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Opinnäytetyöni on produktio, joka koostuu oppaasta ja kirjallisesta raportista. 
Produktion tarkoituksena oli tuottaa vertaisohjaajille opas, joka toimisi vertaisohjaajan 
perehdytysaineistona ja työkaluna. Produktion tilaajana oli VETO-projekti, joka on 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (ESTERY Ry) hallinnoima 
vertaistuen kehittämisprojekti. Sen toiminta-aika oli 2009–2012. Opas tuli Etelä-Savon 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen käyttöön. 
 
Vertaisohjaajan opasta varten haastattelin kokenutta vertaisohjaajaa, jotta saisin 
tuntumaa aiheeseen ja oppaaseen vertaisohjaajan näkökulmaa. Kysyin myös palautetta 
vertaisohjaajilta kyselylomakkeen avulla raakaversiosta, joka auttoi oppaan 
muokkaamisessa ja rajaamisessa. Lisäksi kysyin palautetta saman kyselylomakkeen 
avulla valmiista oppaasta. 
  
Oppaasta löytyy tietoa, mitä ryhmää suunnitellessa on otettava huomioon. Oppaasta 
ohjaaja pystyy hahmottamaan omaa rooliaan ryhmässä sekä ryhmän kehitysvaiheita. 
Lisäksi se sivuaa ryhmän erityispiirteistä ryhmäläisten rooleja ja ryhmänohjauksen 
haasteita. Opas sisältää myös käytännön vinkkejä ryhmätapaamisten suunnitteluun 
erilaisten ryhmäharjoitusten muodossa. Visuaalisesti oppaan tavoitteena oli olla selkeä 
ja helppolukuinen. 
 
Vertaistukitoimintaa toteutetaan eniten kolmannen sektorin puolella, jonne itsekin 
opinnäytetyöni tein. Kolmannella sektorilla vertaistukitoimintaa harjoitetaan yleensä 
vapaaehtoisten voimin. Vertaistukitoimintaa hyödynnetään myös julkisella sektorilla, 
mutta se ei ole saanut vielä vankkaa asemaa julkisessa palvelujärjestelmässä. 
Kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyötä tulisikin kehittää, jotta pystyttäisiin 
paremmin tukemaan ihmisten henkistä ja samalla myös fyysistä kuntoutumista elämän 
vaikeissa tilanteissa. Muun muassa näistä syistä koen tärkeäksi olla omalta osaltani 
mukana vertaistoiminnan kehittämisessä. 
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ABSTRACT 

 
 
Anttonen, Hannamari.  
Peer Support from Group – Peer Instructor’s Guide. 66 p, 3 appendices. Language: 
Finnish. Pieksämäki 2013.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. 
 
 
 
The aim of the thesis was to produce a peer support guide for Southern Savonia’s social 
and health care organizations. The thesis was produced as a commission agreement by 
the VETO-project. The VETO-project was a developing project of the peer support, and 
it had been carried out by health and social organizations (ESTERY) of Southern 
Savonia. Its operating time was 2009-2012. The thesis was a production for the third 
sector. 
 
The guide includes information for example about group planning, the role of the peer 
instructor, roles of the group members, group stages of development and challenges of 
the group control. It also includes practical tips for planning a variety of group 
meetings, like different group exercises. I interviewed experienced peer instructors 
because I wanted to get also peer instructor’s perspective on the peer guide. I also asked 
the peer instructors’ feedback on the peer guide’s raw version and ready version. I used 
same the questionnaire in both of inquiries. Visually the aim of the guides was to be 
clear and easy to read. 
 
Peer support carried out most of the third sector’s and voluntary efforts. The public 
sector is also used for peer support, but it hasn’t a strong position in the public service 
system. The cooperation of the third sector and the public sector should be developed. 
So the public sector can better support the people’s mental and physical rehabilitation. 
Including those reasons I think that it’s important to be part of the developing project of 
the peer support. 
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SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 5 

2 OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖKUMPPANIT ....................................................... 7 

3 VERTAISTOIMINTA ................................................................................................... 7 

 3.1 Vertaistuki ......................................................................................................... 7 

 3.2 Vertaistukiryhmä ............................................................................................... 8 

 3.3 Vertaisohjaaja .................................................................................................... 9 

4 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MERKITYS ............................................................. 10 

 4.1 Vapaaehtoistoiminta ........................................................................................ 10 

 4.2 Vapaaehtoistyöntekijä ..................................................................................... 11 

 4.3 Kolmas sektori julkisen sektorin tukena .......................................................... 11 

 4.4 Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys ......................................... 12 

5 VERTAISTUKI SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ .................................................... 13 

 5.1 Vertaistuen hyödyntäminen hoitoalalla ........................................................... 13 

 5.2 Työyhteisössä toteutuva vertaistuki ................................................................. 14 

6 AIKAISEMMIN ILMESTYNEITÄ JULKAISUJA VERTAISTUESTA .................. 15 

 6.1 Aikaisemmin ilmestyneitä käsikirjoja ............................................................. 15 

 6.2 Aikaisemmin ilmestyneitä opinnäytetöitä ....................................................... 16 

7 PRODUKTION ETENEMINEN ................................................................................. 17 

 7.1 Produktion tarkoitus ja tavoitteet ..................................................................... 17 

 7.2 Produktion suunnittelu ja työstäminen ............................................................ 18 

 7.3 Produktion arviointi ......................................................................................... 20 

8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS ....................................... 22 

9 POHDINTA ................................................................................................................. 23 

 9.1 Pohdintaa opinnäytetyöprosessista .................................................................. 23 

 9.2 Pohdintaa ammatillisesta kasvusta .................................................................. 25 

 9.3 Jatkotyöskentelyn aiheita ................................................................................. 26 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 27 

LIITE 1 Vertaisohjaajan oppaan lähteet ......................................................................... 31 

LIITE 2 Kyselylomake .................................................................................................... 33 

LIITE 3 Vertaisohjaajan opas ......................................................................................... 35 

 



 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Vertaistuessa keskeisintä ovat samankaltaiset elämäntilanteet ja vertaisryhmä, jossa 

vertaistuki toteutuu (Jantunen 2008, 25). Vertaistuen avulla ihminen ymmärtää, että ei 

ole tilanteessansa yksin, vaan on myös muita samassa tilanteessa olevia. 

Vertaisryhmässä ihmiset pystyvät ottamaan oppia muiden selviytymiskeinoista ja 

omaksumaan uusia elämänhallinnan keinoja. 

 

Hyvärisen (2005) mukaan vertaistuella ei pääsääntöisesti ole laillista asemaa osana 

julkista hyvinvointityötä. Esimerkkinä tästä hän kertoo muun muassa sen, että 

vertaisryhmän tarjoamaa tukea ei helposti nähdä vaihtoehtona lääkehoidolle. Vertaistuen 

tunnustetaan täydentävän muita palveluita, mutta se ei kuitenkaan vahvista eikä 

riittävästi selkeytä vertaistoiminnan asemaa ja merkitystä hoito- ja 

kuntoutusjärjestelmissä. Tähän Hyvärinen näkee ratkaisuna sen, että vertaistoiminnan 

muodot olisi jäsennettävä osaksi tämän päivän hyvinvointiyhteiskuntaa. Lisäksi hänen 

mukaansa vertaistukiliikkeiden jäsenet kannattaa ottaa mukaan palveluiden 

suunnitteluun ja toteutukseen, koska heillä on kokemusta vertaistukitoiminnasta. 

(Hyväri 2005, 228–229.) 

 

Opinnäytetyöni sai alkunsa työelämälähtöisesti, sillä tein sen VETO-projektin 

toimeksiannosta. VETO-projektin tarkoituksena oli kehittää vertaistoimintaa Etelä-

Savon alueella. Opas tuli VETO-projektista vastaavan ESTERY ry:n tukiyhdistysten 

käyttöön vertaisohjaajien työkaluksi ja auttamaan uusien vertaisohjaajien 

perehdyttämisessä. Aikaisemmin ESTERY ry:llä ei ollut käytössä omaa opasta 

vertaisohjaajille. Itseäni motivoi suuresti produktiota työstäessä tieto siitä, että se tullaan 

oikeasti hyödyntämään ja sillä on tilaus. 

 

Vertaisohjaajan opas on raportin liitteenä (liite 3) ja toimii omalta osaltaan myös 

opinnäytetyön teoriapohjana. Raportissa keskityn kuvaamaan opinnäytetyöprosessia ja 

avaamaan opinnäytetyön kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten vertaistoimintaan ja 

vapaaehtoistoimintaan liittyviä käsitteitä. Vapaaehtoistoiminnan koen opinnäytetyöni 

kannalta keskeiseksi osa-alueeksi, koska tein opinnäytetyön kolmannelle sektorille. 
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Vertaistuki sairaanhoitajan työssä -luvussa käsittelen vertaistukea hoitoalan 

näkökulmasta. Suurin osa sairaanhoitajista työskentelee julkisella sektorilla, jossa 

vertaistoiminta ei ole löytänyt vielä omaa paikkaansa. 
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2 OPINÄYTETYÖN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY ry) tarkoituksena on 

tukea ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä, toimintaedellytyksiä, 

vaikuttamismahdollisuuksia ja jäsenistölle tuotettavia palveluita Etelä-Savon alueella. 

Yhdistys on käynnistänyt vertaistuen kehittämisprojektin, VETO-projektin, jonka 

tarkoituksena on vertaistoiminnan kehittäminen. (VETO-projekti 2011.) Opinnäytetyöni 

on osa VETO-projektia. 

 

Hakalan (1998, 24) mukaan projekti on suoritus, jolle ominaisia piirteitä ovat 

tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, kertaluonteisuus, määrätyt resurssit ja 

kokonaisuuden ohjaus. VETO-projektin tavoitteena on tukea ja kehittää alueellista 

vertaistukitoimintaa, tavoittaa vertaistukea tarvitsevat ihmiset vertaistuen pariin, 

tehostaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä 

luoda uusi vertaistuen toimintamalli Etelä-Savon alueelle. Lisäksi tavoitteena on, että 

vapaaehtoisia vertaistoimijoita on riittävästi ja heidän jaksamisestaan huolehditaan. 

Toimintatapoina ovat ohjaus, neuvonta, ryhmät, koulutukset ja tapahtumat. Projektin 

toiminta-aika oli 2009–2012, ja sitä rahoitti raha-automaattiyhdistys RAY. VETO-

projektista vastasivat projektityöntekijät. (VETO-projekti 2011.)  

 

 

 

3 VERTAISTOIMINTA 

 

 

3.1 Vertaistuki 

 

Vertaistuen katsotaan vakiintuneen toimintamuotona Suomeen sosiaali- ja terveysalan 

saralla 1990-luvun puolivälissä (Hyväri 2005, 214). Vertaistoiminnan perusajatuksena 

on usko ihmisen omiin sisäisiin voimavaroihin. Vertaistoiminnan avulla ihminen löytää 

omat voimavaransa ja ottaa vastuuta omasta elämästään. Näin ihminen tulee 

passiivisesta avun vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi. (Laatikainen 2010, 12–13.) 
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Vertaistuki on kokemukselliseen tietoon pohjautuvaa omaehtoista ja yhteisöllistä tukea 

sellaisten ihmisten välillä, joilla on joko samankaltaiset elämäntilanteet tai 

samankaltaiset kokemukset. Eli vertaistuessa tärkeää ovat samankaltaiset 

elämäntilanteet ja vertaisryhmä, jossa vertaistuki toteutuu. Vertaisryhmiä on lukuisia 

erilaisia Internetin keskusteluryhmistä kasvokkain kokoontuviin keskusteluryhmiin. 

Vertaisryhmien erityispiirteitä ovat ei-kaupallisuus, vastavuoroisuus, 

yhteenkuulumisentunne, tukea antava ympäristö, ryhmän mahdollisuus vastata 

jäsentensä tarpeisiin ja usko kokemukselliseen tietoon. (Jantunen 2008, 23–25.) 

 

Vertaistuki tarvitsee toteutuakseen yhteisesti jaetun sosiaalisen tilan, jossa ihmiset 

jakavat toistensa kanssa kokemuksiaan. Pelkkä kokemusten julki tuominen ei siis riitä, 

vaan tarvitaan kokemuksen vastaanottaja joka pystyy omien kokemuksiensa kautta 

eläytymään toisen ihmisen kertomaan niin kuin ne olisivat käyneet hänelle itselleen. 

(Hyväri 2005, 225.) 

 

 

3.2 Vertaistukiryhmä 

 

Vertaistukiryhmään osallistuvilla on samankaltaisia kokemuksia toistensa kanssa. 

Vertaistuki toteutuu ihmisten jakaessa kokemuksia ja saadessa itselleen uusia 

näkökulmia toisten kokemuksista. Vertaistukiryhmässä tärkeintä on keskustelu juuri 

ryhmän jäsenille oleellisimmista asioista. Keskusteluja voi ohjata eri teemat, joita 

käsitellään eri ryhmätapaamisilla. Ryhmässä voidaan keskustelun lisäksi käyttää 

parityöskentelyä sekä tehdä kirjallisia ja toiminnallisia harjoitteita. Lisäksi ryhmissä voi 

olla rentoutumisharjoitteita, yhteisiä liikuntahetkiä tai muuta vastaavaa. Ryhmän 

toteutus lähtee ryhmän tarpeista ja tavoitteista. (Suomen mielenterveysseura 2010, 9–

10.) 

 

Vertaistukiryhmä voi olla joko avoin tai suljettu ryhmä. Avoimeen ryhmään voi tulla 

uusia osallistujia mukaan milloin vain, mutta suljettuun ryhmään ei voi osallistua 

kesken kaiken. Ryhmätyypin valinnan ratkaisevat ryhmän tavoitteet ja käsiteltävät asiat. 

(Pajunen & Koivunen 2010, 6.) Kovalaisen (2007) tutkimuksen mukaan suljetussa 
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ryhmässä olevat vertaisryhmäläiset ajattelivat avointen ryhmien olevan levottomia, 

koska niiden osallistujamäärää ei pystytty rajoittamaan. Suljettu ryhmä koettiin 

turvallisemmaksi myös osallistujien vähäisen vaihtuvuuden vuoksi. (Kovalainen 2007, 

50.) 

 

Vertaistukiryhmiä järjestävät erilaiset järjestöt, yhteisöt, yksityiset palveluntuottajat, 

kunnat ja yhdistykset. Vertaistukiryhmät voivat olla itseohjautuvia tai niitä voi ohjata 

vapaaehtoinen vertaisohjaaja tai ammattilainen. (Mykkänen-Hänninen 2007, 26, 28) 

Vertaistukiryhmien katsotaan vastaavan ihmisten yhteisöllisyyden tarpeeseen, sillä 

ihmisillä on luonnollinen tarve kuulua yhteisöön. Tämä on tärkeää varsinkin 

nykyaikana, kun yhteisöllisyys on yhä vähäisempää kaupunkilaistumisen ja 

yhteiskunnan modernisoitumisen johdosta. (Hyväri 2005, 226.) 

 

”Tällaiset kurssit ovat pelastusrengas, kun on surun ja kauhun murtama. Olen 
saanut rehellisesti ja häpeilemättä sanoa, mitä ajattelen ja koen. Parasta on ollut 
toisten tuki ja ymmärtäminen ja hyväksyminen sellaisena kuin olen.” (Suomen 
mielenterveysseura 2010, 16.) 

 

 

3.3 Vertaisohjaaja 

 

Vertaisohjaajalla on samankaltaisia kokemuksia kuin ryhmän jäsenillä, mutta hän on 

käsitellyt omat kokemuksensa niin, että pystyy ohjaamaan ryhmää ja kohtaamaan 

ryhmäläisten samankaltaiset kokemukset (Heiskanen & Hiisijärvi i.a.). Vertaisohjaajien 

työ perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. Yleensä he ovat itse saaneet apua 

vertaistuesta ja sitä kautta kiinnostuneet vertaisohjaajana toimimisesta. 

 

Ryhmä tarvitsee jonkun, joka huolehtii sen olemassaololle välttämättömistä tehtävistä, 

kuten suunnan näyttämisestä, päätösten teosta ja visioiden luonnista. Ilman suunnan 

näyttäjää, ei ole myöskään ryhmää, koska kaikki erkaantuisivat eri suuntiin eikä homma 

pysyisi kasassa. (Kopakkala 2005, 89.) Vertaisohjaajan tärkeimpänä tehtävänä on 

rakentaa puitteet toimivan vertaistuen kehittymiselle eli luoda turvallinen ilmapiiri sekä 

rauhallisen ajan ja paikan tarjoaminen. (Suomen mielenterveysseura 2010, 9.) Ohjaaja 

toimii ryhmän kapellimestarina rohkaisemalla ryhmäläisiä keskustelemaan keskenään ja 
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huomioimalla myös ryhmän hiljaiset jäsenet. Ryhmän alkaessa toimimaan 

aktiivisemmin, ohjaajan rooli muuttuu passiivisemmaksi. Tällöin hän keskittyy 

ohjaamaan ryhmän toimintaa ja keskustelua sekä huolehtii siitä, että ryhmä noudattaa 

perustehtäväänsä. (Kaukkila 2008, 68–69.) 

 

”Vertaisohjaajuus antaa paljon, miksi sitä muuten lähtisi räntäsateessa ryhmää 
vetämään. Kyllä se on molemmin puolista se juttu.” 

 

 

 

4 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MERKITYS 

 

 

4.1 Vapaaehtoistoiminta 

 

Vapaaehtoistoimintaa harjoitetaan monilla eri aloilla ja paikoissa. Eniten 

vapaaehtoistoimintaa tapahtuu urheilun ja liikunnan parissa. Seuraavaksi suosituimmat 

vapaaehtoistoiminnan muodot ovat sosiaali- ja terveysalalla ja kolmanneksi lasten ja 

nuorten kasvatuksen piirissä.  Suomessa vapaaehtoisia on paljon, sillä jopa kolmas 

suomalainen on mukana vapaaehtoistyössä. Ajallisesti tämä tekee keskimääräisesti 18 

tuntia kuukaudessa, mikä tekee Suomesta vapaaehtoisuuden kärkimaan. (Yeung 2002.) 

(Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry 2005, 8.) 

 

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä 
toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta, joka tehdään ilman pakkoa ja jota 
kulttuurissamme ei pidetä velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan. (Sosiaali- ja 
terveysturvan keskusliitto ry 2005, 8.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistoiminnan muodot keskittyvät heikoimmassa 

asemassa olevien auttamiseen, keskinäiseen vertaistukeen, osallisuuteen ja 

yhteisöllisyyteen sekä edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. Vapaaehtoistoimintaa 

leimaavat tasa-arvoisuus ja vastavuoroisuuteen perustuva auttaminen, ihmisten 

keskinäinen tuki ja vertaisuus. Tästä esimerkkinä on se, että useat järjestöt ovat 

syntyneet vertaistoiminnasta, kun saman kokeneet ihmiset ovat kerääntyneet yhteen ja 

halunneet jakaa kokemuksiaan sekä vaikuttaa omiin asioihinsa. Vapaaehtoistoiminta 
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edistää ihmisten osallistumismahdollisuuksia, omatoimisuutta ja luo mahdollisuuksia 

toimia aktiivisena kansalaisena. (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry 2005, 8–9.) 

 

 

4.2 Vapaaehtoistyöntekijä 

 

Vapaaehtoistyöntekijä on ihmisen rinnalla kulkija, joka ei pyri olemaan toisen 

yläpuolella. Vapaaehtoisella on useasti autettavan kanssa samoja kokemuksia, ja hän 

lähestyy autettavaa omista lähtökohdistaan. Vapaaehtoistyöntekijä on tasavertainen 

ihminen autettavaan verrattuna. Ammattityöntekijä ei voi olla tasavertaisessa suhteessa 

asiakkaaseensa. Hänellä on koulutuksensa ja asemansa vuoksi suurempi vastuu 

auttamistilanteissa kuin vapaaehtoistyöntekijällä. (Forsström, Franski & Tamminen 

2007, 204.) 

 

Vapaaehtoistyöntekijän on tärkeää huolehtia jaksamisestaan. Vapaaehtoisen 

vertaisohjaajan jaksamista tukevat muiden vertaisohjaajien tapaaminen, 

kouluttautuminen ja työnohjaus. Lisäksi työn jakaminen auttaa jaksamisessa. (Pajunen 

& Koivunen 2010, 17.) Ohjaajien työskennellessä parina, he pystyvät työnjaon lisäksi 

käsittelemään vertaisryhmässä nousseita asioita läpi keskenään. Monet yhdistykset 

tarjoavat jäsenilleen työnohjausta, kuten ESTERY ry. (Henkilökohtainen tiedonanto 

24.8.12.) Työnohjauksessa ohjaaja saa puhua vapaasti itseään mietityttävistä asioista, 

kuten tunteita herättäneistä vuorovaikutustilanteista, asiakastapauksista tai omasta 

roolistaan. Työnohjaaja toimii peilinä ohjattavan työstäessä itseä askarruttavia asioita. 

(Martin ym. 2012, 64.) 

 

 

4.3 Kolmas sektori julkisen sektorin tukena 

 

Vapaaehtoistoimintaan ja samalla vertaistukitoimintaan liittyy vahvasti kolmas sektori. 

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan kansalaisten muodostamia ja johtamia yhdistyksiä, 

osuuskuntia ja säätiöitä. Kolmannen sektorin toiminta ei ole julkisen vallan synnyttämää 

ja ylläpitämää, ei voittoa tavoittelevaa yritystoimintaa, ei vapaata ammatinharjoittamista 

eikä kotitalouksien toimintaa. Kolmas sektori nousee esille puhuttaessa 
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hyvinvointipalvelujen vastuun jaosta. Julkinen sektori ei pysty yksin tuottamaan 

riittävästi palveluja väestön ikääntyessä ja kuntien resurssien kasvaessa. Tästä syystä on 

pohdittu, voisiko vastuuta palveluista siirtää kolmannelle sektorille. (Sosiaali- ja 

terveysturvan keskusliitto ry 2005, 12.) 

 

Mediassa on ollut esillä Suomen sosiaalimenojen kasvu, jota vauhdittaa väestön 

ikääntyminen ja eläkkeiden indeksikorotukset. Esimerkiksi vuonna 2009 Suomen 

sosiaaliturvan menot nousivat ensimmäistä kertaa yli 50 miljardin euron, noin 52,4 

miljardiin euroon. Näin ollen rahaa kului lähes yhdeksän prosenttia enemmän kuin 

edellisenä vuonna ja jokaista asukasta kohti lähes 10 000 euroa. (Helsingin sanomat 

2011.) Mediassa on ollut näkyvästi esillä myös mielenterveysongelmien kasvu monissa 

eri väestöryhmissä. Mielenterveyspalveluista on hankala alkaa säästämään, sillä 

esimerkiksi vuonna 2009 ennätysmäärä nuoria joutui työkyvyttömyyseläkkeelle 

mielenterveysongelmien vuoksi (Taloussanomat 2011). Vertaistukitoiminnan 

kehittäminen on tässäkin valossa tärkeää, sillä se auttaa osaltaan hillitsemään 

sosiaalimenojen kasvua. Vertaistukitoiminnan järjestäminen on edullista verrattuna 

esimerkiksi yksilöllisiin terapiapalveluihin. 

 

 

4.4 Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys 

 

Vapaaehtoistoiminnan katsotaan lisäävän ihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta, mikä taas 

estää syrjäytymistä ja alentaa työttömien kynnystä palata työelämään. 

Vapaaehtoistoiminta ja aktivoiva työllisyyspolitiikka kohtaavat usein toisensa, sillä 

vapaaehtoistoiminnan piiristä löytyy työttömille aktivoivia työtehtäviä. Aktivoivassa 

työllisyyspolitiikassa nousee esille sosiaalietuuksien vastikkeellisuus eli sosiaalietuuden 

saajan tulisi ainakin symbolisesti ansaita rahallinen etuutensa tekemällä esimerkiksi 

yleishyödyllisiä töitä järjestöille tai huolenpitopalveluissa. (Matthies 2005, 307, 309.) 

 

Vapaaehtoistoiminta lisää eläkeläisten osallisuutta ja aktiivisuutta antaen samalla 

sisältöä elämään. Työssäkäyville vapaaehtoistoiminta toimii taas työelämän 

vastapainona. Vapaaehtoistoiminta ja -järjestöt ovat juurruttaneet oman paikkansa 

yhteiskunnassa, muun muassa maahanmuuttajatyössä, asukastoiminnassa, 
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päihdehuollossa ja nuorisotoiminnassa. ”Ne täydentävät, korvaavat ja uudistavat 

ammatillisia ja julkisia palveluja.” Projektiuttaminen ja verkostoituminen ovat lisänneet 

toimijoiden kirjavuutta ja samalla lisänneet kansalaisjärjestöjen merkitystä 

yhteiskunnassa kansallisella, paikallisella ja myös eurooppalaisella tasolla. (Matthies 

2005, 307–310.) Vapaaehtoisjärjestöjen merkityksen kasvaessa myös sen toiminnan 

kehittämisen ja tukemisen tärkeys korostuu. Oma opinnäytetyöni on omalta osaltaan 

mukana kehittämässä juuri kolmannen sektorin toimintaa. 

 

 

 

5 VERTAISTUKI SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ 

 

 

Koska valmistun sairaanhoitajaksi, koen tärkeäksi käsitellä raportissa vertaistukea myös 

hoitoalan näkökulmasta. Tällä hetkellä vertaistuki ei näy selkeästi sairaanhoitajan 

työssä, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa myös hoitoalalla aletaan tiedostaa 

vertaistuen merkitys. Tässä luvussa käsittelen vertaistukea sekä asiakkaiden että 

työyhteisön näkökulmista. 

 

 

5.1 Vertaistuen hyödyntäminen hoitoalalla  

 

Vertaistukea pitäisi tuoda enemmän julki sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja 

palvelutaloissa ja niin edelleen. Hoitohenkilökunnan olisi hyvä tietää paikkakuntansa 

vertaistukitoiminnan tarjonnasta, jotta he pystyisivät tiedottamaan niistä vertaistuesta 

hyötyville asiakkaille. Sairaanhoitaja kohtaa työssänsä lukuisia ihmisiä, jotka 

sairautensa tai elämäntilanteensa vuoksi hyötyisivät vertaistuesta. Kukkuraisen (2007) 

mukaan ihmisellä on tarve saada ja antaa tukea, vertailla omia kokemuksiaan ja omaa 

elämäntilannettaan. Vertaistuki antaa ihmisille mahdollisuuden pohtia, miten oma elämä 

ja voimavarat, sairaus ja sen kanssa eläminen eroaa jonkun muun vastaavanlaisesta 

tilanteesta.  
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Vertaistuki on ainutlaatuista tukea, jota ammattihenkilö, ilman omakohtaisia 

kokemuksia, ei pysty antamaan. Tiedostaessani tämän voin ottaa asian helpommin 

puheeksi asiakkaiden kanssa. Lisäksi minulla on paremmat valmiudet etsiä tuleville 

asiakkailleni sopivia vertaistukitoiminnan muotoja, joita järjestetään heidän 

lähiympäristössä. Oppaan työstämisen aikana olen päässyt syventymään 

vertaisohjaukseen, mikä ennestään oli minulle melko vieras aihe. Olen sitä kautta 

ymmärtänyt vertaistuen arvokkuuden. Opinnäytetyöprosessin aikana saatuja tietoja 

vertaistuesta voin tulevaisuudessa hyödyntää myös sairaanhoitajan työtehtävissä.  

 

 

5.2 Työyhteisössä toteutuva vertaistuki 

 

Vartiainen Aila (2007) nostaa esille pro gradu tutkielmassansa kaksi tutkimusta 

sairaanhoitajien saaman vertaistuen merkityksestä. Hart ja Rotem (1995, 3,7–8) 

havaitsivat vertaistuen vaikuttavan sairaanhoitajien asiantuntijuuden eli tietojen, taitojen 

ja asenteen kehittymiseen. Lisäksi he huomasivat muun muassa, että koetun stressin 

määrällä oli selvä negatiivinen yhteys saatuun vertaistukeen. Eli mitä huonommin 

työntekijä työssään jaksoi, sitä vähemmän hän koki saavansa vertaistukea. Dewen 

(1989, 318) havaitsi tutkimuksessaan, että sairaanhoitajien osastotyössä saama 

vertaistuki paransi heidän työhyvinvointiaan. (Vartiainen 2007, 14.) 

 

Vertaistuki ja kollegiaalinen keskustelu kehittää ammatillisuutta monin eri tavoin: 

• Omien teorioiden ja uskomusten artikulointi  

• Sanojen ja merkitysten löytäminen asioille, jotka ovat olleet ”syvällä itsessä”  

• Työntekijä hahmottaa omimman tapansa työskennellä 

• Uusien näkökulmien saaminen, voi tarkastella asioita toisen kollegan silmin  

• Oman persoonallisen ja ammatillisen identiteetin ja auktoriteetin kehittyminen  

• Keskustelu virittää uusia ideoita ja halun kokeilla toisenlaisia lähestymistapoja  

• Keskustelu herättää toivoa ja luo yhteisyyden tunnetta  

• Omat ihanteet ja sitoumukset selkiytyvät ja vahvistuvat  

• Keskustelun avulla kehittyy ongelmiin menetelmällisiä keinoja ja ratkaisuja 

   (Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004.) 
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Työntekijä kaipaa vertaistukea samoin kokeneilta, jotka ymmärtävät hänen 

tuntemuksiaan ja pystyvät jakamaan kokemuksiaan. Vertaistuki toteutuu monesti 

huomaamatta, eikä ihmiset välttämättä edes tiedosta antavansa toisillensa vertaistukea. 

Työpaikan tauoilla vertaistuen antamiselle on hyvä mahdollisuus työntekijöiden ollessa 

kokoontuneina samaan kahvipöytään. Silloin on helppo puhua työpaikalla käyneistä 

asioista, ja siitä miten muut ovat asian kokeneet. Toisaalta kahvipöydässä puhutaan 

myös arjessa sattuneista ikävistä asioista, ja monesti kahvipöydästä löytyy saman 

kokenut työkaveri. Joskus taukotilat ovat niin lähellä asiakastiloja, että niissä ei voi 

arkaluontoisista asioista keskustella. Tällöin hyviä tilaisuuksia vertaistuen 

toteutumiselle ovat esimerkiksi ryhmämuotoiset työnohjaukset. 

 

 

 

6 AIKAISEMMIN ILMESTYNEITÄ JULKAISUJA VERTAISOHJAAJUUDESTA 

 

 

6.1 Aikaisemmin ilmestyneitä käsikirjoja 

 

Markkinoilta löytyy monia vertaisohjaukseen liittyviä laajoja käsikirjoja, joita käytin 

hyödykseni suunnitellessani vertaisohjaajan opasta. Tutustuin käsikirjoihin ja pohdin, 

mitkä asiat aloittelevan vertaisohjaajan olisi hyvä tietää ja ottaa huomioon. Opas ei 

kuitenkaan voi olla yhtä laaja kuin kirja, joten tärkeitäkin asioita joutui siihen 

tiivistämään. Oppaan yhtenä tarkoituksena olikin herättää lukijan uteliaisuus etsimään 

lisätietoa aiheesta. Alla muutama esimerkki aikaisemmin ilmestyneistä käsikirjoista, 

joihin tutustuin opasta tehdessäni. 

 

Suomen Mielenterveysseuralta on ilmestynyt vuonna 2003 ”Linkki-jakson ohjaajan 

käsikirja; Tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa työttömille”. Sen tarkoituksena on 

toimia ammattilaisten käsikirjana ja työvälineenä ihmisten työllistymisen tukemisessa. 

Vertaistukiryhmään osallistujien työelämäkynnystä pyrittiin madaltamaan kahdentoista 

viikon Linkki-jaksolla, jonka tarkoitus on antaa osallistujille paremmat valmiudet 

osallistua itseään koskevien suunnitelmien tekoon tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien 

selkiytymisen myötä. Vertaisryhmässä tapahtuneet onnistumiset lisäsivät osallistujien 



16 

 

uskoa omiin mahdollisuuksiin ja auttoivat arvioimaan omia valmiuksia realistisemmin. 

Linkki-jakso on kehitetty Kolmas Linkki -projektissa, joka toteutettiin Suomen 

Mielenterveysseuran toimesta vuosina 2001–2003. (Forsman ym. 2003, 6–7) 

 

Suomen Mielenterveysseuralta on ilmestynyt myös Hannele Lehtosen (2006) Keinot 

käyttöön arjen areenoilla: Kuvaus verkostohankkeen toteutuksesta, Käsikirja 

vertaisryhmän ohjaajalle ja kehittämistoiminnasta vastaavalle. Käsikirjassa kuvataan 

Keinot käyttöön arjen areenoilla -projektia (2003–2006), joka pyrki osaltaan 

vastaamaan tukitoiminnan uusiin haasteisiin. Projektin ensisijaisena tavoitteena oli 

luoda räätälöidyn, ryhmämuotoisen tuen malleja paikallisten mielenterveysseurojen 

käyttöön ja kehittää tuettua asumista. Lisäksi käsikirja sisältää niin sanotun 

työkalupakin, josta löytyy projektissa käytettyjä teemoja, toimintakokonaisuuksia ja 

toiminnallisia menetelmiä. 

 

Lisäksi Suomen mielenterveysseura on julkaissut Ryhmästä enemmän- Käsikirja 

ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle- nimisen kirjan (Kaukkila & Lehtonen 2008). 

Käsikirjassa on tietoa ryhmän suunnittelemisesta, toiminnasta ja elinkaaresta sekä 

ryhmäläisenä ja ryhmänohjaajana olemisesta. Asumissäätiöyhtiö Aspa on taas 

kustantanut Vertaistoiminta kannattaa- kirjan, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa 

ryhmänohjauksesta (Laatikainen 2010). 

 

 

6.2 Aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä 

 

Aiemmin VETO-projektin tiimoilta on syntynyt opinnäytetyönä Vertaistukitoimintaa 

Mikkelin seudulla- opas. Oppaasta löytävät sekä vertaistuen tarpeessa olevat henkilöt 

että ammattilaiset lähiympäristön vertaistukitoimintaa järjestävät tahot. (Ehrnrooth-

Kiljunen & Mäenpää 2011.) VETO-projektin tiimoilta vastaavat oppaat ovat ilmestyneet 

myös Pieksämäen ja Savonlinnan seudulle. 

 

Vuonna 2004 on tehty opinnäytetyönä Vapautuneiden vankien vertaisryhmän ohjaajan 

ohjekirja Pilvi Vilén ja Merja Willbergin (2004) toimesta. Siinä kerrotaan vapautuneen 
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vangin taustasta, vertaisuudesta, ryhmästä, ryhmään vaikuttavista tekijöistä ja ohjaajan 

merkityksestä ryhmässä. 

 

Wanjohi on tehnyt vuonna 2011 opinnäytetyön Peer support among immigrant women 

to promote their psychological wellbeing eli Vertaistuki maahanmuuttajanaisten 

keskuudessa edistää heidän psyykkistä hyvinvointia. Opinnäytetyön mukaan 

maahanmuuttajanaiset hyötyvät vertaistuesta. Vertaistuen avulla naiset pystyvät 

auttamaan toisiaan ja antamaan toisilleen selviytymisstrategioita sekä tukea 

emotionaalisesti. Samankaltaisten kokemuksien vuoksi naiset jakavat keskinäisen 

ymmärryksen ja luottamuksen sekä voivat jakaa kokemuksiaan toistensa kanssa. 

(Wanhoji 2011, 3.) 

 

Anttila (2012) on tehnyt opinnäytetyönä vertaisohjaajaoppaan senioriliikuntaan 

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelulle. Oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä 

ohjaukseen ja sisältää käytännön harjoitteita senioriliikuntaan. Vertaisohjaaja on 

vapaaehtoinen seniori, joka ohjaa liikuntaryhmiä yksin tai avustaa niiden varsinaista 

ohjaajaa. Oppaasta vertaisohjaaja saa yleistä tietoa ikääntymisen ja sairauksien 

vaikutuksesta toimintakykyyn, jotta osaa ottaa ne huomioon ryhmää ohjatessaan. 

Vertaistuki toteutuu ryhmissä siten, että sosiaalisiin kontakteihin panostetaan ja ne 

antavat mahdollisuuden tutustua vertaisiinsa ja saada näin tukea ja uusia 

ystävyyssuhteita.  (Anttila 2012, 17, liite2.) 

 

 

 

7 PRODUKTION ETENEMINEN 

 

 

7.1 Produktion tarkoitus ja tavoitteet 

 

Vertaisohjaajan oppaan tarkoituksena on toimia työkaluna uusille ja kokeneimmillekin 

vertaisohjaajille. Oppaasta löytyy asiaa muun muassa vertaistoiminnan arvoista ja 

muodoista, vertaisryhmän perusteista, ryhmäytymisestä, ryhmän suunnittelusta, 

toteutuksesta ja päättämisestä sekä palautteen keräämisestä. Oppaassa on myös vinkkejä 
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ryhmätapaamisten toteutukseen. Oppaan tavoitteena on auttaa vertaisohjaajaa 

hahmottamaan ryhmätoimintaa ja omaa rooliaan ryhmässä. 

 

Vertaisohjaajan opasta voidaan käyttää työhön perehdytyksen tukena. Perehdyttämisellä 

tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, 

sen tavat, ihmiset, työnsä ja siihen liittyvät odotukset. Perehdyttäminen on tärkeää 

työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta, sillä sen avulla lisätään työntekijän 

sopeutumista, työn sujuvuutta ja palvelun laatua. Lisäksi työn psyykkinen kuormitus 

vähenee, kun työympäristö ja -tehtävät ovat tuttuja ja työntekijä kokee hallitsevansa 

työnsä. (Mäntynen & Penttinen 2009, 2–3.) 
 

 

7.2 Produktion suunnittelu ja työstäminen 

 

Maaliskuussa 2012 olin ensimmäisen kerran yhteyksissä VETO-projektin 

työntekijöiden kanssa sähköpostin kautta. Sovimme tällöin myös ensimmäisestä 

tapaamisesta. Tapaamisessa tuli ilmi, että VETO-projektilta puuttuu materiaalikansio 

sekä vertaisohjaajille ja ryhmänohjaajille. Päädyimme kuitenkin rajaamaan 

opinnäytetyöni koskemaan ainoastaan vertaisohjaajia. Tapaamisella sain toiveita ja 

vinkkejä siihen, mitä opas voisi sisältää. Oppaan kokoamiseen sain melko vapaat kädet. 

Sain esimerkiksi itse päättää oppaan laajuuden. Projektityöntekijöiden toive oli, että 

opas valmistuisi loka-marraskuussa 2012. Toiveeseen vaikutti vahvasti se, että VETO-

projektin toiminta-aika oli 2009–2012. 

 

Oppaan suunnittelun aloitin perehtymällä aikaisemmin julkaistuihin oppaisiin ja aihe-

alueen kirjallisuuteen. Samalla suunnittelin oppaan sisällysluettelon, josta 

projektityöntekijät antoivat palautetta. Tämän jälkeen vielä muotoilin sisällysluetteloa 

sopivammiksi saamani palautteen avulla. Näin sisällysluettelo toimi myös oppaan 

suunnittelu ja työstämisvaiheessa oppaan runkona. Tavoitteena oli, että sisällysluettelon 

avulla vertaisohjaaja löytää helposti tarvitsemansa tiedon oppaasta. Tästä syystä 

otsikointi on pikkutarkkaa ja kertoo selkeästi tekstin sisällön lukijalleen. 

Sisällysluettelosta lukija saa selkeän kuvan aihealueiden sisällöstä ja oppaasta 

kokonaisuudessaan. Lisäksi oppaassa on joidenkin otsikoiden vieressä ns. tietoisku- 
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laatikko, joka nostaa jonkin keskeisen asian aiheesta esille. Ne auttavat myös saamaan 

oppaasta kokonaiskuvan, vaikka ei olisikaan aikaa lukea opasta kannesta kanteen. 

 

Kävin kaksi kertaa oppaan tekemisen aikana Mikkelissä keskustelemassa oppaasta 

VETO-projektin työntekijöiden kanssa, jotta opas vastaisi paremmin tulevaa 

käyttötarkoitustaan. Lisäksi lähetin keskeneräisiä versioita yhteyshenkilöilleni 

arvioitavaksi sähköpostin välityksellä. VETO-projektin teema väri on vihreä, mistä 

syystä myös oppaassa on käytetty vihreää tehostevärinä. VETO-projekti on myös 

pyrkinyt käyttämään leppäkerttua esitteissään, minkä vuoksi oppaassakin on 

leppäkerttuja. Tavoitteeni oli, että opas on VETO-projektin näköinen. Oppaan etu- ja 

takakannen kuvat ovat VETO-projektin työntekijöiden valitsemia. 

 

Parkkusen mukaan lukijan kokemukseen tiedon oikeellisuudesta vaikuttaa 

sisällöntuottajan merkitseminen teokseen sekä hänen koulutuksensa ja kokemuksensa. 

Lisäksi lähteiden merkintä tekstiin kertoo tiedon alkuperästä, ja lukija voi halutessaan 

sitä kautta etsiä lisätietoa aiheesta. (Parkkunen ym. 2001, 12.) Päädyimme VETO-

projektin työntekijöiden kanssa siihen, että merkitsen lähteet oppaaseen, jotta tiedon 

alkuperä on helposti selvitettävissä. Lähdemerkinnöistä tuli oppaan koekäyttäjiltä 

positiivista palautetta. Palautteissa on mainittu muun muassa se, että lähdemerkintöjen 

avulla voi halutessaan etsiä lisätietoa aiheesta. 

 

Opasta vasten haastattelin vertaisohjaajaa, jotta saisin paremman kuvan vertaisohjaajan 

työnkuvasta. Haastattelumenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua eli 

teemahaastattelua, koska se antaa enemmän vapauksia keskustelulle. Teemahaastattelua 

varten on suunniteltava teemat, jotka toimivat haastattelurunkona ja haastattelu etenee 

loogisesti. Avoimessa haastattelussa saattaa keskustelu lähteä rönsyilemään liikaa. 

Haastattelun nauhoitin ja litteroin kokonaisuudessaan. Haastattelun keskeisin tavoite oli 

saada käsitys vertaisohjaajan työstä, jotta vertaisohjaajan oppaan suunnittelu ja 

työstäminen olisi helpompaa. 
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7.3 Produktion arviointi 

 

Kyselylomakkeita (liite 2) vertaisohjaajan oppaan raakaversiosta projektityöntekijä 

lähetti kuudelle vertaisohjaajalle, joista kaksi vastasi kyselylomakkeeseen. Vastauksista 

sain hyviä kehittämisideoita. Yhdessä vastauksessa toivottiin ryhmäilmiön syventämistä 

ja vertaisohjaajan omakohtaisia kokemuksia. Oppaan raakaversiossa oli käyty hyvin 

tiivistetysti ryhmäprosessiin kuuluvat vaiheet läpi. Lopulliseen versioon ryhmäprosessin 

eri vaiheet tuli oman alaotsikon alle, ja niissä kerrottiin myös ohjaajan roolista eri 

vaiheissa.  Lisäksi oppaaseen tuli vertaisohjaajan tarina hänen itsensä kertomana. 

Vastauksien pohjalta muutin oppaan visuaalista ilmettä siten, että vähensin 

leppäkerttujen määrää, poistin osan otsikoiden vieressä olevista huomiolaatikoista 

tarpeettomina, oppaan vihreät otsikot muuttuivat mustiksi ja osa kuvioista muutti 

muotoaan. Näin oppaasta tuli selkeämpi, luettavampi ja luotettavamman oloinen. 

 

”Enemmän toivoisin ryhmäilmiön avaamista. Nyt asiaa sivuttu aloittava ryhmä, 
jatkava/toimiva ryhmä otsakkeiden alla, mutta esimerkiksi ryhmäprosessiin 
kuuluvien vaiheiden läpikäyminen lyhyesti voisi olla hyvä. Ja pystyisi sitomaan 
nuo kappaleet teoriaan vahvemmin.” 

 

Kysyin palautetta myös valmiista oppaasta. VETO-projektin työntekijä lähetti saman 

kyselylomakkeen kuin aikaisemmin kolmelle vertaisohjaajalle. Vastauksia sain yhden 

eli vastausprosentti oli sama kuin aikaisemminkin, 33 %. Vastaus oli positiivinen, jossa 

kirjoitettiin oppaan olevan selkeä ja tarvittavan tiedon löytyvän helposti. Kuvat tukivat 

vastaajasta hyvin oppaan sanomaa. Vastaajan mielestä vertaisohjaajan haasteita olisi 

voinut käsitellä oppaassa enemmän. Lopuksi vastaaja harmitteli, että tällaisia oppaita ei 

vielä ollut hänen ryhtyessä vertaisohjaajaksi. Seuraavan sivun kuvioon (kuvio 1) olen 

koonnut palautteista keskeiset asiat sekä raakaversion että valmiin version palautteista. 

Niistä voi päätellä oppaan menneen oikeaan suuntaan. 

 

”Mukava, käteen sopiva ”vihkonen”. Riittävästi kuvia piristämään tekstien 
lomassa. Hyvin jäsennetty. Olispa tämmöinen ollut jo silloin kun aloin 
opiskelemaan vertaistukea.” 

 

Luulen, että vastauksien vähäiseen määrään vaikutti se, että vastaaminen oli aikaa 

vievää. Opas on laajuudeltaan 30 sivua, ja kyselylomake sisälsi pelkästään vain avoimia 
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kysymyksiä. Voi olla, että vastausprosentti olisi ollut suljetuilla kysymyksillä suurempi, 

mutta toisaalta niistä saatu hyöty olisi ollut pienempi kuin avoimilla kysymyksillä. 

Vertaisohjaajat tekevät vapaaehtoistyötä, joten he eivät saa palkkaa työstään. Monella 

vertaisohjaajalla on vapaaehtoistyön lisäksi oma palkkatyö hoidettavana, joten 

välttämättä aikaa ja jaksamista vastaamiseen ei ollut.  

. 

 

  

 

HAASTATTELU 

TULOKSET: 

KEHITETTÄVÄÄ: 

Paikoitellen sekava ja turhaa 

selittelyä 

Ryhmäilmiötä pitäisi avata 

enemmän 

Fonttien käyttö 

Kuvioiden muoto 

Vertaisohjaajan kokemuksia 

olisi hyvä lisätä 

KEHUTTUA: 

Tieto löytyy helposti 

Lähteet 

 

KUVIO 1. Oppaan laatimisen vaiheet 

 

 

 

  

RAAKAVERSIO MUOKKAUS VALMIS OPAS 

HAASTATTELU 

TULOKSET: 

KEHITETTÄVÄÄ: 

Ryhmänohjauksen haasteita 

olisi voinut käsitellä 

oppaassa laajemmin 

KEHUTTUA: 

Hyvin jäsennetty 

sopivasti kuvia 

Löytyy tarvittava tieto 

”tiivistetty kokonaispaketti” 

Helppolukuista tekstiä 

Oppaassa hyvä luettelo 

aiheen kirjallisuudesta 

 
OPPAAN 
MUOKKAUS 
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8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Eettisesti hyvätasoiselta opinnäytetyöltä edellytetään rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. 

Eettisyys on mukana opinnäytetyön joka työvaiheessa aineiston kokoamisesta 

työstämiseen sekä menetelmien käyttöön. Lisäksi etiikka näkyy esimerkiksi 

aikataulujen ja opinnäytetyön sovitun sisällön osalta. (Kuokkanen ym. 2007, 27.) 

VETO-projektin työntekijöiden kanssa sovittiin että oppaan tulisi olla valmis syys-

lokakuussa 2012, mikä toteutui. Alun perin oli tarkoitus, että myös opinnäytetyön 

raportti olisi valmistunut silloin. Oppaan muokkaaminen vei kuitenkin sen verran aikaa, 

että raportin työstäminen siirtyi kevätlukukaudelle. Tämä mahdollisti sen, että pystyttiin 

kysymään palautetta vertaisohjaajilta valmiista oppaasta. Tiivis yhteydenpito 

opinnäytetyöprosessin aikana projektityöntekijöihin varmisti sen, että vein opasta 

sisällöllisesti oikeaan suuntaan. 

 

Lähteiden arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota kirjoittajan tunnettavuuteen ja 

arvostettavuuteen, lähteen ikään, lähdetiedon alkuperään, lähteen uskottavuuteen, 

totuudellisuuteen ja puolueettomuuteen sekä julkaisijan arvovaltaan (Hirsjärvi 2007, 

109–110). Pyrin oppaassa käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä. Lähteinä käytin 

eri tunnettujen yhdistysten tuottamaa materiaalia ryhmänohjaamisesta, 

ryhmädynamiikasta kertovaa kirjallisuutta ja yhtä Tampereen yliopiston 

lisensiaattitutkimusta sekä muita oppaita vertaisohjaamiseen ja ryhmäohjaamiseen 

liittyen. Oppaan lähdeluettelossa ei ole kaikkia oppaassa olevia lähteitä. Tarkistin, että 

lähettämässäni versiossa lähdeluettelo oli kunnossa, mutta matkalla painoon on 

lähdeluettelosta jostain syystä loppuosa pyyhkiytynyt pois. Sen vuoksi laitan 

lähdeluettelon kokonaisuudessaan tähän työhön liitteeksi (liite 1). 

 

Opinnäytetyötä varten haastateltavilta henkilöiltä on saatava lupa heidän antamiensa 

tietojen sekä henkilötietojen käyttöön. Jos haastateltavat eivät halua henkilötietojaan 

opinnäytetyön yhteyteen, tulee aineisto käsitellä siten, että haastateltavaa ei voi siitä 

tunnistaa. Lisäksi haastateltavia tulee informoida opinnäytetyön sisällöstä ja heidän 

antamiensa tietojen käyttötavoista. Haastateltavat voivat halutessaan myös lukea 

antamiensa tietojen pohjalta tehtyä aineistoa. (Kuokkanen ym. 2007, 27–28.) 
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Kyselylomakkeet lähetti VETO-projektin työntekijä, joten en ollut tietoinen keille 

vertaisohjaajille kyselylomakkeet on lähetetty. Toisaalta myös vastaajien oli helpompi 

vastata kyselylomakkeeseen vastauksia kaunistelematta, koska olin heille tuntematon. 

Kyselylomakkeessa ei kysytty nimeä eikä paikkakuntaa tai muuta sellaista 

henkilökohtaista mistä olisi vertaisohjaajan voinut tunnistaa. 

 

Lisäksi haastattelin yhtä vertaisohjaajaa. Haastattelun nauhoitin ja litteroin 

kokonaisuudessaan. Haastateltava kuitenkin toivoi, että en käytä oppaan yhtenä lähteenä 

hänen haastatteluaan, vaan käytän kirjalähteitä. Näin ollen haastattelusta saatu 

materiaali vertaisohjaajan omista kokemuksista tuli oppaan loppu puolelle 

Vertaisohjaajan tarina- otsikon alle, ja haastateltava itse muokkasi oman tekstinsä 

oppaaseen. Näin varmistettiin se, että Vertaisohjaajan tarinaan ei tullut asiavirheitä eikä 

sellaista mitä vertaisohjaaja ei olisi siihen halunnut laittaa. 

 

 

 

9 POHDINTA 

 

 

 9.1 Pohdintaa opinnäytetyöprosessista 

 

Oman haasteensa oppaan kokoamiselle antoi se, että sain varsi vapaat kädet oppaan 

luomiseen. Oppaan laajuutta ei myöskään alun perin rajattu, mutta lopullista versiota 

oppaasta typistettiin sopivamman kokoiseksi ennen oppaan lähettämistä painoon. Näin 

opas muokkaantui jatkuvasti matkan varrella. Omasta mielestäni sain siihen hyvin 

mahdutettua ne tärkeimmät asiat, mitä vertaisohjaajan tulisi tiedostaa ryhmää 

ohjatessaan.  

 

Oppaan valmistumisella oli tiukka aikataulu, koska VETO-projekti oli loppumassa 

vuoden 2012 lopussa. Suunnittelussa ja alkuun pääsemisessä meni yllättävän paljon 

aikaa, koska aihe oli melko vieras. Aluksi tutustuin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen 

ja oppaisiin ennen kuin aloin miettimään oppaan sisältöä. Oppaan sisältöosaa 

kirjoittaessa huomasin, että paras tapa kirjoittaa joku osa-alue kerralla valmiiksi ilman 
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välipäiviä. Tämä siitä syystä, että silloin pystyin vielä muistamaan että mihin 

vaiheeseen työ jäi ja mistä lähteistä löytyi tähän aiheeseen sopiva kirjallisuus. Jos 

kirjoittamisessa oli parikin päivää väliä, saattoi joutua aloittamaan lähes alusta eli 

tutustumaan aiheen kirjallisuuteen ja pohtimaan, miten ja mitä aiheesta kannattaisi 

kirjoittaa. 

 

Alun perin en ollut aikataulussani osannut varautua kunnolla siihen, että palautteen 

saamisessa kuluu aikaa. Ensinnäkin kirjoitin opasta pääsääntöisesti kesällä, jolloin 

vertaisohjaajat ovat kesälomalla, joten palautetta pääsi kysymään vasta syksyllä VETO-

projektin työntekijöiltä ja kyselylomakkeiden avulla vertaisohjaajilta. Ennalta ei voinut 

tietää kuinka moni vertaisohjaaja kyselylomakkeeseen vastaa, joten oli vaikea arvioida 

milloin kaikkien vastanneiden kyselylomakkeet olivat tulleet perille. Tästä syystä olisi 

ollut hyvä laittaa jokin takaraja vastauksille. Vastauksia tuli kuudesta kaksi eli 

vastausprosentiksi jäi 33 %. Muokkasin opasta runsaasti palautteiden pohjalta, joten 

tästä syystä oli mielenkiintoista saada vielä palautetta myös valmiista oppaasta. Tämä 

aiheutti kuitenkin sen, että en voinut esittää opinnäytetyötä suunnitelmien mukaan 

syksyllä 2012 vaan esittäminen siirrettiin kevääseen 2013. 

 

Oppaan painetussa versiossa jotkut kuviot näkyvät haaleina. Jos olisin osannut 

ennakoida tämän aikaisemmin, olisi taulukot voinut yrittää tehdä jollain muulla 

ohjelmalla, jolla painatusjälki olisi ollut tarkempi. Mielestäni haaleat kuviot vähentävät 

kuvioiden sisällöllistä mielenkiintoa sekä luettavuutta. Painossa oli myös toinen sivu 

lähteistä pyyhkiytynyt pois. Tästä syystä raportin liitteenä ovat Vertaisohjaajan oppaan 

lähteet kokonaisuudessaan (liite 1). Ratkaisu tähän olisi voinut olla oppaan koepainatus, 

josta olisi voinut huomata kuinka teksti ja kuviot painossa käyttäytyvät. Muuten koen 

oppaan olevan selkeä ja helppolukuinen, kuten tavoitteena olikin. 

 

Tein oppaan yksin, mikä sopi minulle elämäntilanteeseeni parhaiten, koska pystyin itse 

suunnittelemaan aikatauluni. Yksin työskennellessä tarvitsee kuitenkin olla 

suunnitelmallisuutta ja tiettyä päättäväisyyttä, jotta pysyy aikataulussa kiinni. Sillä 

silloin on itse vastuussa siitä mitä tekee ja miten edistyy. Toisaalta parin kanssa 

työskennellessä olisi pystynyt saamaan vertaistukea ja saamaan aiheeseen uusia 

näkökulmia, mitä ei itse ehkä olisi huomannut. Töitä olisi voinut myös jakaa, mikä olisi 
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helpottanut omaa työmäärää. Toisaalta silloin kokonaisuus ei välttämättä olisi ollut niin 

hyvin hallussa. Työskentely kesäaikana olisi tuonut myös oman haasteensa 

parityöskentelyyn ja aikataulutuksiin, koska kesäisin ihmisillä on yleisesti ottaen paljon 

menoja kuten juhlia, mökkeilyä, matkailua ja niin edelleen. Tietoisuus siitä, että opas oli 

työelämälähtöinen ja tarpeellinen piti mielenkiinnon yllä opasta työstäessä. 

 

 

9.2 Oman ammatillisen kasvun tarkastelua 

 

Aiheena vertaistuki oli minulle alun perin melko vieras, mutta tämän 

opinnäytetyöprosessin myötä aihe on avautunut. Olen alkanut nähdä vertaistuen paljon 

laajempana käsitteenä kuin aikaisemmin. Mielestäni ihmiset antavat vertaistukea 

toisilleen tiedostamattaan monissa elämäntilanteissa, ja koen että ihmisten 

perustarpeisiin kuuluu jakaa ja peilata ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten kanssa. 

Minusta vertaistukiryhmien keksiminen on ollut yksinkertainen ja nerokas idea, jossa on 

hyödynnetty ihmisen perustarpeet tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. 

 

Sairaanhoitajan työ mielletään herkästi sairauksien hoitamiseksi, mutta sairaanhoitajien 

työ on myös asiakkaiden henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Ajoittain on varmasti 

tilanteita, joissa henkinen puoli jää vähemmälle huomiolle sairauden tai fyysisen 

vamman viedessä huomion. Koen, että vertaistukeen ja vertaisohjaamiseen 

perehtymisen myötä olen paremmin tiedostanut asiakkaiden henkisen puolen 

hoitamisen tärkeyden. Asiakkaille tulisikin tarjota enemmän henkistä tukea. Vakavaan 

sairauteen ja fyysiseen vammaan sopeutuminen käy helpoimmin silloin, kun huomaa 

että ympärillä on muitakin samassa tilanteessa olevia, jotka ovat oppineet elämään 

sairautensa tai vammansa kanssa. Vertaistukea ei kuitenkaan aina ole tarjolla, mutta 

asiakasta auttaa sekin että joku kuuntelee vaikka ei pystyisikään täysin ymmärtämään 

hänen tunteitaan. 

 

Itse opinnäytetyöprosessista olen oppinut tiedon etsintää, erittelevää ja kriittistä 

ajattelua sekä kirjoittamista. Olen oppinut myös suunnittelun ja palautteen kysymisen 

tärkeyden. Esimerkiksi vertaisohjaajan opas muokkaantui huomattavasti saatujen 

palautteiden perusteella. Haastattelusta opin sen, miten tärkeää on haastattelun 
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nauhoittaminen, koska silloin pystyy täysin keskittymään kuuntelemiseen ja 

lisäkysymysten esittämiseen. Haastattelun nauhoittaminen lisää myös luotettavuutta, 

koska se omalta osaltaan auttaa ehkäisemään väärinkäsityksiä mitä voisi tulla pelkkien 

muistiinpanojen ja muistin avulla työskentelystä. Lisäksi olen huomannut, että hyvän 

produktiotuotteen tekeminen on haastavaa. Alkuun pääseminen, suunnittelu ja 

rajaaminen ovat aikaa vieviä työvaiheita. Lisäksi palautteiden kyselyyn on osattava 

varata riittävästi aikaa.  

 

 

9.3 Jatkotyöskentelyn aiheita 

 

Alun perin aiheenani olivat Materiaalikansiot sekä vertais- että ryhmänohjaajille, mutta 

yhdessä projektityöntekijöiden kanssa päädyimme rajaamaan työn koskemaan vain 

vertaisohjaajia. Tästä syystä opas ryhmänohjaajille jäi tekemättä, mikä sekin olisi ollut 

varmasti tarpeellinen ESTERY ry:n jäsenyhdistyksille. Lisäksi vertaistukiryhmien 

ohjaajat voisivat hyötyä myös oppaasta, joka sisältäisi ryhmäharjoituksia erilaisiin 

ryhmätilanteisiin. Myös kyselytutkimuksia voisi tehdä esimerkiksi Vertaisohjaajan 

oppaan hyödyllisyydestä käytännössä. 

 

Työpaikoilla resurssit ovat tiukentuneet ja kynnys esimerkiksi työnohjauksen 

antamiseen voi monissa työpaikoissa olla huomattava sen kalleuden vuoksi. Tämän 

vuoksi työntekijöiden välisen vertaistukitoiminnan kehittäminen voisi olla ratkaisu 

niille työpaikoille, joille työnohjauksen järjestäminen on hankalaa. Vertaistukiryhmän 

järjestämiseen tarvitaan tilat ja aikaa, joita yleensä löytyy työpaikalta. Itse 

vertaistukiryhmä toimii itseohjautuvasti eikä sille tarvitse välttämättä palkata ohjaajaa 

ulkopuolelta. Joku ryhmäläisistä voisi ottaa ohjaajan roolin tai ohjaajan rooli voisi olla 

kiertävä. Tähän aiheeseen liittyviä opinnäytetöiden aiheita voisi olla esimerkiksi 

vertaistukitoiminnan käynnistäminen työpaikalla, työntekijöiden kokemukset 

vertaistukitoiminnasta ja  materiaalikansio vertaisryhmän toiminnasta. 
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LIITE 2 

 

 

 VERTAISOHJAAJAN OPPAAN ARVIOINTILOMAKE 

 

 

1. Mitä mieltä olette oppaan visuaalisesta ilmeestä? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Löytyykö oppaasta aloittelevalle vertaisohjaajalle hänen tarvitsemansa tieto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koetteko, että oppaasta puuttui jotain oleellista tietoa? Entä onko jokin osa-alue 

saanut liikaa huomiota? 
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4. Minkälaisena koitte oppaan luettavuuden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Löytääkö oppaasta helposti tarvittava tieto? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mitä mieltä yleisesti olette vertaisohjaajan oppaasta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpimät kiitokset mielipiteestäsi! 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Sairaanhoitajaopiskelija 

Hannamari Anttonen 
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1 JOHDANTO
Vertaisohjaajan opas on tehty opinnäytetyönä yhteistyössä
VETO-projektin kanssa. VETO- projekti on Etelä-Savon sosi-
aali-ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (ESTERY) vertaistuen
kehittämisprojekti (2009 - 2012). Oppaasta löytyy hyödyllis-
tä tietoa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vertaisohjauksesta
ja vertaistukitoiminnasta. Oppaan tavoitteena on antaa
vertaisohjaajille työkaluja ryhmän ohjaukseen.

Vertaistoiminta perustuu siihen, että ihmisillä on jokin yhtei-
nen kokemus tai samantapainen elämäntilanne.
Vertaistukisuhde on ihmisten välinen, vastavuoroinen ja tasa-
arvoinen suhde, jossa voidaan olla samaan aikaan sekä tuen
antajan että saajan roolissa.

Parhaimmillaan vertaistukitoiminta antaa sisältöä elämään,
yhdessä tekemistä, ystäviä ja aidon kokemuksen kuulluksi tu-
lemisesta.

Oppaassa käsitellään vertaistukea yleisesti sekä käydään läpi
vertaistoiminnan muotoja ja kuinka vertaisohjaajaksi voi ryh-
tyä. Lisäksi tarkastellaan mitä pitää huomioida ryhmän suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Oppaan loppuun on liitetty
vertaisohjaajan mietteitä vertaistukitoiminnasta sekä esi-
merkkejä erilaisista jutun aiheista ja tekemisistä, joita
ryhmässa voi toteuttaa.

Antoisia lukuhetkiä!

Hannamari Anttonen, sairaanhoitajaopiskelija,

Diakonia- ammattikorkeakoulu, Pieksämäki
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2 VERTAISTUKI

2.1 Mitä vertaistuki on?

Vertaistoiminnassa ihmiset, joilla on jokin yhteinen kokemus
tai sairaus, saavat toisiltaan ainutlaatuista tukea, jota muut
eivät pysty antamaan (Laatikainen 2010. 11).
Vertaistuessa tärkeää on sa-
mankaltaiset elämän-
tilanteet ja vertaisryhmä,
jossa vertaistuki toteutuu
(Jantunen 2008. 25).
Vertaisryhmiä on lukuisia eri-
laisia Internetin keskusteluryhmistä kasvokkain kokoontuviin
keskusteluryhmiin. Vertaisryhmien erityispiirteitä ovat ei-kau-
pallisuus, vastavuoroisuus, yhteenkuulumisentunne, tukea
antava ympäristö, ryhmän mahdollisuus vastata jäsentensä
tarpeisiin ja usko kokemukselliseen tietoon. (Jantunen 2008.
25.)

Vertaisryhmillä on erilaisia toimintaa organisoivia tahoja. Ryh-
mät voivat olla järjestö- ja yhteisötaustaisia, julkistaustaisia,
kansalaistaustaisia tai taustattomia, kuten AA- kerhojen
ryhmätoiminta. Eri organisaatiotahot voivat tehdä myös yh-
teistyötä. Suomessa yleisimpiä vertaistukiryhmien tausta-
organisaatioita ovat järjestöt, joiden yhtenä
vapaaehtoistoiminnan muotona on vertaistukitoiminta.
(Laatikainen 2010. 15-16.)

Vertaisen osaaminen ja tieto
 perustuu omakohtaiseen

kokemukseen
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2.2 Vertaistuen hyödyt

Vertaistuen kautta ihminen
huomaa, ettei ole kokemus-
tensa kanssa yksin. Toisaalta
jokaisen ihmisen tilanne on ai-
nutlaatuinen, mikä tulee ilmi
vaihdettaessa kokemuksia ja
ajatuksia. Näin voi avautua
myös kokonaan uusia näkökulmia. Ryhmäläiset voivat olla eri
vaiheissa prosesseissaan, mikä antaa ryhmäläisille monenlais-
ta perspektiiviä tilanteeseensa. Lisäksi ryhmäläiset saavat ryh-
mältä itselleen tietoa ja käytännön vinkkejä. (Laatikainen
2010.)

Vertaistoiminnassa osallistujat tuntevat tulleensa kuulluiksi,
ymmärretyiksi ja hyväksytyksi paremmin kuin missään muu-
alla. Ryhmässä saa ilmaista kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia,
joita ei muuten tulisi ilmaistua. Ihmisille on tärkeää tuntea
itsensä merkitykselliseksi, mikä mahdollistuu vertaistukiryh-
mässä. (Laatikainen 2010.18)Ryhmälle asetetut raamit ohjaa-
vat ryhmän toimintaa oikeaan suuntaan.

2.3 Arvot, periaatteet ja säännöt

Arvot, periaatteet ja säännöt
ovat tärkeitä tuoda esille jo
heti ryhmän alkuvaiheissa,
koska ne edistävät omalta osal-
taan turvallisen ilmapiirin syn-
tymistä. Tällaisessä ympäris-
tössä ihminen pystyy avautumaan halutessaan vaikeistakin
asioista, sillä hän tietää että häntä ei tuomita eikä hänen asi-
ansa leviä ryhmän ulkopuolella. Vertaistukitoiminnan arvoja
ovat avoimuus, kunnioitus, tasavertaisuus, jaettu ymmärrys,
itsemääräämisoikeus ja luottamuksellisuus.

Parhaimmillaan
vertaistuki  johtaa yksilöiden ja

ihmisryhmien voimmantumiseen

Ryhmälle asetetut raamit
ohjaavat ryhmän toimintaa

oikeaan suuntaan
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(Veto-projekti 2012) Alla on esitelty vertaistukitoiminnan
periaatteita sekä esimerkkejä ryhmän säännöistä.

VERTAISTUKITOIMINNAN PERIAATTEITA:



8

2.4 Vertaistoiminnan muodot

Vertaistukitoiminnan toteutusympäristönä voi toimia ohjat-
tu keskusteluryhmä, avoin kohtaamispaikka, toiminnallinen
ryhmä tai kahdenkeskinen tapaaminen. (Laatikainen 2010.)
Vertaistukitoimintaa voi toteuttaa monin eri tavoin, joissa ih-
minen vain pystyy saamaan ja antamaan vertaistukea, kuten
alla on esitelty:

2.5 Miten ja miksi ryhtyä vertaisohjaajaksi?

Vertaisohjaajaksi voi ryhtyä monin eri tavoin, kuten yhdistys-
ten, kaupunkien, kuntien ja työpaikkojen kautta. Tuleva
vertaisohjaaja voi myös itse esittää oman ideansa
vertaisryhmästä esimerkiksi paikalliselle yhdistykselle, josta
hän voi saada tukea ideansa toteuttamiseen. Vertaisohjaaja
ei ole ammattilainen, vaan tasavertainen jäsen ryhmässä,
vaikkakin hänellä on vertaisohjaajan rooli.
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Vertaisohjaajan tehtävänä on saada ryhmä toimimaan yhdes-
sä, minkä jälkeen hänen roolinsa ohjaajana pienenee. Usein
vertaisohjaaja on aikaisemmin ollut jäsenenä
vertaistukiryhmässä, mistä syystä hän on päättänyt ryhtyä
vertaistukiohjaajaksi. Monet yhdistykset järjestävät säännöl-
lisesti vertaistukikoulutusta, joka auttaa ohjaajaa hahmotta-
maan ryhmätoimintaa ja ohjaajan tehtäviä ryhmässä. Koulu-
tukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä tunnetusti tie-
to tuo varmuutta.

3  RYHMÄN SUUNNITTELU

3.1 Tarve ja tavoitteet

Ryhmän perustamisvaihees-
sa on hyvä pohtia, miksi ryh-
mä aloitetaan ja mitä tarvet-
ta vastaamaan. Tarve
vertaistukiryhmän perusta-
miselle on voinut nousta esiin yhdistyksen toiminnasta ja jä-
senten palautteista sekä kokemusten pohjalta. Suunnittelu-
työhön kannattaa käyttää aikaa, ja kirjata suunnitelmat tar-
kasti ylös, jotta niihin on myöhemmin helppo palata. (Paju-
nen & Koivunen 2010. 5.)

Vertaisryhmän tavoitteet voivat olla yksinkertaisia, mutta sil-
ti toiminnan tarkoitus pitää olla hyvin mietitty. Ryhmän ta-
voitteena voi olla esimerkiksi saada ja antaa vertaistukea toi-
sille samankaltaisessa elämäntilanteessa oleville, jakaa tie-
toa ja kokemuksia toistensa kanssa. Tavoitteena voi olla myös
muiden tapaaminen ja yhdessä virkistäytyminen. Lisäksi jo-
kaisella tapaamiskerralla voi olla oma tavoitteensa. (Pajunen
& Koivunen 2010. 5.)

Ryhmän perustaminen lähtee
ihmisten tarpeista
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3.2 Ryhmäkoko

Ryhmäkokoa mietittäessä tulee ottaa huomioon ryhmän luon-
ne. Osallistujien määrän ollessa yli kymmenen vähenee mah-
dollisuus yksilölliseen kohtaamiseen. Viiden hengen ryhmä
alkaa jo tuntua ryhmältä. Pienissä ryhmissä ihmiset yleisesti
ottaen osallistuvat aktiivisesti, sitoutuvat ryhmätoimintaan,
ovat yksimielisiä ja ryhmässä vallitsee suuri sisäinen kontrol-
li.

(Pajunen & Koivunen 2010. 27.) Harrasteryhmissä osallistu-
jia voi olla enemmän kuin keskusteluun painottuvassa ryh-
mässä.

Ryhmän koon kasvaessa ryhmän kiinteys ja tyytyväisyys vä-
henevät, kilpailu ja ristiriidat lisääntyvät sekä motivaatio, pon-
nistelut ryhmän hyväksi ja osallistumisaktiivisuus pienenevät,
sillä kaikkien jäsenien aktiivinen osallistuminen ei ole yhtä
tärkeää kuin pienryhmässä. Toisaalta pienryhmät ovat hel-
pommin haavoittuvia, jos osallistujia jää pois kokoontumisista.
(Lehtonen 2010. 27.)

3.3 Avoin vai suljettu ryhmä

Ennen ryhmän aloitusta on pohdittava myös, onko ryhmä
avoin vai suljettu. Ryhmän tavoitteet ja käsiteltävät asiat rat-
kaisevat, millainen ryhmätyyppi soveltuu ryhmälle parhaiten.
Avoimeen ryhmään voi tulla uusia osallistujia mukaan mil-
loin vain, joten se on näistä vaihtoehdoista helpommin lä-
hestyttävä. Suljettuun ryhmään sovitaan etukäteen osallis-
tujat, eikä sinne voi tulla kesken kauden. Uusia osallistujia voi
sovitusti ottaa esimerkiksi puolivuosittain. Suljettu ryhmä
muodostuu usein tiiviimmäksi kuin avoin ryhmä, mutta toi-
saalta se on myös haavoittuvaisempi, jos jäseniä on vähän.
(Pajunen & Koivunen 2010. 6.)
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3.4 Markkinointi

Markkinoinnissa otetaan huomioon kohderyhmä, ja kuinka
siihen kuuluvat ihmiset tavoitetaan. Hyviä tiedotuskanavia
ovat yhdistysten omat tiedotteet ja
Internetsivut.

Esitteitä voi jakaa esimerkiksi terveyskes-
kusten, sairaaloiden ja perhe-
neuvoloiden henkilökunnalle ja
ilmoitustauluille.

Myös keskustelupalstoilla voi toimintaa mainostaa. Tiedot-
teita voi jakaa ammattilaistahoille, jotka jakavat niitä henki-
löille, jotka voisivat toiminnasta hyötyä.

(Pajunen & Koivunen 2010. 14.)
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4 RYHMÄN PUITTEET

4.1 Ajankäyttö

Tapaamisten kestoon ja tiheyteen vaikuttaa ryhmäläisten elä-
mäntilanne, ryhmänohjaajan oma aikataulu sekä käytettävissä
olevat tilat. Yleisesti ottaen vertaisryhmien tapaamisvälit ovat
kahdesta viikosta kuukauteen, ryhmät voivat kokoontua myös
viikon välein. (Pajunen & Koivunen 2010. 8.) Yleensä tapaa-
misten tiheys päätetään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Ryhmäläisten on helpompi muistaa tapaamiset, jos ne pide-
tään samoina viikonpäivinä ja kellonaikoina. (MSIF 2007).

4.2 Ryhmätila

Ryhmätilaa valittaessa tulisi huomioida hyvät kulkuyhteydet.
Tilan olisi hyvä olla käytettävissä joka tapaamiskerralla. Tilan
tulisi olla myös esteetön, jotta sinne pääsee esim. pyörä-
tuolilla. Lisäksi tilan olisi hyvä olla neutraali, rauhallinen ja
miellyttävä.

Pöydät ja tuolit pitäisi asetella siten, että ryhmäläiset pysty-
vät näkemään toisensa. (Pajunen & Koivunen 2010. 8/ MSIF
2007. 12.) Ryhmätilojen etsiminen kannattaa aloittaa ajois-
sa. Niitä voi tiedustella kunnalta, seurakunnalta tai järjestöil-
tä. Ilta-aikaan monet kunnalliset tilat ovat vapaita, kuten kou-
lut. (Pajunen & Koivunen 2010. 8.)

4.3 Laitteet ja materiaalit

Ennen ensimmäistä ryhmätapaamista tulisi pohtia voisiko
ryhmän ohjauksessa hyödyntää laitteita, ja saako niitä jos-
tain lainattua vai onko kenties kokoontumistilassa laitteita,
joita voisi ryhmän ohjauksessa hyödyntää.
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Esimerkiksi fläppitaulun avulla ohjaaja voi havainnollistaa
puhuttua asiaa. (Alitolppa-Niitamo 2006. 14.) Cd-soitin on
hyvä olla musiikin ja runojen kuunteluun tai rentoutushetkiin.

Teemaa varten voi hankkia myös puhujan, tuote- tai laite-
esittelijän kertomaan aiheesta. Tarvittaessa taustayhteisöltä
voi kysyä neuvoja ja apua. (Laatikainen 2010. 48.) Etukäteen
olisi hyvä pohtia mitä materiaaleja ryhmätapaamisessa tul-
laan käyttämään, jotta jää aikaa materiaalien hankkimiseen.
Jaettaessa ryhmäläisille tiedotteita ja esitteitä olisi hyvä var-
mistaa, että niitä riittää jokaiselle. Ryhmätapaamisissa voi olla
tarjoiluja, jotka ohjaaja yleensä hankkii. Vaihtoehtoisesti ne
voivat olla vuorollaan kunkin ryhmäläisen vastuulla.

4.4 Kustannukset

Kustannuksia syntyy mahdollisesta tilavuokrasta, tarjoiluista
ja tiedottamisesta, johon sisältyy postitukset, kopioinnit, pu-
helut, lehti-ilmoitukset ja esitteet. Myös työnohjauksesta ja
virkistäytymisestä voi syntyä kuluja. Raha-asioista voi vastata
ryhmänohjaaja tai ryhmäläisistä voi nimittää jonkun ryhmän
raha-asia vastaavaksi. Mikäli yhdistys tukee ryhmän toimin-
taa taloudellisesti antaa raha-asioista vastaava tilityksen yh-
distyksen taloudesta vastaavalle henkilölle. (Pajunen & Koi-
vunen 2010. 9.)

Monesti yhdistykset tukevat taloudellisesti vertaistukiryhmiä,
mistä syystä kannattaa selvittää jo perustamisvaiheessa oman
yhdistyksen tukimahdollisuudet (MSIF 2007). Kannattaa sel-
vittää myös onko kunnalta tai kaupungilta mahdollista hakea
avustusta tai saada kokoontumistiloja ilmaiseksi käyttöön.
Ryhmäläisiltä voi kerätä vapaaehtoista kahvirahaa tai sitten
jokainen tuo vuorollaan jotain tarjottavaa kokoontumisiin.
Varoja voi kartuttaa myös esimerkiksi myyjäisten tai tuote-
myynnin keinoin. (Pajunen & Koivunen 2010. 9.)
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5 RYHMÄN OHJAUS

5.1 Ohjaajat

Vertaisryhmän ohjaaja voi
olla joko ammattilainen tai
vapaaehtoinen vertaisoh-
jaaja. Ammattilaisella on
oman alansa asiantuntemus-
ta, mutta hänellä ei välttä-
mättä ole kokemuksellista tietoa. Vertaisohjaajalla taas on
kokemuksellista tietoa ja samankaltaisia kokemuksia kuin ryh-
män jäsenillä. (Laatikainen 2010. 15-16.)

Kansalais- ja järjestötaustaisissa ryhmissä ohjaaja voi olla joko
ammattilainen ja/tai vertaisohjaaja. Ryhmä voi myös jakaa
vastuun ryhmästä keskenään, jolloin heillä ei ole nimettyä
ohjaajaa. Julkistaustaisissa ryhmissä ohjaaja on usein ammat-
tilainen, kuten esimerkiksi terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä
tai lastentarhan opettaja. (Laatikainen 2010. 15-16.)

Ryhmää perustettaessa päätetään, montako ohjaajaa sillä on.
Ohjaajan on myös mietittävä ryhmälle varasuunnitelma, jos
hän ei pääse osallistumaan ryhmätapaamiseen. Työparina
työskennellessä ryhmän jatkuvuus ja tapaamiset ovat
turvatumpia. He voivat myös jakaa työtehtäviä keskenään ja
tukea toisiaan ohjaustyössä. On hyvä muistaa, että ryhmän-
ohjaajan toimiessa yksin vastuu on suurempi. (Pajunen &
Koivunen 2010. 6.)

Ryhmänohjaaja ohjaa ryhmää omilla taidoillaan ja
persoonallaan. On kuitenkin joitakin ominaisuuksia, joita oh-
jaajalla tulisi olla. Ohjaajan tulisi olla aidosti kiinnostunut ja
sitoutunut ryhmänsä ohjaukseen.

Vertaisohjaaja ei ole
ammattilainen vaan tasavertainen

ryhmäläisten kanssa
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Hyvän ohjaajan ominaisuuksia on luotettavuus, empaattisuus,
oikeudenmukaisuus ja kannustava asenne. Vuorovaikutus-
taidoista on ohjaajalle aina apua. (Pajunen & Koivunen 2010.
7.) Ohjaajan tulisi olla käsitellyt omat ongelmansa, jotta tois-
ten kertomat asiat eivät nostata pintaan hänen omia tuntei-
taan, jolloin aitoa kohtaamista ei voi tapahtua. (Kaukkila &
Lehtonen. 2008. 59-60.)

5.2 Ohjaajan rooli ryhmässä

   (Laatikainen 2010)

Ryhmän luonne vaikuttaa ohjaustyyliin. Esimerkiksi
keskustelevassa ryhmässä ohjaajan tehtäviin kuuluu muun
muassa keskustelun pitäminen aiheessa ja varmistaminen,
että kaikki saavat osallistua tasapuolisesti. Harrastus- ja
virkistystoimintaan painottuvassa vertaistukiryhmässä
ryhmänohjaaja huolehtii käytännön järjestelyistä ja toimin-
nan sopimisesta. (Pajunen &Koivunen 2010. 7.)

Ryhmän aloituksessa ryhmänohjaajan rooli on keskeinen, sil-
lä osallistujilla on usein epävarma olo. He saattavat jännittää
uusien ihmisten kohtaamista ja pohtia kuinka ryhmässä tulisi
käyttäytyä. Ryhmänohjaajan oletetaan antavan suunta ja raa-
mit ryhmän toiminnalle. (Kopakkala 2005. 63-66.) Alla ole-
vasta kuviosta voi huomata, kuinka ryhmän edetessä ohjaa-
jan rooli pienenee ryhmäläisten roolin kasvaa.
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5.3 Ohjaajan jaksaminen ja tuki

Vertaisohjaajan työ on usein vapaaehtoistyötä, jonka tulisi
olla mieluisaa ja palkitsevaa. Sen vuoksi on tärkeää, että
vertaisohjaaja osaa suhteuttaa työmäärän jaksamiseensa. On
muistettava, että oma jaksaminen vaihtelee, mistä syystä sitä
on syytä tarkkailla säännöllisesti. (Pajunen & Koivunen 2010.
17.) Työn ja vapaa-ajan tulisi olla sopivassa suhteessa toisiin-
sa, sillä ryhmän ohjaaminen on vaikeaa ohjaajan ollessa kii-
reinen, kuormittunut tai uupunut. (Martin yms 2012. 68.)

Ryhmän suunnittelulle on hyvä varata riittävästi aikaa, kuten
myös ryhmien jälkeiselle pohdinnalle. Ohjaajan ei kannata
ohjata montaa ryhmää samaan aikaan. Ryhmien välissä on
myös hyvä pitää taukoa, jolloin voi kerätä voimia. (Martin yms
2012. 68.)

Vertaisohjaajan jaksamista tukevat muiden vertaisohjaajien
tapaaminen, kouluttautuminen ja työnohjaus. Työn jakami-
nen auttaa myös jaksamisessa. (Pajunen & Koivunen 2010.
17.) Työnohjauksessa ohjaaja saa puhua vapaasti itseään
mietityttävistä asioista, kuten tunteita herättäneistä
vuorovaikutustilanteista, asiakastapauksista tai omasta roo-
listaan. Työnohjaaja toimii peilinä ohjattavan työstäessä it-
seä askarruttavia asioita. (Martin yms. 2012. 64.) Monet yh-
distykset tarjoavat jäsenilleen työnohjausta.
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6 RYHMÄTAPAAMISEN KULKU
Yleensä tavanomainen ryhmätapaaminen koostuu kolmesta
osasta: Virittäytymisestä, teeman käsittelystä tai sovitusta
yhteisestä tekemisestä ja tapaamisen lopetuksesta. Ryhmä-
tapaamisen jaotteluun vaikuttaa kuitenkin ryhmän luonne,
käsiteltävä aihe ja myös ryhmänohjaaja. (Laatikainen 2010.
47.)

Virittäytymisessä pyritään irrottamaan ryhmäläisten ajatuk-
set arjesta ja saamaan heidät tähän hetkeen, jotta he pysty-
vät keskittymään ryhmän aiheeseen ja teemaan.
Virittäytyminen voi tapahtua lyhyellä kuulumiskierroksella tai
sitten toiminnallisten menetelmien avulla. (Laatikainen 2010.
47.)

Jos tapaamiskerralla on teema, ohjaajan on hyvä suunnitella
ryhmätapaamisen alkuun alustus aiheesta. Siinä ohjaaja nos-
taa esiin keskeiset ja merkittävät asiat teemasta. Jokainen
ohjaaja toteuttaa alustuksen itselleen mielekkäällä tavalla.
Alustus voi olla esimerkiksi alustuspuheenvuoro, tehtävä, ryh-
män keskusteluttamista tms. (Aalto & Jurvelin-Åvist i.a.)

Vertaisryhmässä kokemusten vaihtaminen on tärkeää, ja sil-
le pitää varata riittävästi aikaa. Ryhmän ollessa kooltaan suu-
ri kannattaa ryhmä jakaa pienryhmiin, jotka keskustelevat yhtä
aikaa samasta aiheesta. Lopuksi voidaan kertoa ja jakaa pien-
ryhmässä esiin tulleita asioista koko ryhmälle. Pienryhmien
koostumusta voi tarvittaessa vaihdella, jotta kaikki ryhmän
jäsenet tutustuisivat toisiinsa. (Järvinen & Taajamo 2006. 23.)
Ryhmätapaaminen on hyvä lopettaa johonkin, kuten pieneen
loppurituaaliin. Esim. tehdään ryhmäläisten kesken kierros,
jossa käydään läpi sen hetkisiä tunnetiloja tai ohjaaja voi ker-
toa lyhyen koosteen tapaamisesta. Lopuksi voidaan vielä esi-
merkiksi rentoutua yhdessä tai lukea runo. (Koivunen & Paju-
nen 2010. 10.)
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7  RYHMÄN KEHITYSVAIHEET
Ryhmän sisällä tapahtuu jatkuvasti kehittymistä. Ryhmä-
prosessista pystyy löytämään kehitysvaiheita, joita voidaan
kuvata eri tavoin. Tässä oppaassa ryhmäprosessi on jaettu
viiteen eri osaan:

√ Tutustuva ryhmä

√ Rakentuva ryhmä

√ Normeja muokkaava ryhmä

√ Yhdessä toimiva ryhmä

√ Lopettava ryhmä

7.1 Tutustuva ryhmä

Aikaisemmat kokemukset ryhmistä, odotettavissa oleva ase-
ma ryhmässä ja ryhmän kokoontumisen syy vaikuttuvat
ryhmäprosessin kulkuun.

Alussa osallistujat jännittävät
toisiaan, ja ovat varovaisia
viestinnässään. Muista
ryhmäläisistä ja ohjaajista
tehdään arviointeja ja johto-
päätöksiä. Ryhmäläiset pyrki-
vät löytämään oman paikkansa ryhmässä. Ryhmän
tutustumisvaiheessa ohjaajan rooli on keskeinen. (Rymy
2011.) Ohjaajan alkuvaiheen tehtäviin kuuluu selkiyttää ryh-
män perustehtävää, tavoitetta ja tulevaisuutta sekä auttaa
ryhmää luomaan ryhmään sopivat käyttäytymisnormit eli käy-
dään läpi ryhmän periaatteet ja säännöt ryhmäläisten kans-
sa.

Tutustumisvaiheen tavoitteena on,
että jokainen ryhmäläinen tuntee

kuuluvansa ryhmään
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Vaitiolovelvollisuus on syytä käydä läpi jo ensimmäisellä
tapaamiskerralla, jotta ryhmäläiset pystyisivät avautumaan
tietäessään, että heidän asioitaan ei kerrota eteenpäin.
(Kopakkala 2005. 63-66.)

Tutustumisvaiheen kesto riippuu ryhmän koosta ja
tapaamistiheydestä. Joissakin ryhmissä tutustumiseen riittää
yksi kerta ja toisessa ryhmässä taas tutustumista lisäävää toi-
mintaa on järjestettävä useampi kerta. Tämä ei kuitenkaan
pois sulje aiheita, joiden vuoksi ryhmään ollaan tultu.
Tutustumisvaihe on saatu päätökseen, kun sen jäsenet tun-
tevat kuuluvansa ryhmään sekä hyväksyvät ryhmän muut jä-
senet ja ohjaajan. Tässä vaiheessa ryhmäläisten on hyvä teh-
dä suunnitelmia ryhmän tulevasta toiminnasta: keskustelu-
teemoista, tekemisistä, vierailevista asiantuntijoista jne.
(Laatikainen 2010. 39.44.)

7.2 Rakentuva ryhmä

Rakentuva ryhmä on ns.
kuohuntavaiheessa. Tälle
vaiheelle on ominaista,
että ryhmäläiset hakeutu-
vat jossakin asiassa saman-
kaltaisten ihmisten seu-
raan ja ryhmän sisälle syn-
tyy alaryhmiä. Tässä vai-
heessa saattaa syntyä konflikteja, tyytymättömyyttä ja pet-
tymystä ryhmää kohtaa. Kuohuntavaiheen voimakkuus vaih-
telee ryhmän tehtävästä riippuen. Vaihe testaa ryhmän jäse-
niä ja ohjaajaa. (Rymy 2011.)

Tässä vaiheessa ryhmäläisten
vuorovaikutus lisääntyy, mikä voi

aiheuttaa ristiriitoja
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Ohjaajan on hyvä muistaa, että mahdollinen häneen kohdis-
tettu kritiikki ei kohdistu ohjaajan persoonaan, vaan ohjaa-
jan rooliin. Ohjaajan tehtävänä on väistyä johtajuudessa ja
antaa ryhmälle tilaa ilmaista ja käsitellä ristiriitoja rakenta-
vasti. Kun kuohuntavaihe on onnistuneesti ohitettu, tulee
ryhmästä kiinteämpi. (Rymy 2011.)

7. 3 Normeja muokkaava ryhmä

Yhdenmukaisuusvaiheessa ryhmä koetaan kokonaisuutena,
jossa myös ohjaaja on ryhmän jäsen. Ryhmällä on tarve sy-
ventää keskusteluansa tär-
keänä kokemastaan aihees-
ta tai teemasta. Ryhmän jä-
senillä voi olla erimielisyyk-
siä ilman että ryhmän ole-
massaolo vaarantuu. Ryh-
män sisälle on syntynyt eri
tasoisia pikkuryhmiä ja
ystävyyspareja, jotka
kommunikoivat myös keskenään. (Laatikainen 2010. 46.) Ryh-
mällä on yhteinen vastuu ryhmän kiinteyden säilymisestä,
toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pulmat ratkotaan yhdessä, ja kuka vaan ryhmäläisistä voi nos-
taa ongelman esille yhteiseen käsittelyyn. On hyvä muistaa,
että kun mieltä painavia asioita pohditaan yhdessä, ne yhdis-
tävät ihmisiä toisiinsa. (Laatikainen 2010. 46.)

Ohjaajan tehtävänä on korostaa jäsenten erilaisia tietoja, tai-
toja ja näkökulmia (Rymy 2011.)

Roolit alkavat selkiytyä ja yhteen-
kuuluvuuden tunne lisääntyy
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7.4 Yhdessä toimiva ryhmä

Tässä vaiheessa ryhmä toi-
mii kokonaisuutena, ja
ryhmä on kiinteä, aktiivi-
nen ja itsenäisesti toimiva.
Ryhmällä on kuitenkin
monenlaisia suhteita kes-
kenään. Vastuun kantami-
nen jakaantuu tasaisesti
jäsenten kesken, ja kaikkien voimavaroja ja työpanosta hyö-
dynnetään. Ryhmässä on turvallinen ilmapiiri, jossa sallitaan
myös eriävät mielipiteet. Tässä vaiheessa ohjaaja toimii enem-
män ryhmän jäsenenä, ylläpitää motivaatiota ja etsii uusia
haasteita ryhmälle. Ohjaaja on asiantuntija, joka on ryhmän
käytettävissä tarvittaessa. (Rymy 2011.)

7.5 Lopettava ryhmä

Ryhmän lopettaminen tu-
lee ajankohtaiseksi, kun
ryhmä on saavuttanut ta-
voitteensa. Toisaalta ryh-
mä voidaan lopettaa myös
ryhmäprosessin ollessa
kesken, jos alussa on sovittu ryhmän kokoontuvan vain tie-
tyn ajan. (Rymy 2011.) Ryhmän lopettaminen herättää
ryhmäläisissä erilaisia tunteita, kuten kiitollisuutta,
kiintymystä, surua ja haikeutta. Ryhmän loppumisesta on
tiedotettava hyvissä ajoin, jotta ryhmäläiset saavat käsitel-
tyä loppuun keskeneräiset asiat ja voivat valmistautua ryh-
män päättymiseen. Jos ryhmä aikoo järjestää jatkotapaamisia,
tulisi muistaa ottaa ryhmäläisten yhteystiedot ylös. (Pajunen
& Koivunen 2010. 12.)

Ryhmä toimii kokonaisuutena
hyödyntäen kaikkien voimavaro-

ja ja työpanosta

Ryhmän lopettamisesta tulee
tiedottaa hyvissä ajoin, jotta

ryhmäläiset ehtivät valmistautua
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Jotta toimintaa voidaan kehittää, ryhmäläisiltä tulee kerätä
palautetta. Palautetta voi kysellä arviointilomakkeen, palaute-
keskustelun tai toiminnallisten menetelmien avulla. Palautet-
ta olisi hyvä saada myönteisten palautteiden lisäksi myös
kehittämistarpeista. (Järvinen & Taajamo 2006. 81.)

8  RYHMÄTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

8.1 Roolit

Ihmisten ollessa kanssa-
käymisissä keskenään syntyy
heille väistämättä sekä toi-
minta- että vuorovaikutus-
rooleja. Mitä useampia roo-
leja ihminen pystyy käyttä-
mään, sitä vaivattomampaa ja joustavampaa kanssakäyminen
muiden ihmisten kanssa on. Monipuolisesta ryhmä-
toiminnasta, kuten puhumisesta, tekemisestä, vaikuttamises-
ta ja kohokohdista, ryhmäläisten on helpompi löytää itsel-
leen sopivia rooleja. Vertaistukitoiminta haastaa ihmisenä
kasvamisessa, ja ryhmässä tehdyistä rooli löydöksistä hyötyy
myös tulevaisuudessa. (Laatikainen 2010. 46.)

Elämää yhteisössä ei voi oikein kuvitella ilman rooleja. Ne
tekevät ihmisten toiminnasta ennakoitavaa ja mahdollistavat
monimutkaisenkin yhteistoiminnan sujumisen. Ryhmän ensi-
tapaamisella ihmisillä on yleensä epävarma olo, koska hei-
dän aiemmin opitut roolinsa eivät sovi välttämättä uuteen
tilanteeseen. Tästä syystä kokemus tuo varmuutta, myös
ryhmänohjaajalle, koska tilanteeseen sopiviin rooleihin on jo
saanut tuntumaan. Uusissa vuorovaikutustilanteissa pyrim-
me löytämään vihjeitä siitä, mihin rooleihin kanssaihminen
sopii. (Kopakkala 2005. 108.98.99.)

Ryhmätilanteessa roolit
tarkoittavat meille

ominaisinta, tuttua ja
turvallista tapaa toimia
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Ryhmällä on välttämättömiä rooleja, joita se tarvitsee toimi-
akseen. Jos yksi lähtee ryhmästä pois, voi roolit jakaantua
uudelleen. Ryhmässä on sekä virallisia että epävirallisia roo-
leja. Virallisia rooleja ovat esim. puheenjohtaja ja sihteeri.
Epävirallisia rooleja ovat mm. vitsailija, uhrautuja ja syntipukki.
Ryhmän perustehtävä vaikuttaa siihen minkälaisia rooleja
ryhmään syntyy. (Kaukkila & Lehtonen 2008. 53.)

(Kaukkila & Lehtonen 2008. 53.)

8.2 Ryhmänohjauksen haasteet

Vuorovaikutustilanteissa voi syntyä ristiriitoja ja haastavia ti-
lanteita. Osa menee ohi ilman, että ohjaajan tarvitsee niihin
puuttua. Osa taas kaipaa ohjaajan puuttumista, jolloin oh-
jaajan on oltava tuntosarvet pystyssä huomatakseen ne. Avoi-
mesti käsitelty ja selvitetty ristiriita lisää ryhmän luottamus-
ta ja turvallisuutta (Järvinen & Taajamo 2006. 78) Tässä muu-
tama esimerkki minkälaisia haastavia tilanteita ohjaajalle voi
ryhmää ohjatessa tulla vastaan ja esimerkkejä kuinka tilan-
teissa voisi toimia:

√ Ryhmä ei pysy aiheessa: Ohjaaja voi tietoisesti palauttaa ryhmän
päivän teemaan. Ryhmän kanssa voi keskustella siitä, mikä saa välttämään
aihetta. Ryhmäläisten aiheeseen palauttamiseen voi käyttää apuna myös
toiminnallisia menetelmiä. (Martin yms 2012. 42.)

√ Joku vie liikaa tilaa ryhmästä: Tällaisissa tapauksissa voi tehdä kier-
roksia, joissa on jokaisella rajattu puheaika (Martin yms. 2012. 41).

√ Ryhmäläiset: Ohjaajan tulisi varmistaa, että myös hiljaisilla
ryhmäläisillä on mahdollisuus puhua. Ryhmää voi jakaa pienryhmiin, jol-
loin ryhmäläiset saavat enemmän puheaikaa. (Martin yms 2012. 41.)
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Palautteen saaminen ja vastaanottaminen: Kritiikin vastaan-
ottaminen voi joskus olla ryhmäläisille vaikeaa, ja siitä voi
seurata loukkaantumisia. Ryhmässä tapahtuvista loukkauk-
sista suurin osa on tahattomia. Ohjaajan tulisi ottaa loukkaan-
tuminen puheeksi ja pyrittävä yhdessä ryhmäläisten kanssa
löytämään siihen ratkaisu. Puheeksiottaminen voi tapahtua
esimerkiksi näin: Minua jäi vaivaamaan tuo, mitä sanoit, voim-
meko puhua siitä? Miltä teistä muista tuntuu, haluatteko ot-
taa asiaa käsittelyyn? Ihmekysymys voi olla myös käyttökel-
poinen keino tilanteen ratkaisemiseksi: Nukkuessasi on ta-
pahtunut ihme ja kaikki ongelmat ovat ratkenneet. Mitä sil-
loin olisi toisin? (Laatikainen 2010. 57.)

9  RYHMÄHARJOITUKSIA
Tutustumista voi helpottaa ja nopeuttaa erilaisilla toiminnal-
lisilla harjoituksilla. Tämän oppaan lopussa sivulla 26 on esi-
telty ryhmiin erilaisia jutun aiheita ja tekemisiä, joita ohjaaja
voi hyödyntää. Lisäksi on julkaistu useita kirjoja ja oppaita,
jotka sisältävät erilaisia harjoitteita ryhmiin. Alla muutama
esimerkki niistä.

Ryhmän suunnitteluun on olemassa menetelmiä, joilla saa-
daan ryhmäläisten toiveita ja tarpeita esiin. Esimerkiksi voi-
daan keskustella ensin pareissa ja sitten parien muodosta-
massa nelikossa toiveista ja tavoitteista. Lopuksi ideat jae-
taan kaikkien ryhmäläisten kesken. Ryhmäläiset voivat myös
kirjoittaa toiveitansa anonyymisti lappuihin, jotka laitetaan
johonkin kulhoon tai hattuun. Niiden pohjalta voi sitten yh-
dessä ryhmäläisten kanssa alkaa työstämään ryhmän
toimintasuunnitelmaa. ( Laatikainen 2010. 45.)

Ryhmän päätösvaiheen harjoitukset valmistavat ryhmäläisiä
ryhmän loppumiseen sekä antavat hyvän muiston ryhmästä.
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Alla esimerkkejä ryhmän päätösvaiheen harjoituksista:

√ Valokuvaus: Jokainen valokuvaa ryhmän haluamallaan
tavalla. Ohjaaja lähettää kuvakoosteen ryhmän jäsenille jäl-
kikäteen. Kuvat voidaan ottaa myös toiseksi viimeisellä ker-
ralla, jolloin ne pystytään jakamaan ryhmäläisille viimeisellä
kerralla.

√ Myönteinen palaute: Jokaiselle ryhmäläiselle laitetaan
selkään lappu, johon ryhmäläiset käyvät vuorollaan kirjoitta-
massa myönteistä palautetta

√ Avoimet lauseet: Ohjaaja on laittanut seinille isoja
lappuja, joissa on lauseen alkuja, kuten Eniten jäin ryhmässä
kaipaamaan... Opin, että... Parasta oli... Olisin halunnut enem-
män... Tunnelma ryhmässä oli... Ryhmä antoi minulle... An-
noin ryhmälle... jne. Ryhmäläiset käyvät kirjoittamassa lau-
seisiin jatkot
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10 VERTAISOHJAAJAN  TARINA
Vertaistuesta voimaa arkeen!

“ Elämä tuo itse kullekin välillä ajanjaksoja, jolloin taival on
raskaampi kulkea. Voi olla, että oma tai läheisen sairaus py-
säyttää, joko hetkellises-
ti tai pysyvästi.

Oma lapseni sairastui
psyykkisesti yläaste-
ikäisenä. Kesti kauan en-
nen kuin sairaus
diagnosoitiin. Ollessaan
sairaalahoidossa, osas-
tolla järjestettiin omais-
ten ilta. Kuulin ensim-
mäisen kerran Omaiset
mielenterveystyön tuke-
na järjestöstä ja heidän
toiminnastaan. Heillä oli
tuki- ja neuvontapalvelu, jonne otinkin myöhemmin yhteyt-
tä ja tapasin työntekijöitä muutaman kerran.

Osallistuin myös vertaistukiryhmään, johon kokoontui ihmi-
siä, joiden läheinen sairasti psyykkisesti. Siinä ryhmässä tulin
ensimmäisen kerran kuulluksi, sain puhua vapaasti tunteista,
joita uusi elämäntilanne toi tullessaan. Ymmärsin, etten ole
yksin näiden asioiden kanssa ja joillakin tilanne oli vielä
haastavampi, kuin minulla. Ryhmässä puhuttiin jaksamisesta,
arjen ongelmista ja ilon aiheista. Oli aina mukava mennä
vertaisryhmään, jossa sai tukea, ymmärrystä ja käytännön
neuvoja.
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Mikään muu taho ei pysty sellaista apua antamaan. Vain sa-
man kokenut voi ymmärtää toisen tilannetta. Asioista puhut-
tiin suoraan, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmän tuella
jaksoin käydä töissä ja kun voin paremmin, pystyin olemaan
tukena lapselleni.

Myöhemmin tein työni puolesta yhteistyötä
Omaisyhdistyksen kanssa, kun ohjasin omaisten ryhmiä.
Siirryttyäni uudelle paikkakunnalle, elämäntilanteeni oli muut-
tunut niin, että minulle jäi entistä enemmän vapaata aikaa,
vaikka olinkin työelämässä.

Halusin hyödyntää omia kokemuksiani psyykkisistä sairauk-
sista, joita olin saanut niin työ- kuin perhe-elämässä.
Kouluttauduin vertaisohjaajaksi ja toimin vapaaehtoisena
vertaisohjaajana omaistenryhmässä ammattilaisen rinnalla.

Ryhmä oli vastaava, jossa olin käynyt itse vuosia aikaisem-
min. On ollut mahtavaa seurata ryhmäläisten voinnin paran-
tumista. He ovat kokeneet sen saman voimaantumisen, jon-
ka olin itse kokenut. Ryhmäläiset ovat saaneet toisiltaan hy-
viä, kannustavia neuvoja. On kuultu mielenkiintoisia
alustuksia, saatu vinkkejä jaksamiseen ja on juhlittu kevät- ja
syyskauden viimeisillä kerroilla.

Uskonkin, että ilman vertaistukea omaisten toipuminen veisi
paljon pidemmän ajan. Myös ennaltaehkäisevänä toiminta-
na se on tärkeää, sillä noin 50 % omaisista, joiden läheinen
sairastaa psyykkisesti, sairastuu itse masennukseen. Suosit-
telen hakeutumista vertaistukitoimintaan, olipa elämäntilan-
teesi sitten mikä tahansa. ”
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11 JUTUN AIHEITA JA TEKEMISTÄ ERILAISIIN
RYHMIIN
1. Tuo itsellesi tärkeä esine. Jokainen kertoo
vuorollaan miksi esine on itselle tärkeä ja mikä
tarina siihen liittyy. Kuulijat voivat kysellä esi-
neestä. Lopuksi se laitetaan kiertämään ja
seuraava alkaa kertomaan omaa tarinaansa.

2. “Jaetaan lahjoja”. Jokainen kirjoittaa pape-
rilapulle mitä haluaisi antaa toiselle. Se voi olla
maailmanympärysmatka tai kahvikakku, ra-
halla ei ole väliä. Lahja voi osua omallekin koh-
dalle. Laput laitetaan johonkin astiaan, josta
kukin nostaa yhden lahjan. Keskustellaan lopuksi lahjoista.

3. Kirjoita lapulle viisi sanaa esim. mansikkamaito, syyllisyys,
perunamuusi, risteily, pilvi. Tee useita erilaisia lappuja. Vuorollaan
kukin sanoo yksitellen sanat toiselle, niihin saa vastata vain yhdellä
sanalla.

4. Kukin tuo ryhmään oman voimalaulun (tai se kuunnellaan
youtuben kautta, jos mahdollista). Kuulijat arvaavat kenen kappa-
le on. Jokainen kertoo aina vuorollaan, miksi se kappale on tärkeä.

5. Tuo itsellesi turha esine. Jonkun toisen pois antama esine voi
olla sinulle aarre. Vaihtakaa tavaroita.

6. “Liisa Ihmemaassa laatikko”. Valitse itsellesi mieluinen pieneh-
kö laatikko tai tee itsellesi sellainen. Kerää sinne tavaroita, jotka
ovat sinulle tärkeitä. Esim. valokuva, runo, cd, kuivakukka, vitsi jne,
mitä ikinä keksitkin. Sitten jos tulee se harmaampi päivä, ammenna
itsellesi voimaa laatikon sisällöstä.

7. Tehkää yhdessä aarrekartta. Netistä löytyy ohjeita.

8. “Anna hyvän kiertää”. Tee jokin hyvä, yllättävä teko jollekin toi-
selle, seuraavaan ryhmäkertaan mennessä. Kerro sitten mitä teit
ja miten siihen reagoitiin.
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9. “Kerro millainen ihminen olen”. Yksi (sinulle ennestään tunte-
maton) henkilö istuu tuolilla. Menet hänen taakseen ja laitat kä-
den hänen olkapäilleen. Alat sitten kertomaan millaisista asioista
tämä ihminen pitää, mitä ohjelmia katsoo tv:stä, mistä ruoista ei
pidä jne. Käytä intuitiotasi ja kerro mitä sinusta tuntuu. Istuja kir-
joittaa ylös mitä hänestä sanot. Kun lopetat keskustelkaa
tuntemuksistanne.

10. 6 toivomusta! Tee valmiiksi “toivomuslähde”, eli laita pöydälle
kaunis liina ja siihen erilaisissa lasiastioissa vettä. Värjää vedet eri-
värisiksi pienellä palalla kreppipaperia. Laita kulhojen väliin tuikkuja
palamaan. Huoneen valaistusta voi himmentää ja taustalle laittaa
soimaan rauhallista musiikkia. Kokoontukaa pöydän ympärille, jaa
jokaiselle valkoisesta kopiopaperista leikatut kuusisakaraiset täh-
det. Nyt jokaisella on kuusi toivomusta, jotka he voivat sanoa omas-
sa mielessään. Aina sanoessaan toivomuksen käännetään yksi
sakara keskelle. Kun kaikki ovat toivoneet, taitetut tähdet laitetaan
johonkin vesiastiaan ja näin lähetetään toiveet matkaan. Vedessä
sakarat aukeavat! Lopuksi on hyvä ottaa vaikka käsistä kiinni ja kiit-
tää.

11. Järjestä “Hattubileet”. Pyydä ryhmäläisiä tulemaan hattu päässä
seuraavaan tapaamiseen. Keskustelkaa mikä tarina hattuun liittyy.

12. Omat kortit. Leikkaa lehdistä erilaisia kuvia ja liimaa kartongille
tai tikkuaskiin. Voit kirjoittaa korttien taakse positiivisia mietteitä.
Laita kortit esille kuvapuoli päällepäin. Jokainen valitsee kortin ku-
van perusteella. Vuoroperään luetaan teksti ja kerrotaan mitä aja-
tuksia se herättää.

13. Musiikki ja runot. Rauhallista musiikkia taustamusiikiksi, kun
ihmiset tulevat ryhmään. Loppurentoutukseen esim. Desiderata-
runo, cd, Tom Lundberg. Jokainen voi sulkea silmänsä ja rentoutua
kuuntelemaan.

(Lähde: VETO-projekti 2012)



30

LÄHTEET
Aalto, Tiiu & Jurvelin-Åvist, Sari, Vauvakynkkä- vertaisryhmä. Lastensuo-
jelun käsikirja. http://www.sosiaaliportti.fi/fiFI/lastensuojelunkasikirja/
tyovalinet/tyomenetel mat/vauvakynkka/
Alitolppa-Niitamo, Anne; Moallin, Mohamed & Novitsky, Anita 2006.
Monikulttuuriset vertaistuenryhmät. Ohjaajan opas. Ryhmämalli
pikkulapsiperheiden vanhemmille. Väestöliiton Kotipuu: Helsinki.

Jantunen, Eila 2008. Osalliseksi tuleminen- Masentuneiden vertaistukea
jäsentävä substantiivinen teoria. Tampereen yliopisto. Lääketieteellinen
tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Lisesiaattitutkimus. Tampere. Diakonia-
ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://www.diak.fi/files/diak/Julkaisu-
toiminta/A_18_ISBN_9789524930413.pdf

Järvinen, Ritva & Taajamo, Terhi 2006. Vertaisryhmän ohjaajan käsikir-
ja. MLL: Helsinki.

Kaukkila, Veli & Lehtonen, Elisa 2008. Ryhmästä enemmän- Käsikirja
ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Suomen Mielenterveysseura. Laa-
dukasta kulttuuria vapaaehtoistyöhön- hanke. Laku.

Kopakkala 2005, Porukka, jengi, tiimi- ryhmädynamiikka ja siihen vai-
kuttaminen. EDITA:Helsinki.

Laatikainen, Tanja (Toim.) 2010. Vertaistoiminta kannattaa. Asumis-
palvelusäätiö ASPA. http://www.kansalaisareena.fi/
Vertaistoiminta_kannattaa.pdf

Lehtonen, Hannele 2006. Keinot käyttöön arjen areenoilla: Kuvaus
verkostohankkeen toteutuksesta; Käsikirja vertaisryhmän ohjaajalle ja
kehittämistoiminnasta vastaavalle. Suomen Mielenterveysseura: Helsin-
ki

Martin, Minna; Heiska, Hanna; Syvälahti, Anne & Hoikkala, Marianna
2012. Satoa ryhmästä – opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö oppaita 9. http://www.yths.fi/filebank/1546-
Satoa_ryhmasta.pdf

MSIF 2007. Miten vertaistukiryhmä perustetaan? Suomen MS-liiton esi-
te.



31




	1 JOHDANTO
	2 OPINÄYTETYÖN YHTEISTYÖKUMPPANIT
	3 VERTAISTOIMINTA
	4 VAPAAEHTOISTOIMINNAN MERKITYS
	5 VERTAISTUKI SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ
	6 AIKAISEMMIN ILMESTYNEITÄ JULKAISUJA VERTAISOHJAAJUUDESTA
	7 PRODUKTION ETENEMINEN
	8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS
	9 POHDINTA
	LÄHTEET
	LIITE 1
	LIITE 2
	LIITE 3

