoituu ja heidän oikeutensa sekä mahdollisuutensa toteutuvat. Poliittisella ta-

solla tarkoitetaan ihmisten osallisuuden vahvistamista yhteiskunnassa sitä edistävillä

toimenpiteillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osallisuuden edistäminen.)
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Osallisuuden merkitystä yhteiskuntatieteellisessä teoriassa kuvataan käsitteillä inklu-

siivisuus ja eksklusiivisuus. Inklusiivisuudella yhteiskunnan viitekehyksessä tarkoite-

taan yhteisöllisyyttä, joka on moniäänistä ja erilaisuutta hyväksyvää, kun taas eksklu-

siivisuudella sen vastakohdalla, poissulkevaa. Suomessa eksklusiivisuuden käsitettä

paremmin tunnetaan syrjäytyneisyyden käsite, jolla tarkoitetaan yksilön heikentynyttä

kokemusta hänen suhteestaan yhteiskuntaan. Kyvyttömyys olla osana yhteiskuntaa voi

lisätä ulkopuolisuuden tunnetta ja täten lisätä valtaväestöstä vieraantumisen mahdolli-

suutta. (Gothoni, Hyväri, Kolkka, Vuokila-Oikkonen, Addy 2016, 14.)

3.2 Osallisuuden edistäminen

Sosiaalisen osallisuuden juuret juontuvat 1970 ja 1980 -lukujen Ranskan yhteiskunta-

politiikan keskusteluista, jonka seurauksena Ranska ryhtyi poliittisiin ohjelmiin syr-

jäytymistä vastaan. Tavoitteena oli tukea heikossa asemassa olevia, kuten vähävaraisia

sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteiskuntaan ja varmistaa sosiaaliturvapal-

veluiden saatavuus. Pian näiden tapahtumien jälkeen osallisuuden sanoma kantautui

Euroopan komissioon ja sitä myötä myös Suomeen. Suomessa syrjäytymistä eli osal-

lisuuden vastakohtaa käsittelevät sosiaalipoliittiset keskustelut käynnistyivät 1980-lu-

vun alkutaipaleella. (Leemann ym. 2015, 1–3.)

Nykypäivän Suomen osallisuuden edistäminen on kirjattu lakiin.  Asiakkaan asemasta

ja oikeudesta osallisuuteen säädetään kuntalaissa (L 410/2015) sekä laissa sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 812/2000). Myös sosiaalihuoltolain (L

1301/2014) tarkoituksena on edistää asiakkaiden osallisuutta, turvata asiakkaan etua

ja oikeutta hyvään palveluun sekä lisätä asiakaskeskeisyyttä sosiaalipalveluissa. Asi-

akkaan edun turvaamiseksi sosiaalipalveluiden tulee muun muassa tarjota asiakkaille

väylä osallisuutta edistäviin palveluihin. Osallisuus ja sen edistäminen ovat siis nyky-

päivän tapa toimia ja sitä pidetään varsin tärkeänä aiheena sosiaali-, työllisyys- ja ter-

veyspolitiikassa (Leemann ym. 2015, 3).  Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön

vastuulla on vahvistaa osallisuutta asumisen tuen palveluilla sekä asumistuella (Sosi-

aali- ja terveysministeriö. Osallisuuden edistäminen).
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Osallisuutta edistämällä pyritään vähentämään epätasa-arvoisuutta, ja sitä käytetään

keinona torjua köyhyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Pääasia osallisuuden edistämi-

selle on sen kokonaisvaltainen huomioiminen monitasoisesti niin käytännössä, raken-

teissa kuin strategioissakin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osallisuus.) Suomen

pääministeri Sanna Marinin jatkama ja Antti Rinteen aloittama hallitusohjelma vuonna

2019 kohdistuu osallisuuteen teemallaan "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti,

taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta" (Valtioneuvoston julkaisuja 2019).

Näin ollen osallisuuden edistäminen on myös keskeisessä roolissa asunnottomuus-

työssä ja niiden periaatteissa. Esimerkiksi Asunto ensin -periaatteen tarkoitus on lisätä

henkilön kokemaa osallisuutta hänen omaa elämäänsä koskevissa asioissa sekä tukea

häntä kiinnittymään turvallisiin verkostoihin, kuten perheeseen. (Y-säätiö. Asunnotto-

muus Suomessa.)

Osallisuutta on merkityksellisyyttä lisäävien vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen

sekä hyvinvointia tuottavien lähteiden kokonaisuuteen kuuluminen. Henkilön koke-

maa osallisuutta vahvistaa mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun sekä yhtei-

siin asioihin. Tavoiteltavaa olisi, että ihminen kiinnittyisi osallisuuden viitekehyksessä

yhteen tai useampaan tällaiseen hyvinvointia lisäävään paikalliseen, virtuaaliseen tai

diasporiseen eli oman kotimaansa yhteisöön. (Isola ym. 2017, 3,10.) Osallisuuden ko-

kemuksen hyvinvointilähteitä voivat olla esimerkiksi henkilön aineettomat kokemuk-

set itsessään ja yhteisön voimavaroissa, kuten luottamus, vuorovaikutteinen kunnioitus

sekä yhteiset merkitykset. Aineellisia voimavaroja sen sijaan ovat esimerkiksi koh-

tuullinen toimeentulo ja asunto. Myös yhteisvaroin maksetut palvelut, kuten päivä-

hoito ja päihde- ja mielenterveyspalvelut, sekä itse kustannetut palvelut, kuten perso-

nal trainer tai kotisiivous, voivat olla osa osallisuuden kokemusta. (Isola ym. 2017, 3–

4, 10; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mitä sosiaalinen osallisuus on?.) Osallisuutta

voidaan edistää esimerkiksi lisäämällä kansalaisten tiedonsaantia heitä koskevissa asi-

oissa, tarjoamalla koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä vahvistamalla asiakasosalli-

suutta muun muassa sosiaalipalveluiden kehittämisessä. Osallisuuden edistämiselle

olennaista on oikeanlaisen ja riittävän tuen tarjoaminen tarvittaessa turvataan esimer-

kiksi sosiaalityön keinoin. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Osallisuus.)
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3.3 Asiakasosallisuus

Asiakasosallisuus on yksi keinoista edistää henkilön osallisuuden kokemusta. Tavoit-

teena asiakasosallisuudelle on ottaa palveluiden käyttäjät mukaan palveluiden suun-

nitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Asiakasosallisuuden tarkoituksena on to-

teuttaa ja vahvistaa palveluiden ja asiakastyön asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osal-

lisuuden kokemusta. (Leemann & Hämäläinen 2015, 1–2.) Asiakaslähtöisyydellä tar-

koitetaankin sosiaalipalveluissa toiminta- ja ajattelutapaa, jossa toiminnan perustana

toimivat asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset (Sorsa 2002). Asiakasosallisuuden

edistämistä toteutetaan laajasti sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisten toimintatavoin,

kuten kehittäjäasiakastoiminnalla, kokemusasiantuntijuudella, yhteiskehittämisellä ja

kehittäjäkumppanuudella (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakasosallisuus). Asia-

kasosallisuuden vahvistamista voidaan toteuttaa erilaisin tavoittein ja ne voidaankin

jakaa kahteen eri tasoon. Ensimmäisellä tasolla asiakas osallistuu omien palveluidensa

suunnitteluun ja toisella tasolla asiakas osallistuu palveluiden suunnitteluun. (Lee-

mann & Hämäläinen 2015, 3–4.)

Asiakasosallisuuden määrittely on nykypäivänä jokseenkin epäjohdonmukaista ja sen

olemus määrittynee useimmiten tutkimustilanteen, tarpeen ja ympäristön lähtökoh-

dista (Leemann & Hämäläinen 2015, 1–2). Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, osal-

lisuus liitetään usein osallistumisen termiin. Termin vaikutus puhutteleekin myös

osakseen asiakasosallisuuden tutkimista käytettäessä siitä termiä asiakkaan osallistu-

minen, jolloin roolin ja tarkoituksen näkökulma muuttuu. Termien valinta ja asiakas-

osallisuuden käsite ovat siis riippuvaisia siitä, mistä aspektista ilmiötä halutaan tarkas-

tella tai lähestyä. (Leemann & Hämäläinen 2015, 1–2.) Palvelujärjestelmässä asiakas-

osallisuuden toteutuminen voidaan luokitella neljään eri ryhmään. Ensimmäinen aste

tarkoittaa aluetta, jossa asiakasta ei osallisteta, jolloin asiakas on siis informanttina.

Toinen aste on asiakasosallisuuden perusaste, jossa asiakasta osallistetaan enemmän

kuin pelkkänä palautteen antajana. Kolmas aste on korkean osallisuuden aste, jossa

asiakas vaikuttaja ja laadun kehittäjä. Neljäs aste on asiakasosallisuuden korkein aste.

Korkeimmalla asteella asiakas toimii johtajana, ja hän itse antaa palvelulle kehykset.

(Leemann & Hämäläinen 2015, 3–4.)
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KOKEMUSASIANTUNTIJUUS

Kokemusasiantuntijuus on asiakasosallistava keino vahvistaa henkilön kokemaa osal-

lisuutta sekä kehittää sosiaalipalveluita asiakaslähtöisemmiksi (Terveyden- ja hyvin-

voinninlaitos. Osallisuus; Hietala & Rissanen 2015, 20–2). Onnistunut kokemusasian-

tuntijatoiminta mahdollistaa henkilölle kokemuksen uudesta identiteetistä, asemasta ja

paikasta yhteiskunnassa (Pohjola, Pohjola, Kairala, Niskala, Lyly & Ahola 2017). Ko-

kemusasiantuntijatoiminta on tärkeä osa nykyistä sosiaalipalveluiden perustaa, ja se

on isossa roolissa osallisuustyön sekä asiakasosallisuustyön kentällä (Hietala & Rissa-

nen 2015, 14; Hirschovits-Gerz, Sihvonen, Karjalainen & Nurmela 2019, 3).

4.1 Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijuudessa termit kokemus ja asiantuntijuus kohtaavat, ja kokemus-

asiantuntijuuden tarkoitus perustuu prosessiin, jossa asiakkaat yhteisesti jakavat, ana-

lysoivat ja hyödyntävät kokemuksiaan (Toikko 2012, 7). Kokemusasiantuntijalla tar-

koitetaankin henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin elämää mullistavasta

tapahtumasta, kuten asunnottomuudesta. Omakohtaisella kokemuksellaan henkilö

tuottaa niin sanottua kokemustietoa. Kokemustieto tarkoittaa henkilön omaa tietoi-

suutta esimerkiksi siitä, mitkä palvelut, toimenpiteet tai hoidot häntä ovat auttaneet

tietyssä elämäntilanteessa. Kokemusasiantuntijat kääntävät omakohtaiset, jopa rankat-

kin kokemuksensa voimavaraksi hyödyntäen kokemustietoaan esimerkiksi palvelui-

den arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä. (KoKoa Ry. Kokemusasiantunti-

jaksi?; Leemann & Hämäläinen 2015, 7.)

Kokemusasiantuntijana voi toimia niin kokemuksen omaava henkilö kuin hänen lähei-

sensä tai omaisensa.  Kokemusasiantuntijoita toimii niin vapaaehtoisina, kuntouksessa

kuin palkallisestikin ja heidät sijoitetaankin usein näiden toimintojen rajapinnalle.

Työn sujuvuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että kokemusasiantuntijan oma kun-

toutumisprosessi on tarpeeksi pitkällä, jotta hänen on mahdollista reflektoida ja sovel-

taa omia kokemuksiaan subjektiivisesti ja käyttää niitä omaksi ja muiden hyödyksi.
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Kokemusasiantuntija toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Usein toimintaan joh-

taa halu auttaa muita ja kehittää palveluita paremmiksi. (Hietala & Rissanen 2015, 12,

32–33.)

Kokemusasiantuntijatyöllä voi olla monenlaisia tavoitteita, ja ne voivat muuttua uran

karttuessa. Tavoitteita voivat olla muun muassa tulevaisuuden suunnittelu, kiinnitty-

minen vertaistukeen, rytmin saaminen arkeen sekä opettelu vastuun ottamisesta. Ko-

kemusasiantuntijana toimimisen avulla henkilön on mahdollista alkaa asteittain omak-

sua itselleen itsenäisempi rooli oman toimeentulon turvaamisen kautta passiivisen ja

avustusten varassa olevan aseman sijaan. (Hietala & Rissanen 2015, 54, 15.) Kun en-

tinen asiakas sisäistää asemansa kokemusasiantuntijana, ansaitsee hän myös uuden

roolin työyhteisössä ja yhteiskunnassa. Tämä vaikuttaa henkilön omaan kokemukseen

osallisuudestaan palveluihin vaikuttajana ja kehittäjänä. (Pohjola ym. 2017.)

Ihmiselle oma identiteetti, eli se keneksi hän itse itsensä kokee, on merkityksellinen.

Esimerkiksi kokemus itsestä kokemusasiantuntijana asiakkaan sijaan voi voimaannut-

taa. (Kostilainen, Ahonen, Verho, Rissanen & Rotko 2014, 8.) Kokemusasiantuntijana

toimimisen onkin havaittu voimaannuttavan siihen osallistuneita sekä tukevan heidän

hyvinvointiaan (Kostilainen ym. 2014, 8). Voimaantuminen tarkoitta prosessia, jossa

henkilö tunnistaa ja löytää omia voimavarojaan sekä vahvuuksiaan. Voimaantumisen

kautta henkilön on mahdollista oppia enemmän itsestään ja siitä, mikä myönteisiä ko-

kemuksia heijastaa. Voimaantuminen yhdistetään useimmiten arvostuksen kokemi-

seen, myönteisyyteen sekä hyväksyvään ja luottamukselliseen ilmapiiriin. (Verneri.

Voimaantuminen.)

4.2 Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijoita työskentelee monenlaisissa ympäristöissä, kuten sosiaali- ja

terveyspalveluissa, kouluissa, järjestöissä sekä julkisella sektorilla. Kokemusasiantun-

tijalla ei välttämättä tarvitse olla työnsä tekoon koulutusta, mutta tietynlaisissa tehtä-

vissä, kuten kehitysyössä sitä voidaan vaatia tai siitä saattaa olla hyötyä. Monet järjes-

töt ja säätiöt järjestävät kokemusasiantuntijoille tarkoitettuja valmennuksia ja koulu-

tuksia. (Hietala & Rissanen 2015, 33, 29–30.) Kokemusasiantuntijan rooli toiminnassa

on aina yksilöllinen ja riippuvainen henkilön koetusta kokemuksesta, kiinnostuksesta,
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valmiudesta ja taidoista (Hietala & Rissanen 2015, 14). Kokemusasiantuntijat voivat

toimia esimerkiksi palveluiden kehittämistöissä, hankkeiden ohjausryhmissä, henkilö-

kunnan rekrytointitehtävissä sekä mediavaikuttajina (Hietala & Rissanen 2015, 19;

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Kokemusasiantuntijat).

Kokemusasiantuntijatoiminta voi hyödyttää niin itse kokemusasiantuntijaa, muita

kuntoutujia, ammattilaisia kuin sosiaalipalvelujärjestelmääkin. Kokemusasiantuntijan

näkökulmasta toiminta voi edistää hänen kuntoutustaan sekä antaa mahdollisuuden

kääntää aikaisemmin koettu vaikea elämäntilanne tai kokemus, kuten päihde- tai mie-

lenterveysongelma hänen omaksi voimavarakseen. (Hietala & Rissanen 2015, 11–12.)

Kokemusasiantuntijatoiminnan myötä henkilön on siis mahdollista saada omille vai-

keillekin kokemuksilleen uusi merkitys (Kostilainen ym. 2014, 8). Ammattilaiset sen

sijaan saavat kokemusasiantuntijoilta ruohonjuuritason tietoa ja palautetta tekemäs-

tään työstä. Tällä tavoin voidaan luoda uusia käsityksiä ja arvioita ammattilaisten toi-

mintatavoista ja auttamismenetelmistä. Lisäksi kokemusasiantuntijat tuovat ammatti-

laisten tietoon todellisia kokemuksia, kuten kokemuksia asunnottomana olosta. Näin

ammattilaisten on mahdollista saada parempi käsitys siitä minkälaiset odotukset ja tar-

peet asiakkailla on esimerkiksi palveluiden sisällölle, järjestelmän toimivuudelle sekä

vuorovaikutukselle. Täten kokemusasiantuntijoiden on mahdollista yhdessä muiden

ammattihenkilöiden kanssa vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä. (Hietala & Ris-

sanen 2015, 11–12.)

Kokemusasiantuntijan rooli työyhteisössä ei ole niinkään toimia minkään ammattiryh-

män tehtävissä, vaan pikemminkin olla yhteistyösuhteessa ammattilaisen kanssa ikään

kuin työn täydentäjänä (Hietala & Rissanen 2015, 14–15). Toimivassa toimintaympä-

ristössä kokemusasiantuntija on tasavertainen toimija muiden työntekijöiden kanssa ja

esimerkiksi kehitystyössä kokemusasiantuntijan kokemus toimii konkreettisena käyt-

tövoimana, joiden avulla palveluita kehitetään. Tämä tarkoittaakin sitä, että roolimuu-

tos ja uusien työtapojen omaksuminen eivät jää yksinomaan kokemusasiantuntijoiden

harteille. Kokemusasiantuntijat omaksuvat toiminnassa uuden roolin palveluiden am-

mattilaisena palveluiden käyttäjien sijaan, mutta myös ammattilaisten tulee omaksua

uusi rooli kokemusasiantuntijoiden kollegoina. Käytännössä ammattilaisten tulee siis

hyväksyä kokemusasiantuntijoiden läsnäolo työyhteisössä ja tunnistaa heidän koke-

muksensa työyhteisön etuna. (Pohjola ym. 2017.)
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4.3 Kokemusasiantuntijat palveluiden kehittäjinä

Sosiaalipalvelut tunnistavat laajasti asiakaskuntansa ja sosiaalialan ammattilaisten tie-

totaito on vertaansa vailla. Palveluita usein kuitenkin kehitetään organisaatioiden jär-

jestelmien ja mallien mukaisesti ja itse yhdistävän tekijän eli asiakkaan ääni on vaa-

rassa jäädä kuulumattomiin. Asiakaslähtöisessä kokemusasiantuntijoita hyödyntä-

vässä palvelumallissa asiakas palautetaan palvelutuotannon ja kehitystyön keskiöön.

(Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 11–12.)

Kokemusasiantuntijoiden roolin nähdään olevan avainasemassa sosiaalipalveluiden

kehittämisessä, sillä heiltä omakohtainen käyttäjäkokemus palveluista sekä halu käyt-

tää kokemustaan hyödyksi niiden suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä ja ar-

vioinnissa (Hietala & Rissanen 2015, 20–21). Kokemusasiantuntija kehittäjänä mah-

dollistaa sosiaalityön tietoperustan uudistamisen ja vahvistamisen, mikä ilmenee

konkreettisesti esimerkiksi uudenlaisien käytäntöjen luomisena ja yhteisen tiedon ja-

kamisena (Pohjola ym. 2017). Kehittäminen on toimintaa, jonka pyrkimyksenä on saa-

vuttaa ennalta asetettu tavoite, ja tähdätä uusien taitojen ja tietojen levittämiseen, jotta

niitä voitaisiin vakiinnuttaa tulevaisuudessa laajemmalti. Kehittämistyön lähtökohtana

pidetään usein ymmärrystä nykyisen toiminnan ongelmasta. (Toikko & Rantanen

2009, 14–16.)

Kokemusasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten tuottama yhteistyö kehittämis-

työssä eli yhteiskehittäminen voi avata mahdollisuuden entistä dialogisemmalle johta-

miselle sekä johtamisrakenteelle (Hietala ym. 2014, 24–31). Yhteiskehittämisellä tar-

koitetaan yhdessä tekemistä ja oppimista, ja sen tavoitteena on synnyttää luottamusta

ja osaamista. Yhteiskehittämisessä pyritään rakentamaan yhtenäisiä palvelukokonai-

suuksia toimivilla vuorovaikutussuhteilla irrallisten toimijoiden sijaan. Yhteiskehittä-

misessä keskitytään tasavertaiseen osallistumiseen, sitoutumiseen, osapuolten arvos-

tukseen ja asiakkaat otetaan prosessiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Toimivuuden

edellytyksenä on ajatus yhteisistä tavoitteista ja osapuolten asiantuntijuuden arvostus

ja avoimuus uusille ideoille. (Karppinen 2018, 8.) Yhteiskehittämistyön onnistumisen

kannalta on tärkeää, että niin ammattilaiset kuin kokemusasiantuntijatkin saavat tule-

vaan työmuotoonsa koulutuksen tai valmennuksen. Näin jokaisen mukanaolevan on

mahdollisuus oppia muokkaamaan käyttämäänsä kieltä ja käsitteitä kaikille sopivaksi.
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On havaittu, että pitkäjänteinen verkostoituminen, kokoontumiset sekä esimerkiksi

ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden työpajat ovat hyödyksi yhteiskehittämisen

toteutumiselle. (Hietala ym. 2014, 24–31.)

Konkreettisena edistysaskeleena kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisessä palvelui-

den kehittämistyössä voidaan nähdä se, että kokemusasiantuntijuuden kehittäminen

valikoitui yhdeksi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman,

Kaste-ohjelman (2008–2011) kehittämiskohteista. Ohjelman tavoite oli kehittää jul-

kisten palveluiden ja kolmannen sektorin toimijuuden vuorovaikutusta kokemusasian-

tuntijuutta apuna käyttäen. Kokemusasiantuntijuuden uskotaan ennen kaikkea olevan

merkittävä resurssi julkisen palvelujärjestelmän kehittämistyön näkökulmasta. (Kosti-

ainen ym. 2014, 4–5.) Nykypäivänä kokemusasiantuntijoita nähdäänkin jo esimerkiksi

lukuisissa mielenterveys- ja päihdepalveluita kehittävissä työryhmissä (Hietala & Ris-

sanen 2015, 21–22).

4.4 Toimiva työyhteisö

Toimivassa työyhteisössä on yhteiset toimintatavat – työyhteisö jakaa yhteisen pää-

määrän ja tavoitteen. Toimivassa työyhteisössä korostuvat selkeä työn- ja vastuunjako,

päätöksen teon läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Työntekijät tietä-

vät miten, missä ja milloin pitää toimia. (Työ- ja turvallisuuskeskus. Toimiva työyh-

teisö.) Myös oikeanlaiset työvälineet ja viestintä edesauttavat sitä, että työ on turval-

lista ja että yhteisön jäsenet ovat ajan tasalla työtehtävistä tai niiden mahdollisista muu-

toksista. Toimiva viestintä työyhteisössä on dialogista sekä tiedottavaa ja ennen kaik-

kea vastuullista toimintaa. Avoin ja uskaltava viestintä työympäristössä lisää myös

työyhteisön luotettavuutta. (Työ- ja turvallisuuskeskus 2016, 6–7.)

Yksi toimivan työyhteisön pääperiaatteista on työhyvinvointi. Työhyvinvointi edistää

terveellistä, luottavaa sekä turvallista työtä ja se tukee työntekijöiden ja työyhteisön

elämänhallintaa. Hyvinvoivassa työyhteisössä puhalletaan yhteen hiileen, annetaan re-

hellistä palautetta, pidetään työmäärät sopivina sekä ollaan avoimia ja luottavaisia toi-

sia kohtaan. Hyvinvoiva työntekijä tuntee itsensä työyhteisölle merkitykselliseksi ja

osoittaa motivoituneisuutta ja vastuuntuntoa. (Työ- ja turvallisuuskeskus. Toimiva

työyhteisö; Työ- ja turvallisuuskeskus. Työhyvinvointi.) Aidon yhteistyön ja aidosti
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rakennettujen käytäntöjen lähtökohtana on se, että kumpikin osapuoli, eli ammattilai-

nen ja kokemusasiantuntija, tuntevat asemansa ja lähtökohtansa hyväksytyksi sekä

kertovat, jos jokin on vialla. Kyseisen suhteen luominen edellyttää tilaa, aikaa, toisen

inhimillisyyden tunnustamista sekä avointa vuorovaikutusta. Kokemusasiantuntijalle

luottamusta yhteistyösuhteessa lisää kokemus kuulluksi tulemisesta eli siitä, että hän

voi aidosti luottamuksella avata kokemuksiaan ammattilaiselle. Vasta kun luottamus-

suhde ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan välille on syntynyt, voidaan alkaa yh-

dessä tutkia esimerkiksi kielteisiä kokemuksia palveluista tai työkäytänteistä. (Hietala

& Rissanen 2015, 24.)

Kokemusasiantuntijatöistä maksettava palkka tai palkkio on merkityksellinen ja se

osoittaakin arvostusta tehtyä työtä sekä kokemusasiantuntijaa kohtaan. Rahallinen kor-

vaus on kokemusasiantuntijoille tärkeä taloudellinen tuki ja voimavara. Myös rahalli-

sen korvauksen selkeä määrä ja säännöllisyys ovat etenkin vähävaraisille tärkeitä. Ko-

kemusasiantuntijatöistä maksettavan korvauksen määrän selkeyttämisen tarve onkin

ollut viime aikoina tapetilla, koska selkeää palkkajärjestelmää heillä ei ole, vaikka itse

kokemusasiantuntijat onkin alettu tunnistamaan ammattiryhmäksi. (Ilomäki 2020.)

KoKoa ry eli Koulutetut kokemusasiantuntijat ry (2020) on luonut kuitenkin palkkio-

suositukset kokemusasiantuntijoiden sekä kokemusasiantuntijoita palkkaavien tueksi.

Kokemusasiantuntijana ihminen joutuu käsittelemään rankkojakin kokemuksia, mikä

voi olla henkisesti kuormittavaa. Niinpä riittävä perehdytys työhön ja työnohjaus ovat

ensisijaisen tärkeitä. (Jurvansuu & Rissanen 2018.) Kokemusasiantuntijoiden on myös

hyvä tiedostaa itse oma työkuntonsa ja ottaa vastuu siitä, että esimerkiksi oma mielen-

terveys ja hyvinvointi ovat aina etusijalla. Kokemusasiantuntijan tulee siis myös itse

tiedottaa yhteistyökumppaniaan muuttuvista henkisistä ja fyysisitä tilanteista. (Hietala

& Rissanen 2015, 51.) Työnohjauksessa kokemusasiantuntijan on mahdollista tuoda

esiin työssään kohtaamiaan asioita luottamuksellisesti (Koulutetut Kokemusasiantun-

tijat ry, 2020). Esimerkiksi mielenterveysasetuksen (A 1247/1990) mukaan kunnan tai

kuntayhtymän on tarjottava mielenterveyspalveluita tuottavalle henkilöstölleen työn-

ohjausta. Kun kokemusasiantuntijaa tuetaan oman työkyvyn ylläpitämisessä ohjaa-

malla häntä kuuntelemaan omaa fyysistä ja henkistä vointiaan ja takaamalla työn te-

kemiseen ehyt tukiverkosto, voidaan taata työskentelyn mielekkyys ja työntekijöiden

hyvinvointi (Hietala & Rissanen 2015, 33–34).
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NAISERITYISYYS ASUNNOTTOMUUSTYÖSSÄ -HANKE

Y-säätiön koordinoima kolmivuotinen (2017–2020) NEA-hanke eli Naiserityisyys

asunnottomuustyössä -hanke on osa valtakunnallista AUNE-ohjelmaa, ja sen sisällä

toimii kahdeksan osatuottajaa sekä lukuisia yhteistyökumppaneita. Osatuottajia ovat

Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotiliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi-

ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asun-

toa ry. Hankkeen rahoittajana toimii STEA, eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-

keskus. (Y-säätiö. Asunnottomuuden poistoon tähtäävät hankkeet.)

5.1 NEA-hankkeen tavoite ja tarkoitus

NEA-hanke on ensimmäinen hanke, joka paneutuu erityisesti siihen, millä keinoilla

Suomessa pystyttäisiin vastaamaan asunnottomien naisten tarpeisiin ja kuinka heidän

osuuttaan asunnottomista voitaisiin vähentää. Hankkeen toimintatapoihin kuuluu jo

Suomessakin asunnottomuuden vähentämiseen vakiintunut Asunto ensin -periaate.

(Y-säätiö. NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke.)

NEA-hankkeen päätavoite on poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaa-

malla ja sen tarkoitus on puolustaa ja tuoda näkyville naisten oikeuksia sekä tarpeita

asunnottomuustyössä. NEA-hanke kuvaa päämääriään seuraavasti: ”asunnottomalla

tai sen uhkaa kokevalla naisella tulisi olla oikeus sopivaan asumisratkaisuun, päästä

turvaan ilman ehtoja, tulla kuulluksi ja nähdyksi ilman leimaantumista, saada koko-

naisvaltaista ja tarpeenmukaista tukea omana itsenään sekä kasvaa omat rajat tunte-

vaksi ihmiseksi”. Työvälineiksi hankkeessa on kehitetty naiserityisiä työotteita ja käy-

täntöjä. (Y-säätiö. NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke.) NEA-hankkeen

naiserityistä työotetta toteutetaan luottamuksen rakentamisella, toivotyöllä, kuuntele-

misella, asiakkaan motivoimisella, muutokseen uskomisella, yhdessä tekemisellä ja

ratkaisukeskeisyydellä. NEA-hankkeessa asiakas nähdään prosessin johtajana ja työn-

tekijä sen mahdollistajana. Konkreettisesti tämä näkyy muun muassa perhe- ja väki-

vallanehkäisytyönä, ennaltaehkäisevänä asunnottomuustyönä, hajasijoitettuina asu-

misratkaisuina sekä kokemusasiantuntijuustyönä. (Lehtonen, Cole & Vanhala i.a., 7.)
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5.2 Kokemusasiantuntijakehitystyöryhmä

NEA-hankkeen toiminta perustuu monitoimijaiseen yhteiskehittämiseen (Asunto en-

sin. Naiserityisyys kiinnostaa kansainvälisesti). Hankkeen kehitystyötä tehdään nais-

ten asumispolkujen eri vaiheille, joita ovat etsivä työ, ennaltaehkäisevä työ, asumisyh-

teisö ja hajasijoitettu asuminen (Lehtonen, Cole, Y-säätiö, Gergov-Koskelo & Ensi- ja

turvakotienliitto i.a, 5). Kehitystyöryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa ja jokai-

sella kokoontumisella heille annetaan ennalta sovittu kehittämistarve. Kehittämiskoh-

teisiin on tarkoitus saada niin ammattilaisten kuin kokemusasiantuntijoidenkin eli pal-

veluita käyttäneiden henkilöiden näkökulma, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hy-

vin asiakkaiden tarpeita. (Jennica Lyytikäinen, henkilökohtainen tiedonanto

6.11.2019.) Tarkoituksena on yhdessä luoda ja määrittää, mitä naiserityinen työ on ja

mitä se vaatii (Lehtonen, Cole, Y-säätiö, Gergov-Koskelo & Ensi- ja turvakotienliitto

i.a, 5).

Kokemusasiantuntijakehitystyöryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä, ja se on perustettu

syksyllä 2019. Kaikki kokemusasiantuntijat ovat naisia, ja jokaisella on omakohtainen

kokemus asunnottomuudesta. Kehitystyöryhmän tavoitteena on tuoda palveluita käyt-

täneiden ääni kuuluviin palveluiden kehittämisprosesseissa ja suunnittelemisessa, sekä

antaa tietoa erinäisistä tarpeista kokemusasiantuntijoiden kokemuksia hyödyntäen.

Kaikki ryhmän kokemusasiantuntijat eivät ole koulutettuja tehtävään, mutta osa ryh-

män jäsenistä käy koulutusta parhaillaan. Moni heistä tekee kokemusasiantuntijan

töitä myös muulla ajalla esimerkiksi NEA-hankkeen osatuottajien kanssa. Osahank-

keet maksavat kokemusasiantuntijoilleen palkkaa kehitystyöryhmään osallistumisesta

ja muualta tulleille osallistujille palkkion maksaa NEA-hanke. (Jennica Lyytikainen,

henkilökohtainen tiedonanto 6.11.2019.)
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OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hank-

keelle tietoa siellä toimivan kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän jäsenten kokemuk-

sista ryhmässä toimimisesta. Tavoitteena oli kuvata ryhmän kokemusasiantuntijoiden

kokemuksia ryhmästä, sekä koettua roolimuutosta palveluiden käyttäjästä niiden ke-

hittäjäksi. Lisäksi tavoitteenamme oli vahvistaa ryhmän jäsenten vaikutusmahdolli-

suuksia kehitystyöryhmän työolosuhteiden kehittämiseksi tuomalla heidän kehityside-

ansa hankkeen tietoon.

6.1 Opinnäytetyön tutkimuskysymykset

Opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiä ovat:

1. Minkälaisia kokemuksia kokemusasiantuntijoilla on kehitystyöryhmän toimin-

nasta?

2. Minkälaisia kokemuksia kokemusasiantuntijoilla on roolimuutoksesta palveluiden

käyttäjästä palveluiden kehittäjäksi?

3. Mitä kehittämisen tarpeita kokemusasiantuntijat näkevät kehitystyöryhmän toimin-

nassa?

Näiden tutkimuskysymysten pohjalta loimme haastattelumme teemat, joihin haastat-

telukysymykset pohjautuivat. Nämä kolme teemaa olivat: 1. kokemukset kehitystyö-

ryhmän toiminnasta, 2. koettu roolimuutos ja 3. kehitysideat ryhmälle. Haastatteluky-

symykset pohjautuivat näihin kolmeen teemaan ja toimivat haastattelun tukena (Liite

3). Lisäksi hyödynsimme haastatteluissa keskustelua herättäviä tukikysymyksiä.
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, ja sen aineisto

kerättiin teemahaastattelun menetelmää hyödyntäen. Laadullinen tutkimusmenetelmä

tarkoittaa muun muassa kohteen taustan, tarkoituksen tai merkityksen tutkimista, eli

sillä pyritään selvittämään tutkittavan ilmiön syvällinen merkitys (Jyväskylän yliopis-

ton koppa. Laadullinen tutkimus). Päädyimme laadulliseen teemahaastattelun mene-

telmään, koska katsoimme menetelmän tukevan parhaiten opinnäytetyömme tavoit-

teeseen pääsemistä ja tarkoituksen täyttämistä.

7.1 Teemahaastattelu

Laadullisen teemahaastattelun avulla haastattelijan ja haastateltavan välille syntyy dia-

loginen yhteys, joka mahdollistaa ilmiön lähestymisen inhimillisesti ilman määrälli-

selle tutkimukselle ominaisia keinoja, kuten lomakkeita (Hirsjärvi & Hurme 1995, 7).

Teemahaastattelulle tyypillistä ovat ennalta määrätyt aihealueet eli teemat, joiden puit-

teisiin rakennettujen kysymysten muodon ja järjestyksen sallitaan muuttuvan. Teema-

haastattelun kysymyksiin vastaaminen on avointa keskustelunomaista kanssakäymistä

haastateltavien ja haastattelijoiden välillä, ja muuttuville tilanteille sekä havainnoille

annetaan tilaa aihealueiden puitteissa. Teemahaastattelussa kysyjällä ja vastaajalla on

omat roolinsa. Haastattelijan tehtävänä on pitää huoli siitä, että dialogi pysyy ennalta

määritellyissä aihealueissa, mutta haastateltava itse vaikuttaa sen kulkuun ja syvyy-

teen. (Eskola 2018.) Teemahaastattelu luokitellaan puolistrukturoiduksi eli puolistan-

dardoiduksi haastatteluksi. Puolistrukturoidut haastattelut ovat ikään kuin lomake-

haastattelun ja avoimen haastattelun osien sekoitus. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 28–35.)

Teemahaastattelun runko rakentuu ennalta määrättyjen aihealueiden äärelle, mutta ta-

vanomaisen kysymyslistan sijaan rakennetaan teema-alueluettelo. Teema-alueluette-

lon konkreettinen merkitys on olla niin sanotusti haastattelun ohjaaja tai muistilista.

Teemahaastattelussa merkittävää on keskittyä siihen, että teema-alueet ovat relevant-

teja haluttujen tuloksien kannalta. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 41–42.)
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Teemahaastattelun toteuttamisen voi jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-

heessa tutkimuksen tekijän on tehtävä taustatyö, jossa kerätään haastattelun onnistu-

miselle oleelliset materiaalit, määritellään haastattelun tavoitteet ja ongelmat sekä

suunnitellaan ratkaisuun tarvittava tiedonhankinta. Toisessa vaiheessa suunnitellaan

itse haastattelutilaisuuden kulku ja toteutus. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan,

mitä haastattelutuloksille tehdään ja kuinka ne käsitellään. (Hirsjärvi & Hurme 1995,

39–41.) Varsinaisen haastattelumme teema-alueet pohjautuvat opinnäytetyömme kol-

meen tutkimuskysymykseen (Liite 3). Operationalistimme teema-alueet eli laitoimme

ne toimintoon itse haastattelutilanteessa teema-alueita täsmentävien kysymysten

avulla. Kysymysten ja aiheiden avaajana voi toimia niin haastattelija kuin haastatelta-

vakin, mutta haastattelijan tulee huolehtia siitä, että keskustelu pysyy tutkimuksen

kannalta relevanttina. Haastattelija voi tehdä syventäviä kysymyksiä, mikäli tilanne

nähdään niille otolliseksi ja kyseisille kysymyksille on tarvetta. Tästä syystä teema-

alueet tulee rakentaa tarpeeksi väljiksi. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 41–45.)

7.2 Aineiston keruu

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen ko-

kemusasiantuntijakehitystyöryhmän kanssa. Aineisto kerättiin kahdella haastattelu-

kerralla, joihin osallistui yhteensä neljä ihmistä. Haastattelut toteutettiin parihaastatte-

luina kahtena eri päivinä. Koska opinnäytetyössämme suojellaan haastateltavien yksi-

tyisyyttä, emme paljasta niiden tarkkaa sijaintia. Opinnäytetyön aineiston keruu oli

tarkoitus alun perin toteuttaa ryhmähaastatteluna, mutta sairaustapauksien vuoksi pää-

dyimme parihaastatteluihin. Parihaastattelu on ryhmähaastattelun alaluokka ja niissä

molemmissa on yhtäläisiä elementtejä (KAMK. Haastattelu). Haastateltavien vuoro-

vaikutteisuus korostuu parihaastattelussa, jossa keskustelu saattaa luonnollisesti edetä

uusiin aiheisiin ja näkökulmiin kysymysten ja tarkennuksien avulla (Pietilä 2010,

217). Ryhmässä syntyvän keskustelun potentiaalina nähdään sen tehokkuus, sillä siitä

voidaan havainnoida ryhmien toimintatapoja. Havainnoinnin avulla voidaan oppia

siitä, miten ryhmässä perustellaan ja esitetään omia näkemyksiä ja neuvotellaan niistä,

sekä voidaan päätyä jaettuun ymmärrykseen annetusta aiheesta tai kysymyksistä. (Hy-

värinen, Nikander, Ruusuvuori, Aho & Granfelt 2017, 111.)
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Ennen varsinaisia haastatteluja varmistimme haastatteluvälineistön eli ääninauhurin

toimivuuden ja teimme esihaastattelun, jossa testasimme teemahaastattelumme toimi-

vuutta eli sen rungon käytettävyyttä. Esihaastattelua ei otettu mukaan tutkimusaineis-

toon, eikä sitä analysoitu. Varsinaiset haastattelut tallensimme Olympus WS-450S ää-

ninauhurille sekä älypuhelimelle, josta tiedostot tallennettiin salasanalla lukittuun kan-

sioon. Tämän jälkeen saatu aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin auki tutkivaan muotoon

aineiston analyysia varten. Litteroinnissa merkitsimme esimerkiksi naurua ja epäsel-

vää puhetta tietyillä merkeillä, jotta se vastaisi mahdollisimman paljon alkuperäistä

tapahtumaa (TAULUKKO 1). Aineiston litterointi palvelee haastattelun analyysia par-

haiten, kun haastateltavien joukko ei ole suuri ja haastattelu ei ole kestoltaan pitkä

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 138).

Ensimmäinen haastattelu tehtiin torstaina 20.2.2020 Helsingissä. Haastattelussa oli

paikalla kaksi henkilöä, ja varsinaista tallennettua haastattelumateriaalia syntyi 54 mi-

nuuttia ja 49 sekuntia. Saatu aineisto litteroitiin, ja tekstiä syntyi yhteensä 17 A4 ko-

koista sivua (Fontti Arial, koko 12). Toinen haastattelu tehtiin 13.3.2020 Helsingissä.

Haastatteluun osallistui kaksi kokemusasiantuntijaa, joista toinen oli vasta aloitta-

massa uraansa kehitystyöryhmässä. Aineistoa syntyi 27 minuuttia ja 23 sekuntia. Saatu

aineisto litteroitiin ensimmäisen haastattelun kanssa samaan tiedostoon. Yhteensä lit-

teroitua aineistoa syntyi lopulta 29 A4 kokoista sivua (Fontti Arial, koko 12). Kerä-

tyssä aineistossa haastateltujen kokemusasiantuntijoiden vastaukset koodattiin käyttä-

mällä haastateltavista merkintää K (esimerkiksi K1=kokemusasiantuntija 1) ja haas-

tattelijoista H (H1= Haastattelija 1).

TAULUKKO 1. Aineiston litteroinnissa käytetyt litterointimerkit

[] Päälle puhuminen
(--) Epäselvä sana tai lauseen osa
- Sana jää kesken
-- Poistettu/epäolennainen osa puhetta
heh Naurahdus
Naurua/ nauraa Paljon naurua
() Lisäys tai selvennys
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7.3 Aineiston analyysi

Tutkimuksemme analysoitiin kvalitatiivista sisällönanalyysia hyödyntäen. Kvalitatii-

visessa sisällönanalyysissa kiinnostuksen kohteena on aineiston sisältö ja siitä esiin

nousevat tutkimukselle merkitykselliset ilmiöt, eikä niinkään se, kuinka useasti tietyt

asiat toistuvat. Sisällönanalyysin keinoin saadusta aineistosta voidaan rakentaa tiivis

kuvaus suoritetuista haastatteluista, ja se on yleisesti käytetty perusanalyysimenetelmä

laadullisissa tutkimuksissa. Sisällönanalyysi auttaa liittämään tutkittavan ilmiön laa-

jempaan kontekstiin ja muihin vastaaviin tutkimustuloksiin, jotka käsittelevät samaa

aihetta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 91–98.) Sisällönanalyysin prosessin voi jakaa kol-

meen osaan, joita ovat aineiston pelkistäminen eli redusointi, aineiston ryhmittely eli

klusterointi sekä aineiston teoreettisen käsitteiden luominen eli abstrahointi (Tuomi &

Sarajärvi 2018, 122–124). Kvalitatiivisen aineiston analyysia on tyypillistä alkaa har-

joittaa jo itse haastattelutilanteessa kiinnittämällä huomiota nouseviin ilmiöihin, ja-

kautumiseen ja erityistapauksiin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136). Tutkimuksemme si-

sällönanalyysi toteutettiin teoriaohjaavasti.

Varsinaisessa aineiston analyysin prosessissa lähdimme purkamaan litteroitua aineis-

toa Tuomen ja Sarajärven (2009) laadullisen sisällönanalyysin opein. Aluksi karsimme

kerätystä aineistosta vain meidän opinnäytetyöllemme merkitykselliset lainaukset. Ta-

voitteenamme oli siis säilyttää kaikki materiaali, jonka avulla pystymme vastaamaan

tutkimuksemme tutkimusongelmaan ja täten tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Pääperi-

aate onnistuneen sisällönanalyysin tekemiselle onkin se, että vain kaikki tutkimuksen

ja tutkimusongelman kannalta kiinnostava materiaali säilytetään (Tuomi & Sarajärvi

2009, 92). Ohjenuorana aineiston karsimiselle toimivat loogisesti tutkimuskysymyk-

semme sekä jo teemahaastattelussa sovelletut teemat. Tämän jälkeen lainaukset pel-

kistettiin ja jäljelle jääneistä ilmauksista alettiin etsiä yhtenäisyyksiä. Käytännössä

edeltävän toimenpiteen suoritimme merkitsemällä samankaltaiset ilmaukset tietyllä

värillä. Lopulta samankaltaiset ilmaukset kerättiin yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi eli

pääluokiksi (TAULUKKO 2). Analysoinnissa apunamme oli jo haastattelutilanteessa

huomioimamme yhtenäisyydet ja havainnot tiettyjen aihealueiden välillä. Tämä auttoi

ymmärtämään esimerkiksi sen, milloin haastateltava kuvasi palkkaa konkreettisena

hyötynä ja milloin koettuna aineettomana hyötynä. Samankaltaiset vastaukset ryhmi-

teltiin omiin tiedostoihinsa, ja ne käytiin useaan otteeseen läpi. Tässä vaiheessa poh-

dimme muun muassa sitä, vastasivatko kootut haastattelutulokset opinnäytetyömme
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keskeisiä teorioita. Tiedostot muodostivat lopulta kokonaisuuden tuloksia kysymyk-

siin, joihin opinnäytetyöllämme halusimme vastata.

TAULUKKO 2. Esimerkki toteutetusta aineiston analyysiprosessista, jossa alkuperäi-

nen lause, pelkistetty ilmaus ja lopullinen pääluokka seuraavat samaa väriä.

ALKUPERÄINEN

LAUSE

PELKISTETTY

ILMAUS

PÄÄLUOKKA

”Et on niinku oikeesti

palkkalistoilla työtä te-

kevä veronmaksaja, et se-

hän on niinku huikeeta.”

Olla työllistetty/Olla osa

yhteiskuntaa

Osallisuus

(Roolimuutos)

K3: ”Ei kukaan menis

varmaan ilmatteeks var-

sinkaan repimään sitä

omaa elämää auki ilman,

et sais siitä korvauksen.”

Kokemus työryhmästä

maksetusta palkasta tai

palkkiosta.

Tietoa kehitystyöryhmän

toiminnasta

(Kokemus kehitystyöryh-

män toiminnasta)

K2: ”Se ois hyvä, et ois

sellanen yhteinen kalen-

teri, mist me nähää mis

kaikki menee ja miten.”

Haaste kehitystyöryhmän

toiminnassa/Idea kehitys-

työryhmän toimintaan

Kehitysidea

(Kehitysideat)
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TULOKSET

NEA-hankkeen kehitystyöryhmään kuului aineistonkeruuhetkellä yhdeksän jäsentä,

joista neljä oli vakituisia kokemusasiantuntijoita eri osahankkeista, neljä oli palkkiolla

työskenteleviä ja yksi oli työkokeilija. Haastatteluun osallistui kolme vakituista koke-

musasiantuntijaa sekä työkokeilija. Tässä luvussa esittelemme kerätystä aineistosta

tuotetut tutkimustuloksemme kolmessa eri osassa, joita ovat: kokemuksia kehitystyö-

ryhmästä, koettu roolimuutos sekä kehitysideat kehitystyöryhmän toimintaan.

8.1 Kokemuksia kehitystyöryhmästä

K1: He niinku ymmärtää sen jo niinkun arvon siitä, että ihminen ketä on
itse ollu joskus avun tarpeessa tai muuta on paras kertomaan sen et mikä
siinä järjestelmässä toimii ja mikä siinä ei toimi.

Haastateltavat kertoivat, että NEA-hanke antavat kehitystyöryhmälle oikeita kehitys-

tehtäviä, jotka vaativat kokemusasiantuntijoiden taitoja. Haastateltavien mukaan hank-

keella on selvästi käsitys siitä, että palveluiden kehittämiseen tarvitaan itse palveluita

käyttäneiden ääni. Haastateltavat kuvasivat hankkeen toimintatapoja niin, että hank-

keella on ajatus siitä, että ihmiset, jotka ovat itse palveluita käyttäneet näkevät niiden

epäkohdat.

K2: Niin, kyllä kokemusasiantuntija tosiaan palkataan sinne työpaikkaan
niin yhdenvertaseks työntekijäks. Niin sehän on niinku huikeeta.

Kaikki haastateltavat toivat selvästi esiin kokemuksensa siitä, että he tuntevat itsensä

hankkeessa tasa-arvoisiksi työntekijöiksi muiden työntekijöiden rinnalla. Hankkeen

työyhteisöä kuvailtiin vastaajien toimesta kivaksi, arvostavaksi ja luotettavaksi. Yksi

haastateltava toi esiin kokemuksensa siitä, että kokemusasiantuntijat palkataan hank-

keeseen nimenomaan yhdenvertaisiksi työntekijöiksi.

K1: Ei olla enää vaan nois omis semmosis, vaan niinku ollaan myös jo-
tenki sillai sekasin tuolla… niinku toistenkin työpaikoissa. On ollu hie-
noo et tehään yhteistyötä.



Diakonia-ammattikorkeakoulu

39

Hankkeen ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä pidettiin moitteetto-

mana, ja yksi haastateltava luonnehtikin työtään oppisopimusmaiseksi. Haastatelta-

vien mielestä hienoa on myös se, että kehitystyöryhmässä työskentelee ihmisiä mo-

nista eri organisaatiosta. Näin on mahdollista tutustua uusiin organisaatioihin, järjes-

töihin, kokemusasiantuntijoihin ja ammattilaisiin, sekä oppia heidän tuottamistaan pal-

veluista, työtavoista sekä näkemyksistä.

K3: Ei kukaan menis varmaan ilmatteeks varsinkaan repimään sitä omaa
elämää auki ilman, et sais siitä korvauksen.

Kaikkien haastateltavien mielestä palkka tai palkkio on tärkeä edellytys työlle, jossa

käsitellään henkilön oman elämän kokemuksia. Haastateltavien mukaan rahallinen

korvaus ja työsuhde toivat myös turvan tunnetta, motivoi työn tekemiseen ja siinä jak-

samiseen sekä kasvatti vastuuta työtehtävistä. Haastateltavien mielestä myös se oli tär-

keää, että kokemusasiantuntija palkataan jonkin tarkoituksen takia työyhteisön jäse-

neksi, eikä siksi, että siellä vain olisi kokemusasiantuntijoita. Yksi osallistuja kertoi,

että palkan saaminen myös erottaa kokemusasiantuntijat vertaisista ja vapaaehtois-

työntekijöistä.

K1: Se kynnys madaltuu, kun on nainen naisen kanssa - - on semmoinen
yhteinen kieli.

Haastateltavien mielestä oli tärkeää, että naiset, jotka ovat kokeneet asunnottomuutta

kehittävät naisille suunnattuja palveluita. Yksi haastateltavista toi esiin muun muassa

konkreettisia esimerkkejä kehitysideoista, kuten naisille suunnattu yöpymispaikka.

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että asunnottomuutta kokenut ihminen

osaa parhaiten määrittää sen, kuinka kyseisiä palveluita tulisi kehittää. Haastateltavien

mukaan myös kynnys osallistua kehitystyöryhmään madaltuu, kun kehittäjinä toimivat

henkilöt tulevat samankaltaisista lähtökohdista. Kaikkien haastateltavien syy osallis-

tua kehitystyöryhmän toimintaan olikin yhteinen kokemus naisille suunnattujen pal-

veluiden epäkohdista ja kehittämistarpeista.

K1: Me tavataan niitä naisia, jotka on oikeesti siin niin heikoimmassa
asemassa olevia, ni kyl pitää olla semmonen niinku, että mennää hänen
ehdoilla.
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Naisten kehitystyöryhmä koettiin tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi. Haastateltavien

mukaan he pystyvät samaistumaan asunnottoman naisen tilanteeseen ja ymmärtämään,

mitä hän tarvitsee. Haastateltavat toivat useasti esiin piirteitä, joita asunnottomien

naisten kanssa pitää ottaa huomioon. Piirteitä olivat muun muassa herkkyys, hellyys

ja kohdatuksi tuleminen. Näistä heidän mukaansa syntyy naiserityinen työote, jota ku-

vailtiin luontaisena osana kehitystyöryhmän toimintaa.

K4: Ilman koulutusta pärjää, koska se omakokemus auttaa niin pal-
jon tota… Ihan tosi monessa asiassa.

Kokemusasiantuntijakoulutus nähtiin haastateltavien kesken hyvänä perehdytyksenä

toimintaan, mutta ei välttämättömyytenä. Haastateltavat kertoivat, että NEA-hanke an-

taa kokemusasiantuntijalle hyvät mahdollisuudet kehittää uraansa kehitystöiden pa-

rissa, vaikkei alan koulutusta olisikaan. Haastateltavien mielestä tärkein koulutus on

oma kokemus ja sen reflektoiminen työssä. Työhön perehdytys ja valmiudet tulevat

jokaisen haastateltavan mielestä pitkälti työtä tekemällä sekä muilta ammattilaisilta ja

kokemusasiantuntijoilta oppimalla.

K1: Onhan täs ollu vaikka mitä…Traumakoulutusta on ollu ja öö... No
kaikki noi ensiavut, kaikki tämmöset. Sit oon ohjausryhmässä ollu ja
taideterapia viikonlopuissa…

Haastateltavat kertoivat, että kehitystyöryhmän jäsenet pääsevät työn ohella osallistu-

maan muiden ammattilaisten tavoin hankkeen ja taustaorganisaation tarjoamiin kou-

lutuksiin, työnohjauksiin ja tapahtumiin mikä koettiin positiivisena. Lisäksi kokemus-

asiantuntijat kertoivat, että he saavat omalta taustaorganisaatioltaan työterveyspalve-

luita ja vakuutukset.

K2: Tällä hetkellä koen todellakin olevani yhdenvertainen ja tuon sitä
aika tuoretta, tuoretta näkökulmaa sitte ehkä siihen, siihen niinku ryh-
mään ja, ja uskon, että saan ääntäni kuuluviin ainakin niinku mulla on
hirveen kova ääni jos ei muuta.

Jokaisen haastateltavan kokemus oli, että he ovat yhdenvertaisia vaikuttajia osana ke-

hitystyöryhmää. Myös ryhmän sisäistä dynamiikka kuvailtiin toimivaksi. Jokainen ko-

kemusasiantuntija koki saavansa äänensä ryhmässä kuuluviin ja olevansa tasa-arvoi-

nen ryhmän jäsen huolimatta henkilökohtaisesta taustasta, koulutuksesta tai siitä,

kuinka pitkä kokemusasiantuntijaura heillä on takanaan. Yksi ryhmän pitkäaikaisista
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jäsenistä toivoi, että myös jatkossa kasvavan ryhmän uusilla jäsenillä tulisi olemaan

mahdollisuus saada mielipiteensä esiin.

8.2 Koettu roolimuutos

K2: Et onhan se niinku suuri ero, kun ei tarvii kaupas miettii et ostanks
mä nyt roiskeläppäpitsan vai ostanks mä nyhtökauraa.

Kaikki haastatteluun osallistuneet kehitystyöryhmän jäsenet kertoivat, että työpaikka

ja siitä saatu palkka tai palkkio on lisännyt itseluottamusta. Palkka tai palkkio on myös

lisännyt vastuun tunnetta omista asioista. Rahallisella korvauksella oli myös ollut po-

sitiivinen vaikutus arkielämän päätöksissä, kuten ruokaostoksien teossa. Kokemusasi-

antuntijat kuvailivat rahallisen korvauksen tuomaa hyvinvointia stressin vähenemisenä

ja siten, ettei tarvitse koko ajan huolehtia rahojen riittämisestä.

K2: Et on niinku oikeesti palkkalistoilla työtä tekevä veronmaksaja et
sehän on niinku huikeeta - - Et täs tuntee ittensä ihmiseks.

Uutta ammattiroolia kehitystyöryhmän jäsenenä kuvattiin motivoivaksi ja huikeaksi.

Tämä koettu roolimuutos vastaajien mukaan syntyy, kun palveluita käyttänyt henkilö

kykenee reflektoimaan omia kokemuksiaan ja muuttamaan ne voimavarakseen. Kehi-

tystyöryhmää kuvailtiin jopa elintärkeäksi, ja sosiaalinen verkosto vastaajien ympä-

rillä oli laajentunut ryhmään osallistumisen myötä. Ryhmän tuoreimmat jäsenet koki-

vat kehitystyöryhmässä työskentelyn aloittamisen erityisen merkittävänä. He kuvaili-

vat ryhmästä saadun vertaistuen, jota jäsenet toisilleen tarjoavat ja konkreettisen tuen,

kuten palkan, tuoneen muutosta heidän elämäänsä.

K2: Onhan se jotenki ihan mahtavaa, et mä voin soittaa tonne viran-
omaispuhelinnumeroihinki nykyää ja et mua niinku kuunnellaa.

Yksi haastateltavista koki mahtavaksi sen, että hän voi soittaa viranomaisnumeroihin

niin, että häntä kuunnellaan. Myös muut haastateltavat toivat kokemuksensa esiin siitä,

että ovat ylpeitä yhteistyöstä viranomaisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Haasta-

teltavien mukaan ihmisten ja työntekijöiden asenteet heitä kohtaan ovat muuttuneet,

kun heillä on ammattilaisen rooli. Nyt heidät otetaan tosissaan. Yksi haastateltava toi
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esiin, että hän oli itse aikaisemmin palveluiden käyttäjänä saanut huonoa kohtelua lää-

käreiltä, terveydenhoitajilta sekä sosiaalipalveluista. Tämän mukaan hänen mieles-

tänsä viranomaisten yhteistyö on tärkeää, jotta heikoimmassa asemassa olevia pysty-

tään auttamaan kokemusasiantuntijoiden toimesta.

K4: Emmä ees paljoo tienny näistä, mut nyt taas kun on töissä ja tietää
kaikki nää järjestöt ja avut ja kaikki nää ni kyl se on siis tosi iso ero.

Haastateltavien mukaan heidän aikaisempi taustansa palveluiden käyttäjänä ja nykyi-

nen tehtävä palveluiden kehittäjänä on tuonut heille ymmärrystä sosiaalipalveluiden

rakenteesta. Haastateltavat toivat esiin, että palveluiden käyttäjänä oli vaikea ymmär-

tää milloin mihinkin palveluun tulisi hakeutua, joka johti pompottelemiseen paikkojen

välillä. Yksi haastateltava kertoi myös, että ymmärtää nyt kokemusasiantuntijana,

miksi jotkut ”pompottelut” hänen kohdallaan ovat tapahtuneet. Tämän vuoksi hän ko-

kikin tärkeänä, että voi nykyään auttaa samassa tilanteessa olevia.

8.3 Kehitysideat kehitystyöryhmän toimintaan

K1: Pitää olla selkeesti joku fokus sille ryhmälle, koska eihän ryhmää
kannata kasata vaan sen kasaamisen ilosta silleen, et saadaan mer-
kintä jonnekkin.

Yksi haastateltu kokemusasiantuntija kuvaili, että kehitystyöryhmän toiminta on käyn-

nistynyt hyvin. Kyseinen haastateltava koki tärkeänä seikkana ryhmää perustettaessa,

että ryhmällä on tietty fokus ja tavoitteet. Haastateltavien mukaan kehitystyöryhmän

tapaamiset eivät ole olleet niin säännöllisiä kuin alun perin oli suunniteltu. Tähän ovat

vaikuttaneet esimerkiksi sairastumiset.

K1:Nyt täs pari kokemusasiantuntijaa on alottanu ihan siis tän vuoden
puolella ni ei oo ehkä viel tullu sellasta... semmosta hyödyntämistä (taus-
tojen), mut varmasti on tulossa.

Kokemusasiantuntijan rooli osana palveluiden kehittämistä nähtiin haastateltavien

kesken mittaamattoman tärkeänä. Toiveena oli, että kun kehitystyöryhmä lähtee kun-

nolla toimintaan, kokemusasiantuntijoiden yksilöllisiä kokemuksia voidaan hyödyntää

kehitysryhmän sisällä yhä kohdennetummin.
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K2: Se ois hyvä, et ois sellanen yhteinen kalenteri, mist me nähää mis
kaikki menee ja miten.

Kehitystyöryhmän sisäiseen suunnitteluun toivottiin apuvälineitä. Kaikkien haastatel-

tavan mielestä ryhmä voisi hyötyä tapaamisten kalenterimaisesta aikatauluttamisesta,

koska kehitystyöryhmän kokemusasiantuntijat tulevat useista eri osahankkeista ja

myös palkkiollisina niiden ulkopuolelta. Haastateltavat uskoivat, että apuvälineitä tar-

vitaan, jotta tapaamisten aikatauluttaminen ja niiden sisältö olisi kaikille selkeää ja

tieto kulkisi nopeasti jokaiselle ryhmän jäsenelle. Tällä hetkellä tiedon kerrottiin kul-

kevan suurimaksi osaksi epäsäännöllisten sähköpostiviestien välityksellä.

K1: Jos haetaan hanketta niin sit voitais miettiä sitä, että onko kaikille
hanketyöntekijöille hyvä hankkia sit nää tälläset etuudet kui-
tenki niinku nimenomaan jaksamisen kannalta.

Keskusteluissa heräsi huomio siitä, että kehitystyöryhmän sisällä tietyt palvelut ja työn

tarjoamat etuudet, kuten osa koulutuksista ja työnohjaus, eivät jakaantuneet tasaver-

taisesti ryhmän kokemusasiantuntijoiden välillä. Työnohjausta oli tarjolla useammin

niille kokemusasiantuntijoille, jotka olivat palkattuina osahankkeisiin ja olivat sitä

kautta tulleet osaksi kehitystyöryhmää. Sama toistui muiden etuuksien kohdalla, esi-

merkiksi pääsyssä työterveyshuoltoon. Yksi kokemusasiantuntija toivoi, että kaikille

mahdollistettaisiin yhdenvertaiset etuudet ja palvelut riippumatta siitä, onko toimin-

nassa mukana palkalla vai palkkiolla.

K1: Niin meidän idea oli tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa, et saatais
naisille paremmat tilat mutta se on vaan jäänyt mut se on kyl semmonen
joka mua siis kiinnostaa edelleen. Että sais semmosen… Tai, et sitä pal-
velua kehittää.

Kehitystyöryhmän keskuudessa oli myös toiveena, että jatkossa pystyttäisiin tekemään

yhteistyötä julkisen sektorin palveluntuottajien kanssa. Esimerkkinä yksi haastatelta-

vista kokemusasiantuntijoista mainitsi naisille tarkoitettujen yömajoitusten kehittämi-

sen yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että NEA-hanke tunnistaa ja hyödyntää kokemus-

asiantuntijoiden tuomaa kokemustietoa organisaation kehitystyössä. Tämä ilmeni ko-

kemusasiantuntijoiden saamina aineellisina ja aineettomina vastikkeina. Aineettomia

vastikkeita olivat muun muassa arvostava työsuhde, yhteistyö ammattilaisten kanssa

ja luottamus kehitystyötehtävien jaossa. Aineellisia hyödykkeitä olivat esimerkiksi

työsopimus ja työstä maksettu palkka tai palkkio. Nämä saadut tuloksemme kertoivat

siitä, että NEA-hankkeen tavoite vahvistaa kokemusasiantuntijuutta toteutuu.

9.1 Johtopäätökset tutkimustuloksista

On tutkimuksellisesti mielenkiintoista huomata, että saadut tulokset vastaavat opin-

näytetyömme teoreettista viitekehystä, kuten myös NEA-hankkeen ja hallituksen aset-

tamia tavoitteita. (ks. Ympäristöministeriö 2020; Y-Säätiö. NEA- Naiseritysisyys

asunnottomuustyössä -hanke). Kuten Pohjola ym. (2017) osoittivat, onnistunut koke-

musasiantuntijatoiminta pohjautuu siihen, että kokemusasiantuntija on tasavertainen

toimija muiden työntekijöiden joukossa ja että kokemusasiantuntijan tietotaitoa hyö-

dynnetään konkreettisena käyttövoimana, jonka avulla palvelua voidaan kehittää. Joh-

topäätökseksi tuloksien pohjalta voimme todeta, että kokemusasiantuntijuus asiakas-

osallisuuden vahvistamisena toimii NEA-hankkeessa moitteettomasti. Saatujen tutki-

mustuloksiemme kantavana teemana toimikin haastateltujen kokemusasiantuntijoiden

kokemus siitä, että he olivat luonteva ja tasa-arvoinen osa hankkeen työyhteisöä.

Karppisen (2018, 8) mukaan yhteiskehittämisen tavoitteena on synnyttää luottamusta

ja osaamista yhdessä tekemällä. Yhteiskehittäminen perustuu tasavertaiseen osallistu-

miseen ja osapuolten väliseen arvostukseen. Tutkimustuloksemme osoittivat, että

hankkeen monitoimijainen yhteiskehittäminen eli monen organisaation, asiakkaiden ja

ammattilaisten yhteistyö oli toimiva tapa työskennellä. Kehitystyöryhmän vahvuuksia

olivat mahdollisuus tutustua eri osahankkeiden toimintoihin, niissä toimiviin henkilöi-

hin, ammattilaisiin ja toimintatapoihin. Yhteistyö synnytti siis jaettua oppia ja laajensi
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samanaikaisesti myös jäsenten sosiaalista verkostoa. Yhteiskehittämisessä pyrintään-

kin rakentamaan yhtenäistä palvelukokonaisuutta irrallisten toimijoiden sijaan (Karp-

pinen 2018, 8).

Riitta Granfeltin tutkimuksessa (1998, 162–163) naisille tärkeäksi todetun sosiaalisen

verkoston muodostavat ne ihmiset, joilla nainen ympäröi itsensä. Myös osallisuuden

edistämisessä tavoiteltavaa on, että ihminen kiinnittyy johonkin itselleen merkityksel-

liseen ryhmään (Isola 2017, 3, 10). Tutkimustuloksiemme mukaan kokemusasiantun-

tijakehitystyöryhmä edisti jäsentensä osallisuuden kokemusta. Jäsenet kokivat ole-

vansa osana itselleen merkityksellistä ryhmää, joka avasi heille uuden identiteetin

työntekijöinä ja yhteiskunnan aktiivisina jäseninä. Kehitystyöryhmässä toimiminen

vahvisti sen jäsenten itseluottamusta ja vastuunottamista omissa sekä työpaikan asi-

oissa. Kokemusasiantuntijatyö on osalle sen jäsenistä elintärkeää, ja kaikki siellä toi-

mivat pitivät sitä sellaisena työpaikkana, jossa haluaa käydä. Ryhmässä sosiaalinen

osallisuus ilmeni muun muassa sosiaalisen verkoston laajentumisena, jäsenten toisil-

leen tarjoamana vertaistukena, luottamuksena ja kuulluksi tulemisen kokemuksena.

Yhteiskunnallisella tasolla osallisuus esittäytyi muun muassa niin, että ryhmän jäsenet

kokivat voivansa vaikuttaa naisten asunnottomuuspalveluihin, niiden rakenteisiin ja

suunnitteluun.

Oppaassa kokemusasiantuntijatoiminnasta (Hietala & Rissanen 2015, 15–16) koke-

musasiantuntijuuden määreen kuvailtiin olevan kansalaistoiminnan, vertaisuuden ja

vapaaehtoisuuden rajapinnalla. Tuloksissamme kuitenkin korostui se, että kehitystyö-

ryhmän jäsenille oli merkittävää, että kokemusasiantuntijat tunnistettiin omaksi ryh-

mäkseen. Tätä perusteltiin esimerkiksi työn vaativuudella – kokemusasiantuntijan

odotetaan tuovan esiin henkilökohtaisia, rankkojakin kokemuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomalaisessa yhteiskunnassa palkka-

työ on yksi merkittävistä tavoista osallistua yhteiskunnan toimintoihin. Työn avulla

henkilö voi rakentaa omaa identiteettiään työntekijänä, ammattilaisena ja yhteiskun-

nan jäsenenä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osallisuus.) Tutkimustuloksiemme

mukaan työstä ansaittu palkkio tai palkka on osana kokemusasiantuntijatyön palkitse-

vuutta ja mielekkyyttä. Tienattu palkka asetti kokemusasiantuntijat muiden työssä-

käyvien kanssa samanlaiseen asemaan veronmaksajina, mikä lisäsi koettua itseluotta-

musta. Vaativa kokemusasiantuntijatyö, jossa henkilö käsittelee omia kokemuksiaan,
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vaatii rahallisen korvauksen. Palkka myös erottaa kokemusasiantuntijat esimerkiksi

vapaaehtoisista.  Kokemusasiantuntijoiden elämänlaatu parani ja koettu stressi väheni,

kun huoli toimeentulosta ja puutteet hyvinvoinnissa eivät enää kuormittaneet.

Haahtela (2015) kuvaa väitöskirjassaan, että asunnottomuusuhan alla olevat naiset tu-

lisi kohdata ja ottaa vastaan sellaisena kuin he ovat. Heille tulisi myös tarjota moni-

puolista apua yhden palvelun sijaan. Tutkimustuloksemme osoittivat samaa. Kehitys-

työryhmässä naiserityinen työote keskittyy kuuntelemiseen ja aitoon kohtaamiseen.

Naisten kanssa työtä tehdessä tulee huomioida naisten herkkyys ja antaa kohtaamisten

kulkea heidän ehdoillaan. Lisäksi heikoimmassa asemassa olevien naisten on vaikea

välillä itse ottaa yhteyttä auttavaan tahoon. Kokemusasiantuntijoiden on mahdollista

auttaa heikoimmassa asemassa olevia naisia nykyisellä ammattitaidollaan sekä ym-

märryksellään toisen tilanteesta. He voivat aidosti kuunnella ja samalla saattaa avun

tarvitsijan oikeiden palveluiden piiriin.

Hietalan ja Rissasen (2015, 33) mukaan useimmiten syy ryhtyä kokemusasiantunti-

jaksi on halu päästä omalla kokemuksellaan vaikuttamaan palveluiden tulevaisuuteen.

Palveluiden kehittämisen kannalta oleellista on siis palveluita käyttäneen henkilön

ääni. Tutkimustuloksemme osoittivat saman – kehitystyöryhmän jäsenet halusivat

tehdä kehitystyötä nimenomaan naisten asunnottomuuden parissa ja sen paranta-

miseksi. Kohdennetun (naisten asunnottomuuden) kehitystyöryhmän nähtiin ajavan

parhaiten kyseisen asiakaskunnan tarpeita, ja se toimi myös motivoivana tekijänä osal-

listumiselle. Niin hanke kuin kehitystyöryhmän jäsenetkin ovat tietoisia siitä, että nai-

sille suunnattujen palveluiden kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä ammattilaisten ja

palveluita käyttäneiden välillä.

Pohjolan ym. (2017) mukaan on tärkeää, että sekä kokemusasiantuntija että ammatti-

lainen ymmärtävät kokemusasiantuntijan roolimuutoksen merkityksen, jotta koke-

musasiantuntijuuden tuomaa kokemustietoa voidaan hyödyntää työyhteisössä par-

haalla tavalla. Tutkimustuloksiemme mukaan roolimuutos palveluiden käyttäjästä nii-

den kehittäjäksi oli kehitystyöryhmän jäsenille suuri askel. Keräämämme tutkimusai-

neiston pohjalta oli todettavissa, että voimaantuminen uuden ammattiroolin kautta loi

onnistumisen kokemuksia. Positiiviset kokemukset, joita ryhmässä toimiminen syn-

nytti, auttoivat kehitystyössä ja motivoivat työntekoon. Uusi ammattirooli kehitystyö-
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ryhmän jäsenenä lisäsi vastuun tunnetta ja antoi mahdollisuuden vaikuttaa työyhtei-

sössä päätettäviin asioihin. Myös ammattilaisten ja viranomaisten toimiminen yhteis-

työssä kokemusasiantuntijoiden kanssa poisti palveluvastaisuutta, lisäsi keskinäistä

luottamusta ja kohensi jäsenten itsetuntoa.

Hietalan ja Rissasen (2015, 15) mukaan kokemusasiantuntijan työn mielekkyys ja hä-

nen hyvinvointinsa säilyvät parhaiten, kun häntä tuetaan työkyvyn ylläpitämisessä ja

ohjataan kuuntelemaan omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan. Tutkimustuloksis-

tamme pystyimme päättelemään, että NEA-hanke edisti kehitystyöryhmän jäsenten

työkykyä ja työssä pysymistä koulutusten, työnohjauksen ja terveyspalveluiden avulla.

Etuuksiin oltiin tyytyväisiä ja niitä oli riittävästi. Huomioitavaa tässä on kuitenkin se,

että kaikki haastattelemamme kokemusasiantuntijat olivat vakituisia kokemusasian-

tuntijoita yhtä työkokeilijaa lukuun ottamatta, joiden taustaorganisaatiot tarjosivat

osan etuuksista. Tutkimustuloksista ei siis käy ilmi, kokivatko palkkiollisena työsken-

televät kokemusasiantuntijat saamansa etuudet riittäviksi. Johtopäätöksenä vastaajien

sanoituksesta voisi kuitenkin päätellä, että olisi suotavaa, että etuudet olisivat jokaisen

käytössä.

Johtopäätöksenä kerättyjen kehitysideoiden perusteella tutkimuksessamme voidaan

pitää sitä, että ryhmä toimii hyvin. Kukaan haastateltavista ei nostanut kehitystarpeista

esiin esimerkiksi itse ryhmän dynamiikkaan tai hankkeeseen liittyviä kysymyksiä.

Käytännön kehitystarpeena kuitenkin nähtiin, että kokemusasiantuntijakehitystyöryh-

män jäsenten väliseen viestintään tarvitaan apuvälineitä. Yksi toimivan työyhteisön

periaatteista on selkeä viestintä ja sen mahdollistavat työvälineet (Työ- ja turvallisuus-

keskus 2016, 6–7). Saamiemme tuloksien mukaan ryhmän tapaamisaikojen ja keskeis-

ten asioiden sopiminen takkuilee, koska sille ei ole käytännöllistä väylää, jolla sitä

voitaisiin toteuttaa. Nykyinen sähköpostilla tiedottaminen ei ole tehokasta, sillä koke-

musasiantuntijoiden työ on liikkuvaa, eivätkä sähköpostiviestittelyt ole säännöllisiä.

Ryhmän jäseniä on myös vaikea tavoittaa, koska he eivät fyysisesti työskentele sa-

massa paikassa.

Lisäksi ei niinkään kehitysideana, vaan toiveena kaksi ryhmän jäsentä esitti, että ko-

kemusasiantuntijakehitystyöryhmä voisi jatkossa tehdä tiiviimpää yhteistyötä julkisen

sektorin palveluntuottajien kanssa. Mielenkiintoisena johtopäätöksenä tästä voidaan
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huomata, että kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän jäsenten toiveet kohtaavat kulu-

van vuoden 2020 hallituksen tavoitteita. Asunnottomuuden yhteistyöohjelman (2020–

2023) yhtenä pyrkimyksenä on, että asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yh-

teistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla vakiinnutetaan (Ympäristöministeriö 2020, 2–

3).
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POHDINTA

Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyöprosessin pohdintaa. Luku alkaa tuloksien

pohdinnalla, josta se jatkuu opinnäytetyömme aihetta koskettavaan ajankohtaiseen

pohdintaan. Tämän jälkeen syvennymme tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen

sekä ammatilliseen kasvuun. Luvussa tuomme esiin muun muassa opinnäytetyöpro-

sessista nousseita havaintoja, oivalluksia ja haasteita. Lopuksi esittelemme tutkimus-

tuloksista nousseiden kehitysideoiden pohjalta kehitetyt kehitysehdotukset NEA-

hankkeelle sekä jatkotutkimukselle.

10.1 Tuloksien pohdinta

Tutkimuksemme tavoitteena oli kuvata ryhmän kokemusasiantuntijoiden kokemuksia

ryhmästä ja koettua roolimuutosta palveluiden käyttäjästä niiden kehittäjäksi. Lisäksi

työn tavoitteena oli vahvistaa ryhmän jäsenten vaikutusmahdollisuuksia kehitystyö-

ryhmän työolosuhteiden kehittämiseksi tuomalla heidän kehitysideansa hankkeen tie-

toon. Pyrimme saavuttamaan haluttuja tuloksia haastattelemalla ryhmän jäseniä koke-

muksen, kehittämistarpeiden ja roolimuutoksen teemojen kautta teemahaastattelun

menetelmää aineistonkeruussa käyttäen. Kiinnitimme myös paljon huomiota opinnäy-

tetyön teorian rakenteen toteuttamiseen, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin tut-

kimuksen aihealueen ja tuloksien selkeää ulosantia. Loimme työmme rakenteen tueksi

kaavion (KAAVIO 1), joka havainnollistaa opinnäytetyömme aihealueiden välisiä ai-

hesiltoja. Teoria oli luontevaa toteuttaa muodostettujen aihesiltojen ympärille.

Asunnottomuus Asunnottomat
naiset Osallisuus

Kokemus-
asiantuntijuusRyhmä

Koettu osattomuus

Asiakasosallisuus
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KAAVIO 1. Opinnäytetyön rakenteen aihesillat kaaviona

Teoreettinen viitekehyksemme osoitti toimivuutensa itse haastattelutilanteissa. Saadut

tulokset vastasivat tutkimusongelmaamme ja opinnäytetyömme tavoite ja tarkoitus to-

teutuivat. Huolella suunnitellun teoreettisen viitekehyksen ja toimivien haastatteluiden

puolestapuhujina opinnäytetyössämme osoittautuivat haastateltavat. Oli mielenkiin-

toista huomata, että keskustelu ja kommunikointi kokemusasiantuntijoiden kanssa

toimi yhtenäisesti – puhuimme yhdessä niin sanottua sosiaalityön slangia. Haastatel-

tavat ilmaisivat itseään juuri niillä, monimutkaisillakin termeillä, joita me myös opin-

näytetyömme teoriassa käytimme. Emme olleet ajatelleet, että esimerkiksi teemat osal-

lisuus ja sen vahvistaminen sekä yhteiskuntapoliittiset aiheet, kuten asunnottomuus-

ohjelmat, olisivat kokemusasiantuntijoiden käyttämiä aiheita ja termejä. Kokemusasi-

antuntijat olivat siis omalla tahdollaan, panoksellaan ja työyhteisön tuella luoneet it-

selleen vaikuttavan ammattiroolin, johon heillä on intohimo ja taito. Tällaista potenti-

aalia ei voi heittää hukkaan vaan sitä pitää tehostaa. Opimme siis toinen toisiltamme.

Näemme, että kokemusasiantuntijakehitystyöryhmällä on paikkansa ja tarpeellisuu-

tensa naisten asunnottomuustyön kehittämisessä. Vaikuttaakin siltä, että tämän kaltai-

nen ajattelutapa on alkanut vakiintua. Voisimmekin todeta, että toimivan asunnotto-

muustyön kentän muodostaa niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin ammattitaito,

unohtamatta kuitenkin faktaa siitä, miten tärkeää on tuntea työn tavoitteet ja historia,

joka määrittää nykypäivän asunnottomuustyötä. Myös osallisuus ja sen vahvistaminen

sekä asunnottomuustyötä tekevien tahojen yhteistyö ovat tärkeitä ja ajankohtaisia so-

siaalipoliittisia ja täten asunnottomuustyötä määritteleviä aiheita.

Oli ilo huomata, että tutkimallamme kokemusasiantuntijakehitystyöryhmällä oli tutki-

muksemme tulosten valossa osallistava vaikutus ryhmän jäsenten elämään: heidän ää-

nensä tuli kuulluksi ja heidän näkemyksensä sosiaalityöstä muuttui myönteisemmäksi.

Hanke selvästi haluaa työntekijöillensä parasta, mistä kertoo sekin, että he toivoivat

opinnäytetyömme yhdeksi näkökulmaksi kehittämisideoita käyttöönsä. Kehittäminen

ja kehitysideoiden kuuleminen ovat hyvästä. Näin aktivoidaan ihmisiä pohtimaan

omaa asemaansa, tehdään ääni kuuluvaksi ja osoitetaan, että tarvittaville muutoksille

on tilaa. Toisaalta myös kehitysideoiden kuuleminen voi lopputulemaltaan merkitä

sitä, että toiminta on hyvä sellaisenaan.
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Jäimme kuitenkin miettimään, mitä tulisi päätellä siitä, että kokemusasiantuntijat ko-

kivat vihdoinkin ymmärtävänsä sosiaalipalveluita kokemusasiantuntijatyönsä kautta.

Tämä sai meidät pohtimaan sosiaalipalveluiden monimutkaista rakennetta. Avun tar-

peessa olevien ihmisten on hankalaa saada yhteiskunnalta tukea ja navigoida byro-

kraattisessa ja sirpaleisessa järjestelmässä, mikä nostaa kynnystä hakea tukia (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos. Byrokratia karkottaa sosiaalitoimiston asiakkaita). Palve-

luohjaus kattokäsitteenä nostaakin tässä vaiheessa itsensä ensisijaiseen arvoon. Palve-

luohjaus nähdään niin sanottuna avainsanana asiakaslähtöisyydelle. Lyhykäisyydes-

sään asiakas saa tarvitsemaansa neuvontaa ja ohjausta yhden luukun periaatteella, il-

man pompottelua tai huolta siitä, onko hän oikeassa paikassa (Hänninen 2007, 3).

Saaduista tuloksista voimme myös todeta, että kokemusasiantuntijuus ei ole yhden

henkilön panos vaan monen ihmisen yhdessä tehdyn työn tulos. Kokemusasiantunti-

juus vaatii onnistuakseen muutakin kuin pöytäkirjaan laaditut ohjeet. Se vaatii asen-

teisiin ja työyhteisöön mukautumista sekä uusien kollegoiden ja työtapojen vastaanot-

tamista. Toimiva yhteistyö ei välttämättä synny niin helposti kuin annamme ymmär-

tää. Uskomme kuitenkin siihen, että kokemusasiantuntijuudesta ja asiakkaiden osallis-

tamisesta on tulossa uusi normi. Lähtökohtana tämäntapaiselle ajattelulle olemme me,

uudet valmistuvat opiskelijat, jotka jo opiskeluajoista lähtien olemme oppineet siihen,

että sosiaalipalveluita kannattaa kehittää ja tuottaa yhteisesti, kaikkien ääntä kuunnel-

len. Aihe mielessä pitäen olemme myös tehneet havaintoja siitä, että kokemusasian-

tuntijat auraavat tietänsä julkisen sektorin palveluihin samalla, samalla kun kolmannen

sektorin palvelut suurentavat tilaansa vallitsevissa hallitusohjelmissa.

10.2 Ajankohtaista

Uskomme, että palveluiden käyttäjien ääni on asemassa, kun maailma kokee äkillisiä

muutoksia, joiden vaikutuksesta myös palvelujärjestelmämme muuttuu. COVID-19

eli koronavirus puhutteli meitä tutkimusaiheemme kannalta, kun tämä kansainvälinen

terveyskriisi, koronaviruspandemia levisi opinnäytetyömme toteutuksen aikana eri

puolilla maailmaa. Suomen hallitus reagoi kriisiin nopeasti ja Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitos julkaisi suosituksen, jonka mukaan suomalaisten tulisi viruksen leviä-
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mistä hillitäkseen muun muassa pyrkiä välttämään ihmisjoukkoja, huolehtimaan hy-

gieniasta ja sairastuttuaan pysyttelemään kodeissaan (Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-

tos. Ohjeita kansalaisille koronaviruksesta).

Helsingin kaupungin etsivän lähityön julkaisema sosiaalinen raportti (Kaajakari ym.

2020) kuvailee katuhavaintoja terveyskriisin vaikutuksista Helsingin kaduilla kohdat-

tujen asunnottomien elämässä. Terveyskriisin vaikutukset näyttäytyvät henkilöiden ti-

lanteen hankaloitumisena entisestään, huolena palveluiden saatavuuden heikkenemi-

senä ja väärän tiedon liikkumisena. Monien asunnottomien hyödyntämien matalan

kynnyksen kohtaamispaikkojen, kuten kirjastojen, sulkeuduttua asunnottomien on ol-

lut vaikeaa löytää lämpimiä suojapaikkoja päiväsaikaan. Lisäksi moni kaduilla oles-

keleva henkilö kärsii tyypillisesti useista terveysongelmista ja kroonisista sairauksista,

mikä asettaa heidät erityisen alttiiksi virustartunnalle ja osaksi riskiryhmää. Myös

Kansaneläkelaitos, joka vastaa esimerkiksi perustoimeentulotuesta, aloitti pääkaupun-

kiseudun pisteissään asioiden hoitamisen pääasiassa puhelinpalvelun välityksellä.

(Kansaneläkelaitos. Kelan palvelupisteissä pääkaupunkiseudulla ja Keravalla hoide-

taan pääasiassa puhelinpalvelua 30.3. alkaen.)

Voimme vain todeta, että tällainen menettely asettaa epätasa-arvoiseen tilanteeseen

esimerkiksi sellaiset vähävaraiset ihmiset, jotka eivät omista puhelinta. Palveluiden,

ohjeistuksien ja informaation saanti jää pahimmassa tilanteessa minimaaliseksi. Li-

säksi Helsingissä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi suljettiin muun muassa

Myllypuron elintarvikejakelu sekä seurakuntien yhteisöruokailut toistaiseksi (Paastela

2020). Koronaviruspandemiasta johtuneiden järjestöjen ja palveluiden sulkujen sekä

eristäytymisen vuoksi myös yksinäiset sekä masennus- ja ahdistusoireiset jäävät ilman

tarvitsemaansa tukea (KoKoa. Poikkeusoloissa psyykkisistä ongelmista kärsivien

avuntarve on lisääntynyt). Emme muista aikaa, kun järjestöjä ja palveluita ei olisi ollut

tavoitettavissa. Uskomme, että ammattilaisetkaan eivät osaa sanoa, miten ihmiset pan-

demia-aikana saavat apua tai esimerkiksi yöpyvät. Ihmiset, jotka ovat kokeneet asun-

nottomuuden tai muita haasteita elämässään, haluavat varmasti tarjota apuaan krii-

sissä. Olisikin ensiarvoisen tärkeää käyttää kaikkea olemassa olevaa tietoa avun kei-

noista näinä vaikeina aikoina.

Vailla vakinaista asuntoa ry eli Vva ry ilmaisi myös huolensa asunnottomuutta koke-

vien henkilöiden huomioimisesta koronavirustilanteessa Helsingin kaupungin Etsivän
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lähityön raportissa. Raportissa Vva ry esittää toimenpide-ehdotuksena asunnottomien

tilanteen helpottamiseksi, että Suomessa otettaisiin käytäntöön FEANTSAn koronavi-

rusaikaisten palveluiden suositukset. (Kaajakari ym. 2020.) FEANTSAn pandemian

aikaisista suosituksista nousee esille muun muassa turvalliseen majoitukseen turvaa-

minen pidempään kuin yhdeksi yöksi kerrallaan. Näin voitaisiin minimoida edestakai-

nen liikkuminen, ja henkilöllä olisi mahdollisuus viettää aikaa majoituksessa myös

päivällä julkisten tilojen sijasta. FEANTSA ehdottaa myös tilapäisen asumispaikan

tarjoamista kaikille ulkona asuville henkilöille (FEANTSA 2020). Nämä ja myös muut

FEANTSAn esittämät suositukset olisi hyvä ottaa heti käyttöön, sillä niillä pystytään

helpottamaan katuasunnottoman elämää ja ne ehkäisevät myös terveyskriisin pidem-

piaikaisia vaikutuksia jokaisen suomalaisen elämässä.

10.3 Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen uskottavuus perustuu sen eettisyyteen. Eettisesti oikein toiminut tutkija

on noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvän tieteellisen käytännön perusteisiin

kuuluu muun muassa tutkimuksen, suunnitelman, ja raportoinnin toteuttaminen vaa-

dittavalla tasolla, tutkittavien henkilöiden kohteleminen eettisesti, yhteistyötahojen ja

kumppanien ilmoittaminen ja raportoiminen tuloksissa, sekä hyvä hallintokäyttäyty-

minen ja henkilöstö- ja taloushallinto. (Tutkimuseettinen neuvottelulautakunta 2012.)

Tutkimuksen eettisyyttä voi tarkastella kahdelta kannalta: eettiset ratkaisut vaikuttavat

tutkijan tutkimustuloksiin, ja halutut tutkimustulokset vaikuttavat tutkijan eettisiin rat-

kaisuihin. Varsinkin laadullisessa tutkimuksessa eettisesti kestävät tutkimustavat edis-

tävät ihmisarvon kunnioitusta, itsemääräämisoikeutta, vahingoittumattomuutta ja yk-

sityisyyttä. Nämä oikeudet nousevat esiin jo tutkimusaiheen suunnittelussa. Onko aihe

eettisesti oikein toteuttaa? Pystytäänkö eettisesti lupaamaan, että tutkimus ja sen tu-

lokset eivät vahingoita sen tekijöitä tai siihen osallistuneita? (Tuomi ja Sarajärvi 2018,

147–153.)

Ihmisryhmälle tehtävissä haastattelututkimuksissa yksi yleisesti pätevä eettinen ohje

on reflektoida haastateltavien ihmisten kanssa. Tutkijan tulee kertoa haastateltaville

tutkimuksen syyt, tavoitteet, menetelmät ja riskit sekä selventää henkilölle hänen va-

linnanvapaudestaan tutkimukseen osallistumisesta. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 155–

156.) Opinnäytetyömme aihe kehitettiin yhdessä yhteistyökumppanin ja sen jäsenten
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kanssa. Jo aihetta kehiteltäessä varmistimme, että se on eettisesti oikein toteutettu. Ai-

heesta, tavoitteesta ja tarkoituksesta keskusteltiin avoimesti ja ne luotiin yhteistyössä.

Tutkimukselle haettiin Diakonissalaitoksen Eettisen toimikunnan lausuntoa marras-

kuussa 2019, jonka myötä sitouduimme noudattamaan opinnäytetyössämme eettisiä

periaatteita. Lisäksi hakemuksessa sitouduimme siihen, että Eettisen toimikunnan lau-

sunto, tutkijoiden nimet sekä linkki valmiiseen opinnäytetyöhön julkaistaan Diakonis-

salaitoksen internetsivuilla. Hakemus hyväksyttiin ja opinnäytetyö sai puoltavan lau-

sunnon (Liite 4) joulukuussa 2019 ennen kuin haastattelut toteutettiin. Perusteet hake-

muksen puoltamiselle oli, että lausuntohakemus oli oikein laadittu ja siinä oli huomi-

oitu eettiset näkökohdat.

Ennen varsinaisia haastatteluja lähetimme ryhmän jäsenille luettavaksi opinnäyte-

työmme suunnitelman sekä kutsut (Liite 1), joissa kerrottiin avoimesti tehtävästä tut-

kimuksesta sekä haastateltavan roolista ja oikeuksista. Lisäksi teimme kirjallisen so-

pimuksen (Liite 2), joka jokaisen tutkimukseen osallistuvan tuli allekirjoittaa ennen

haastattelua. Sopimuksesta kävi ilmi muun muassa haastatteluiden käyttö-, tallennus-

ja käsittelytapa, ajankohta, tapaamiskerrat sekä se, miten aineisto hävitetään. Haasta-

teltaville annettiin myös yhteystietomme siltä varalta, jos sopimuksesta, tutkimuksesta

tai prosessista nousee esiin jotakin kysymyksiä. Lisäksi kun opinnäytetyön aineistosta

oli muodostettu tulokset ja johtopäätökset, lähetimme sen hankkeelle luettavaksi.

Vasta kun hanke ja sen sisällä toimivat haastatellut henkilöt olivat hyväksyneet opin-

näytetyön kokonaisuudessaan, palautimme sen esitarkistukseen.

Sovimme tutkimukseen osallistuneiden kanssa, että emme julkaise mitään tietoa, joka

voisi yhdistää heidät tekstiin. Tämän vuoksi emme julkaise haastattelupaikkoja, koska

niistä olisi selvitettävissä missä osahankkeessa kyseinen kokemusasiantuntija toimii.

NEA-hankkeen kokemusasiantuntijakehitystyöryhmässä on mukana kahdeksan suurta

osahanketta, joten opinnäytetyöstä on mahdotonta selvittää, ketkä ovat olleet opinnäy-

tetyöhön osallistuneet kokemusasiantuntijat. Tutkimuksessamme ei kerätty henkilötie-

toja, vaan kaikki aineisto käsiteltiin anonyymisti, tietosuojaa ja haastateltavan henki-

löllisyyttä varjellen. Haastattelutilanteet äänitettiin ääninauhurilla sekä älypuheli-

mella, minkä jälkeen tiedostot säilytettiin salasanalla lukitussa kansiossa vain tutki-

mukselle välttämättömän aika. Sen jälkeen ne tuhottiin.
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10.4 Tutkimuksen luotettavuus

Arvioimme opinnäytetyömme luotettavuutta eli pätevyyttä (validius) ja toistettavuutta

(reliaabelius) koko tutkimusprosessimme ajan. Yksinkertaisesti validius tarkoittaa sitä,

että tutkimuksessa tutkittiin sitä mitä pitikin ja reliaabelius sitä, kuinka tarkasti ilmiötä

pystyttiin mittaamaan. Validiuden ja reliaabeliuden tarkasteluun vaikuttaa muun mu-

assa se onko valitut haastateltavat valittu oikein tutkimuksen kannalta, heidän luku-

määränsä ja kerätyn aineiston koko. (Hiltunen 2009.)

Tutkimuksemme kohderyhmä oli Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen ko-

kemusasiantuntijakehitystyöryhmä, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Heistä neljä osal-

listui tutkimukseen. Pidämme tätä luotettavana osallistujamääränä, koska se on lähes

puolet ryhmän jäsenistä. Teemahaastattelua tutkimusmenetelmänä tulee arvioida tie-

teellisten kriteerien avulla sen käyttökelpoisuuden näkökulmasta. Teemahaastatteluna

tehdyn tutkimuksen keskiössä tulee olla sen luotettavuus, jotta tutkittu aihe pystytään

kuvaamaan mahdollisimman monipuolisesti ja saadut tulokset on mahdollista hyödyn-

tää kattavasti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158–160.) Haastatteluista teemahaastattelun

menetelmällä kerätty aineisto oli kattava ja se vastasi haluttuun tutkimusongelmaan.

Aineiston avulla pystyimme vastaamaan opinnäytetyömme tavoitteeseen sekä tarkoi-

tukseen. Teemahaastattelu menetelmänä synnytti monipuolisia vastauksia, joiden

avulla pystyimme tuottamaan tietoa yhteistyökumppanille. Lisäksi aineiston avulla

pystyimme tarttumaan kehitystyöryhmän kehitysideoihin ja rakentamaan hankkeelle

kehitysehdotuksia.

Hyvän käsitevalidiuden edellytyksenä on, että tutkijoilla on selkeä kuva tutkittavan

ilmiön ominaispiirteistä. Onkin tärkeää, että tutkimuksen teoriasta on helposti juon-

nettavissa tutkimuksen kannalta oleellisimmat käsitteet. Muussa tapauksessa käsiteva-

lidiuden laatu on heikkoa. (Hirsjärvi ja Hurme 1995, 128–129.) Molemmilla opinnäy-

tetyön tutkijoista oli kokemusta Diakonissalaitoksen toiminnasta harjoittelun johdosta.

Myös yhteinen kiinnostus tutkimuksen aiheeseen vaikutti suuresti opinnäytetyön luon-

tevaan etenemiseen. Kumpikin opiskelija luki ahkerasti aiheeseen liittyvää kirjalli-

suutta, osallistui aiheeseen liittyviin tapahtumiin ja seminaareihin sekä antoi tutkimuk-

sen onnistumiselle vaadittavan ajan. Oletusarvona onnistuneelle haastattelututkimuk-

selle on se, että jo suunnitteluvaiheessa saadaan kerättyä sellainen aineisto, minkä poh-

jalta voidaan luontevasti analysoida tutkittavaa aihetta (Hirsjärvi & Hurme 1995, 39–
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40). Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys oli tarkoin laadittu ja sen työstämiseen

saimme myös ohjeita opinnäytetyön ohjaajalta. Kirjallisuuden löytämiseksi hyödyn-

simme muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulun tiedonhaun pajoja, internetiä ja

useita kirjastoja. Lisäksi työtämme opponoivat opiskelijatoverit antoivat hyviä vink-

kejä omista opinnoistaan, joissa naisasunnottomuuden kirjallisuutta oli käytetty. Myös

yhteistyökumppanimme jakoi kanssamme artikkeleja ja kirjallisuutta, joita pystyimme

hyödyntämään tutkimuksessa.

Opinnäytetyömme keskittyi NEA-hankkeen kehitystyöryhmän jäsenten kokemuksiin,

kokemusasiantuntijuuteen ja naisasunnottomuuteen, joten olennaista tutkimuksen luo-

tettavuudelle oli, että haastateltavat olivat NEA-hankkeen kehitystyöryhmän jäseniä.

Luotettavuuden perustan luokin haastattelijan usko omaan tutkimukseensa ja se, että

valitun kohderyhmän osuus on siinä keskeinen (Hirsjärvi & Hurme 1995, 66–68). Oi-

kein kohdennettujen henkilöiden etsiminen ei tuottanut prosessissa ongelmia, koska

yhteistyökumppanimme kokemusasiantuntijat olivat halukkaita haastateltaviksi. Pi-

dimme tärkeänä sitä, että haastateltavat henkilöt olivat kanssamme yhteisymmärryk-

sessä siitä, että opinnäytetyömme on tehty heidän kehitystyöryhmänsä hyväksi. Tutki-

muksen luotettavuuden ja pätevyyden varmistamiseksi laadimme tarkan suunnitelman

sen onnistumisen varmistamiseksi. Opinnäytetyön prosessi aloitettiin keväällä 2019,

jolloin myös ideapaperi esitettiin. Tämän jälkeen kesällä työstimme yhteistyökumppa-

nin kanssa opinnäytetyön aihetta ja syksyllä aloimme rakentaa suunnitelmaa. Kesän ja

syksyn aikana keräsimme opinnäytetyöstämme paljon taustamateriaalia sekä osallis-

tuimme myös useisiin aiheeseemme liittyviin tapahtumiin ja seminaareihin. Osallis-

tuimme muun muassa ’Kuka kuuntelee asunnotonta naista’ -kyselytilaisuuteen sekä

Valtakunnalliseen Asunnottomuusseminaariin ja Asunnottomien Yöhön, joiden tee-

mana oli ’Naisten vuoro’.

Luotettavan haastattelun lähtökohta on, että siitä on sovittu yhdessä haastateltavien

kanssa ja he ovat siihen suostuneet (Hirsjärvi & Hurme 1995, 66–68). Koko prosessin

ajan yhteistyö meidän ja yhteistyökumppanimme, NEA-hankkeen projektityöntekijä

Sari Rantaniemen sekä koko valtakunnallisen kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän

kanssa oli tiivistä. Opinnäytetyömme aihe oli ajankohtainen ja hankeen toivoma. Pi-

dimme prosessin onnistumisen keskeisenä lähtökohtana haastateltavien ja meidän vä-

listä luottamusta. Opinnäytetyöprosessin aikana kävimme useita keskusteluita tutki-

muksen eettisyydestä ja luotettavuudesta. Rakensimme opinnäytetyöhön osallistuvien
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kanssa yhdessä kaikille sopivan sopimuksen, jota jokainen osapuoli kunnioitti. Sopi-

mukset (Liite 2) allekirjoitettiin haastattelujen yhteydessä. Opinnäytetyön suunnitelma

esitettiin marraskuussa 2019 hyväksytysti, minkä jälkeen lähetimme hakemuksen

opinnäytetyön toteuttamisesta Diakonissalaitoksen Eettiseen toimikuntaan. Opinnäy-

tetyömme sai hyväksytyn lausunnon toimikunnalta joulukuun 2019 lopussa (Liite 4).

Haastattelut oli tarkoitus järjestää tammikuussa 2020. Harmiksemme toinen opinnäy-

tetyömme tutkijoista loukkaantui, joten haastatteluita siirrettiin. Haastatteluiden siir-

roista sovittiin avoimesti yhteistyökumppanin kanssa. Haastattelut toteutuivat lopulta

20.2.2020 sekä 13.03.2020.  Kuukaudet, jotka loukkaantumisen takia siirsivät haastat-

teluiden toteuttamista, käytettiin teoriataustan työstämiseen. Opinnäytetyön käsikirjoi-

tus esitettiin hyväksytysti toukokuussa 2020 ja elokuussa prosessi huipentui julkaisu-

seminaariin. Opinnäytetyön lopullinen palautus oli 7.9.2020.

10.5 Ammatillinen kasvu

Ammatillinen kasvu tapahtuu tiedon, taidon ja tunteiden kohdatessa, ja sitä ohjaavat

esimerkiksi yksilön tunteet, suoritus, reflektio ja eettiset valinnat (Wallin 2007, 2).

Opinnäytetyön prosessi kehitti meitä ammatillisesti ja opetti teoreettisesta tutkimus-

työstä osana muutoin käytännönläheistä opetusta tarjoavaa sosionomin ammattikor-

keakoulututkintoa. Lisäksi prosessi antoi meille mahdollisuuden perehtyä syvällisesti

sosiaalialan lainsäädäntöön, naisasunnottomuuden ja asunnottomuuden ilmiöön, osal-

lisuuteen ja sen edistämiseen, asiakasosallistavaan kokemusasiantuntijuuteen sekä laa-

dullisen teemahaastattelun menetelmään.

Sosionomin osaamisvaatimuksissa eli kompetenssissa kohtaavat teoria ja käytäntö.

Sen lisäksi, että opiskelija osoittaa taitonsa teoriassa, tulee ne osoittaa käytännössä

(Diak. Osaamisvaatimukset: Sosionomi (AMK)). Nämä vaatimukset täyttyvät luonte-

vasti opinnäytetyössämme. Opinnäytetyömme aihe oli tarkoin valittu – päämää-

ränämme oli syventää ammatillista osaamistamme aikuissosiaalityössä ja pohtia tar-

kemmin naisten asunnottomuutta sekä syventyä osallisuuteen. Yhteistyökumppa-

nimme oli hanke, jonka alla toimii kahdeksan eri osatuottajaa tehden työtä asunnotto-

muuden vähentämiseksi sekä naisten aseman ja oikeuksien ajamiseksi. Tutkimuk-

semme keskeiset teemat ovat merkittäviä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Li-

säksi aiheeseemme liittyvään lainsäädäntöön perehtyminen antoi meille syvempää
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ymmärrystä sosiaalialan palvelujärjestelmästä ja sen muodostumisesta.  Uskomme ja

tiedämme, että kyseisillä aiheilla ja ilmiöillä on paikkansa siirtyessämme käytännön

töihin. Rikastuttavaa oli myös pitkä yhteistyö hankkeen kanssa.

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen lisäksi omaksuimme sosiaalialan eettistä

osaamista ja opimme luottamuksellisuudesta, kohtaamisesta ja kuuntelemisesta. Tut-

kimustuloksien saavuttamiseksi, ilmiön ymmärtämiseksi ja osaamisen vahvista-

miseksi osallistuimme myös muun muassa useisiin tapahtumiin ja seminaareihin, joi-

den kautta oli mahdollista syventyä aiheeseen. Arkaluontoinen tutkimusaihe, joka kä-

sittää ihmisen kokemuksen tutkiminen, johdatti meidät miettimään eettisyyttä sekä

sitä, kuinka työ toteutetaan luotettavasti, arvokkaasti ja jokaista osapuolta kunnioit-

taen. Yksi opinnäytetyöprosessin tavoitteista olikin asettua tutkimusryhmämme kan-

nattajaksi ja saada heidän korvaamaton työpanoksensa ja äänensä kuuluviin.

Sosionomilta odotetaan kykyä edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoi-

suutta sekä kykyä olla yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvien henkilöiden puo-

lella. (Diak. Osaamisvaatimukset: Sosionomi (AMK).) Yksi tutkimusprosessimme tär-

keimmistä ja palkitsevimmista vaiheista oli haastattelujen onnistunut toteutus, josta

saimmekin välitöntä palautetta haastateltavilta. Haastateltavat kertoivat meille kiitok-

sensa selkeästä haastattelukokonaisuudesta ja siitä, että haastattelun tarkoitus ja pää-

määrä olivat helposti ymmärrettävissä. Lisäksi haastateltavien mielestä oli hyvä, että

tilanne oli rento ja avoin kaikkien osapuolten kesken ja että pohdimme vielä yhdessä

ennen haastatteluiden alkua sen luotettavuutta ja haastateltavien tunnistettavuutta. Us-

komme, että haastatteluihin luomamme luottamuksellinen ja rauhallinen tila auttoi

haastateltavia tuottamaan laajasti tietoa. Haastateltavien arvostava kohtaaminen il-

mentää myös sosiaalialan eettisen osaamisen kompetensseja (Diak. Osaamisvaatimuk-

set: Sosionomi (AMK)).

Koska sosiaalialaa koskettavat ilmiöt muokkaantuvat jatkuvasti, on niiden kanssa

työskentelevien mukauduttava niihin. Kuten tutkimuksemme osoittaa, työkentän toi-

mijoiden tulee olla avoimia uusille käytänteille sekä uusille tavoille tehdä työtä. Ko-

kemusasiantuntijoiden ottaminen luontevasti osaksi työyhteisöä ja tasa-arvoiseksi työ-

kumppaniksi on juuri tällainen uusi käytäntö. Ammatillisessa kasvussa onkin kyse

osaamisen kehittämisestä ja oman ammatillisen identiteetin määrittelystä (Wallin
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2007, 2). Olemme tyytyväisiä siihen, että työmme käsitteli laajasti sille keskeisiä ilmi-

öitä, koska niiden merkitys ei ole katoamassa. Ymmärrämme kuitenkin sen, että uu-

sille menetelmille ja niiden vahvistamiselle on tarvetta.

Opitun tiedon operationaalistaminen työelämässä alkoikin jo varhain, kun toinen tut-

kijoista aloitti prosessin lopputaipaleella työt julkisen sektorin aikuissosiaalityössä.

Työn aloittamisella oli kaksisuuntainen hyöty – opinnäytetyömme sai ajankohtaista

ammatillista näkemystä aineistoon, mutta myös opiskelija hyötyi oppimastaan tiedosta

ja tutkimustuloksista käytännön työssä. Opinnäytetyön prosessissa kohtasimme myös

haasteita. Haasteena oli muun muassa se, ettei kummallakaan ollut aikaisempaa koke-

musta tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Lisäksi naisten asunnottomuudesta tai sen

erityispiirteistä ei ollut paljoa Suomessa tuotettua kirjallisuutta. Kirjallisuuden vähäi-

syys kuitenkin motivoi meitä tuottamaan kyseisestä aiheesta tutkimuksen ja tutkimuk-

sen tuottaminen oli antoisaa ja mukaansa tempaavaa. Lisäksi prosessi kokonaisuudes-

saan antoi aivan uuden perspektiivin parityöskentelyyn.  Toimimme toistemme tukena

prosessin alusta loppuun ja päätökset työn etenemisestä tehtiin yhdessä. Parityösken-

tely antoi kirjaimellisesti kahdet silmäparit lukemaan ja näkemään sekä täten myös

jakamaan uusia oivalluksia ja ideoita. Tämä kyseinen parityöskentelyn ilo ja jaettu

oppi ovat mielestämme kultaakin arvokkaampia työvälineitä konkreettisen työn teke-

miseen.

Tutkimusprosessin loppumetreillä saimme kuitenkin osaltamme kokea jo maailman

muuttuvan tilanteen vaikutuksen käytännön töihin – kun viimeiset haastatteluotannat

oli saatu kerättyä, ei mennyt aikaakaan, kun maailma kohtasi koronaviruspandemian.

Pandemia vaikutti opinnäytetyömme prosessin tuottamiseen laajasti. Muun muassa

kirjastojen sulku aiheutti vaikeuksia kirjallisuuden hankkimisessa, koulujen sulku teki

muutoksia käsikirjoituksen esittämiseen sekä ohjaukseen, ja yleinen suositus pysytellä

kotona muutti fyysisen parityöskentelyn etätyöksi. Päätös opinnäytetyön tekemisestä

etätyöskentelynä oli yhteinen. Toinen opinnäytetyön tutkijoista työskenteli pandemia-

aikaan kriittisellä alalla sosiaalitoimen eturintamassa ja toinen puolestaan kuului ris-

kiryhmään. Vaikka opinnäytetyömme julkaisuseminaari toteutui myös vallitsevan ti-

lanteen vuoksi etänä tietokoneiden välityksellä, oli siinä myös hyväkin puoli.  Yhteis-

työkumppanimme oli sankoin joukoin mukana virtuaalisessa seminaarissa. Olimme

erityisen tyytyväisiä siihen, että meidän oli mahdollista esittää työmme tuloksia yh-
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teistyökumppanillemme. Saimme erittäin positiivista palautetta työstämme sekä pro-

jektityöntekijältä että koko valtakunnallisen kokemusasiantuntijakehitystyöryhmän jä-

seniltä.

10.6 Kehitysehdotukset NEA-hankkeelle ja jatkotutkimukselle

Haastatteluistamme esille tulleista kehitysideoista keskeisimpiä huomioita ovat ryh-

män sisäisen viestinnän kehittäminen sekä työstä saatavien etuuksien jakautuminen

tasapuolisemmin ryhmän jäsenten välillä. Lisäksi haastatteluista nousi toive yhteis-

työstä kehitystyöryhmän ja julkisen sektorin palveluidentuottajien kanssa. Ryhmän

kokemusasiantuntijat tulevat monista eri taustaorganisaatioista ja osa heistä toimii ryh-

mässä palkkiollisena ilman taustaorganisaatiota. Samasta taustaorganisaatioista tule-

vien jäsenten kesken viestintä kulkee taatusti myös suullisessa muodossa, mutta tämä

jättää viestintäketjun ulkopuolelle jäsenet, jotka eivät kuulu keskenään samaan tausta-

organisaatioon ja heidät, jotka tulevat ryhmään niiden ulkopuolelta.

Kehitystyöryhmä voisi hyötyä koulutuksesta Lean -filosofiaan, jonka tarkoituksena on

poistaa turhaa ”hukkatyötä” ja täten parantaa laatua ja tehokkuutta (Talentree. Leanisti

kohti sujuvampaa työtä). Kehitystyöryhmän toiminnassa tulisi keskittyä siihen, että

saadaan tehtyä oikea määrä oikeanlaisia asioita ilman haittatekijöitä, kuten aikataulu-

tusongelmia. Haittatekijöiden hukalla tarkoitetaan sellaisia ylimääräisiä tekijöitä, jotka

hidastavat prosessia (Talentree. Leanisti kohti sujuvampaa työtä). Aikatauluongelmat

ovat suhteellisen helppo ratkaista. Kehitystyöryhmä voisi hyötyä koulutuksesta, jossa

opitaan sähköisen kalenterin käyttö ja kalenterikutsujen tekeminen. Koulutuksen to-

teuttamiseen voisi hyödyntää esimerkiksi IT-alan ammattikorkeakoulun opiskelijoita,

jotka puolestaan saisivat harjoitusta sähköisten alustojen kouluttamisesta muille. Ryh-

män sisällä tapahtuvan viestinnän tehostaminen ja sujuvoittaminen voi parhaimmil-

laan taata toimivamman tiedonvaihdon ryhmän jäsenten välille ja täten selkeyttää teh-

tävänantoja sekä poistaa turhaa stressiä. Sisäiseen viestintään voisi sopia kalenterimai-

nen sähköinen viestintäalusta, joka olisi jokaisen jäsenen tavoitettavissa.  Tällöin jo-

kainen kehitystyöryhmän jäsenistä saisi nopeasti, säännöllisesti, selkeästi ja tasapuo-

lisesti tietoa tapaamisten sisällöstä ja aikataulusta, jolloin tapaamisista sopiminen jä-

senten kesken helpottuisi. Tiedon kulkua tehostamaan olisi hyvä, että viestimiselle

käytettävä alusta olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen.
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Koemme kuitenkin vastaajien lailla kehitystyöryhmän vahvuudeksi sen, että ryhmän

jäsenet tulevat monista eri taustoista ja taustaorganisaatioista sekä niiden ulkopuolelta.

Kuitenkin tärkeänä jäsenten tasavertaisuutta ilmentävänä tekijänä toimisi se, että ryh-

mässä toimivien jäsenten saamat etuudet, kuten koulutukset, työnohjaus ja työterveys-

huolto jakautuisivat tasaisemmin kehitystyöryhmän jäsenten välillä. Voisikin olla tar-

peen, että etuuksien jakautumisesta tehtäisiin jatkotutkimusta. Tutkimuksessa voitai-

siin kartoittaa kaikkien jäsenien saamat etuudet ja se, kokeeko he etuuden riittävinä

vai olisiko niissä kehitettävä. Tutkimukselle oleellista olisi, että siihen osallistuisi va-

kituisia kokemusasiantuntijoita, palkkiolla työskenteleviä kuin työkokeilijoita.

Haastatteluista esiin noussut ajatus järjestötahon ja julkisen sektorin välisen yhteistyön

lisäämisestä julkisen sektorin tarjoamien asunnottomuuspalveluiden kehittämiseksi

kuulostaa tarpeelliselta ja siihen voisi mielestämme jatkossa panostaa enemmän. Us-

kommekin kokemusasiantuntijatiedon merkityksen korostuvan tulevaisuudessa asun-

nottomuuspalveluiden kehittämistyössä yhä enemmän. Näemme kokemusasiantunti-

joiden tekemän kehitystyön tärkeänä voimavarana, jota voitaisiin käyttää kuromaan

välimatkaa julkisen ja kolmannen sektorin tuottamien palveluiden välillä. Esimerkiksi

haastattelutukoksista noussut hankkeen ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyö nai-

sille suunnatun majoituksen kehittämiseksi kuulostaa erittäin tarpeelliselle. Tämä idea

voisi toimia yhtenä kehitystyöryhmän kehitystavoitteena.

Huomasimme haastatteluistamme, että jokaisella haastatellulla kokemusasiantuntijalla

on heidän omien kokemustensa tuottamaa ainutlaatuista tietoa palveluista ja niiden

käytettävyydestä. Tutkimuksemme tuloksista ilmeni, että kokemusasiantuntijat koke-

vat yhteistyön sosiaalialan ammattilaisten ja viranomaisten kanssa merkittävänä.

Opinnäytetyömme ideaa voisi kehittää eteenpäin keräämällä tietoa siitä, minkälaisena

ammattilais- ja viranomaistahot kokevat kehitystyön tekemisen kokemusasiantuntijoi-

den kanssa ja kuinka tämä yhteistyö on muokannut heidän asenteitaan ja arvojaan.

Olisi myös arvokasta tuottaa työyhteisöille tukimateriaalia, joka sisältäisi tietoa sekä

ammattilaisten havaintoja ja oivalluksia yhteistyöstä kokemusasiantuntijan kanssa.

Kootusta aineistosta voitaisiin tehdä koulutusmateriaalia työtahoille, jotka ovat alku-

tekijöissä asiakasosallistamisen ja kokemusasiantuntijuuden kanssa. Uskomme, että

tarjoamalla tällaisia konkreettisia apuvälineitä kokemusasiantuntijuutta voitaisiin op-

pia hyödyntämään työkentällä kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi apuvälineet voisivat

helpottaa ammattilaisten siirtymistä yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa.
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LIITE 1: Tervetulokirje haastateltaville

Tervetuloa opinnäytetyön haastatteluun!

Hyvä opinnäytetyöhön osallistuja,

toivotamme Teidät tervetulleeksi osallistumaan haastatteluun koskien tutkimustamme

kokemusasiantuntijakehitystyöryhmästä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa Nai-

serityisyys asunnottomuustyössä -hankkeelle tietoa siellä toimivan kokemusasiantun-

tijakehitystyöryhmän jäsenten kokemuksista ryhmässä toimimisesta. Haastattelutulok-

set käsitellään anonyymisti, eli Teidän henkilöllisyytenne salataan kaikissa prosessin

vaiheissa sekä julkaistussa tutkimuksessa. Kerätty haastatteluaineisto säilytetään sala-

sanan takana ja tuhotaan heti käytön jälkeen.

Haastattelut ovat tutkimuksemme tiedonkeruumenetelmä – eli sydän.      Haastattelut

suoritetaan kahden/kolmen henkilön ryhmissä. Kestoltaan niihin kuluu noin 1 - 1,5

tuntia. Opinnäytetyön haastatteluihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja Teillä

on oikeus kieltäytyä siitä missä tahansa vaiheessa, ilman syyn ilmoittamista.

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Teidän kokemuksianne kehitystyöryhmästä, sekä

kokemaanne roolimuutosta palveluiden käyttäjästä niiden kehittäjäksi. Tavoit-

teenamme on myös vahvistaa ryhmän jäsenten vaikutusmahdollisuuksia työolosuhtei-

den kehittämiseksi. Haastattelut ovat avoin tila, ja Te päätätte mitä ja minkälaisia ko-

kemuksia toiminnastanne haluatte kertoa. Meidän työmme on siis olla portti äänel-

lenne!

Pitääkö minun valmistautua haastatteluun?

Ei. Opinnäytetyössä kartoitetaan Teidän kokemuksianne kokemusasiantuntijatoimin-

nasta, eli vastaukset kysymyksiin löytyvät jo sinulta. Ennen haastattelua haluamme

kuitenkin, että tutustut tutkimuksemme tarkoitukseen ja tavoitteisiin, jotta voit olla

varma tahdostasi osallistua siihen. Tämän vuoksi pyydämme jokaiselta haastatelta-

valta kirjallisen sopimuksen osallistumisestaan. Kirjallinen sopimus on kutsukirjeen

toisessa osassa. Voit ottaa sen mukaan haastatteluun täytettynä.
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LIITE 2: Sopimus haastatteluun osallistumisesta

Sopimus haastatteluun osallistumisesta

Tutkimustyö:

Asunnottomuuspalveluiden käyttäjästä palveluiden kehittäjäksi –kokemusasiantunti-

joiden kokemuksia kehitystyöryhmään osallistumisesta

Ymmärrän, että opinnäytetyöhön osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voin kiel-

täytyä siitä missä tahansa vaiheessa.

Ymmärrän, että kaikki saadut haastattelutulokset käsitellään anonyymisti koko opin-

näytetyön prosessin ajan.

Ymmärrän, että kaikki antamani tiedot käsitellään luottamuksella, minua kunnioit-

taen.

Haastateltavan nimikirjoitus: ____________________________________

Haastateltavan nimenselvennys: _________________________________

Haastattelijoiden nimikirjoitukset: _________________________________

Haastattelijoiden nimenselvennykset: ______________________________

Helsingissä: ___ . ___ . 2020

Kysyttävää opinnäytetyöstämme tai haastateltavana olemisesta? Ota yhteyttä!

Jemina Kuusimurto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosionomi

C37158@student.diak.fi

Venla Knuuti, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosionomi

AVC37388@student.diak.fi

Satu Keisala, opinnäytetyön vastuuohjaaja

Satu.Keisala@Diak.fi
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LIITE 3 Teemahaastattelurunko

Tutkimuskysymykset:

1.Minkälaisia kokemuksia osallistujilla on toiminnasta?

2.  Minkälaisia kokemuksia osallistujilla on roolimuutoksesta palveluiden käyttäjästä

palveluiden kehittäjäksi?

3. Mitä kehittämisen tarpeita kokemusasiantuntijat näkevät toiminnassa?

HAASTATTELUN TEEMAT:

Kokemukset kehitystyöryhmästä, kehittämistarve, roolimuutos

Keskustelua herättävät apukysymykset haastattelun tueksi:

TEEMA: Kokemukset

-Mitä hyötyä toiminnasta on ollut sinulle?

-Mitä mahdollisuuksia se on antanut sinulle?

-Onko kokemusasiantuntija yhdenvertainen vaikuttaja NEA-hankkeen kehittämis-

työssä? Kerro lisää/täydennä.

-Viihdytkö työssäsi? Miksi, miksi et?

-Onko mielestäsi tärkeää, että nainen on kehittämässä palveluita asunnottomuus-

työssä? Miksi/miksi ei?

TEEMA: Kehittämistarpeet

-Koetteko että koulutus työhönne on ollut riittävää?

-Onko teillä työskentelyyn tarvittavat välineet?

- Miten toimintaa pitäisi mielestänne kehittää?
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TEEMA: Roolimuutokset

-Millaisena koet roolisi työryhmässä?

-Miten roolisi on muuttunut palveluiden käyttäjänä koetuista kokemuksista verrattuna

palveluiden kehittäjänä toimimiseen?

-Koetko, että olet oman roolisi ryhmässä merkityksellisenä? Miksi/Miksi ei?
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LIITE 4. Diakonissalaitoksen Eettisen toimikunnan lausunto


