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Suuntaaja-lehden vuoden viimeisen nume-
ron teemana on kokemusasiantuntijuus 
ja sen tuominen osaksi sosiaali- ja terve-

ydenhuollon toimintaa. Ilmiö on nouseva tren-
di mutta toivottavasti ei vain muoti-ilmiö vaan 
vakiintuva toimintatapa. Kun kysymyksessä ovat 
palvelut, joissa asiakkaan tarve on – tai ainakin 
pitäisi olla – palvelun sisällön ja järjestämisen 
tärkein lähtökohta, asiakkaiden osallisuus on 
palveluiden parantamisen välttämätön ehto. 

Kokemusasiantuntijuuden tunnustaminen, 
oppiminen ja täysimittainen hyödyntäminen 
vaativat vielä pohdintaa ja harjoittelua mutta 
tietä sille on jo tasoitettu. Sitä Suuntaajakin pyr-
kii tekemään nostamalla aiheen esiin ja valotta-
malla sen eri näkökulmia. 

Lehden ensimmäisessä artikkelissa Timo 
Toikko selventää kokemusasiantuntijuuden 
käsitettä: miten jäsentyvät asiakaslähtöisyys, 
vertaistoiminta ja kokemusasiantuntijuus? Hän 
pohtii myös kokemusasiantuntijoiden vaikutta-
mismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä 
ja kuvaa prosessin, jolla kokemuksesta muodos-
tuu tietoa. Lisäksi Toikko esittelee sitä, millaisiin 
prosesseihin kokemusasiantuntijuuden kehitty-
minen perustuu.

Mervi Ropponen kuvaa artikkelissaan koke-
mustiedon ja kokemusasiantuntijoiden käytön 
tuomaa lisäarvoa palveluiden suunnitteluun, 
arviointiin ja kehittämiseen. Kirjoitus pohjautuu 
Etelä-Pohjanmaalla toteutettuihin ja toteutetta-
viin hankkeisiin, joissa kokemusasiantuntijuutta 
ja kokemusasiantuntemuksen käyttöönottoa 
on kehitetty. Ropponen asettaa rinnakkain ko-
kemustiedon ja ammatillisen tiedon ja pohtii 
niiden tasavertaisuuden toteutumismahdolli-
suuksia.

Irlannista lähtöisin olevan kehitysvammais-
ten henkilöiden vertaistutkimuksen mallia ja 

sen suomalaista vastinetta esittelevät Hanna 
Heikkilä, Petteri Kukkaniemi ja Petra Tiihonen. 
Artikkeli kuvaa myös Pirkanmaalle perustettua 
vertaistutkimusverkostoa, sen tähänastista työ-
tä ja työn tuloksia.

Päivi Huuskonen kuvaa omassa artikkelissaan 
Timo Toikonkin jo tarkastelemaa kokemusasian-
tuntijaksi kehittymistä. Huuskosen esimerkkinä 
on Asumispalvelusäätiö ASPAn VERTAISsarvi-
ointi-menetelmä asumispalveluiden laadun 
kehittämisessä ja vertaisarvioijaksi oppiminen. 
Huuskonen korostaa kokemuksellista oppimista, 
missä myös reflektio ja käsitteellistäminen ovat 
oleellinen osa oppimisprosessia.

VIA-projekti kehittää vertaistarkastusjärjes-
telmää ihmisoikeuksien toteutumisen valvon-
taan asumispalveluissa. Projektin puitteissa An-
niina Heini on tutkinut niitä palvelujärjestelmään 
sisältyviä käytäntöjä, jotka estävät ihmisoikeuk-
sien täysimittaista toteutumista asumispalve-
luissa. Artikkelin keskiössä ovat ne argumentit, 
joihin nojautuen ihmisoikeuksien rajoittamista 
perustellaan.

Teoreettisempien pohdintojen ohessa kolme 
kehittäjää, kokemusasiantuntija, vertaisarvioitsi-
ja ja vertaistutkija, kertovat omasta toiminnas-
taan palvelujen laadun parantamiseksi. 

Tämänkertainen visionääri Arto Mansikka-
vuori haluaa parantaa mielenterveyskuntoutu-
jien asemaa yhteiskunnassamme päättämällä 
vuosisatoja jatkuneen epäreilun ja keinotekoi-
sen jaon psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin. 

Milla Ilonen tarkastelee nuorten vammaisten 
ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuuden to-
teutumista. Onko oikeuksissasi kaksinkertainen 
vaje, jos olet nuori ja vammainen ihminen? Ar-
tikkeli esittelee myös nuorten yhdenvertaisuu-
den oikeudellista perustaa. n

Kokemustiedon ja kokemus-
asiantuntijuuden äärellä

nPääkirjoitus 

Lea Haikala, tietopalvelupäällikkö, Asumispalvelusäätiö ASPA
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Markkinaehtoisen logiikan mukaisesti 
julkisissa palveluissa korostetaan asi-
akkaiden keskeistä asemaa. Asiakkaat 

viime kädessä valitsevat palvelun. Valintoja te-
kevän asiakkaan oletetaan tukevan kilpailua, 
sillä valinnoillaan asiakas pystyy vaikuttamaan 
palveluiden laatuun ja sisältöön. Asiakkaiden 
valinnat asettuvat keskeiseksi palvelutuotantoa 
ohjaavaksi instrumentiksi. Esimerkiksi palveluse-
telien avulla asiakas voi valita, mistä hän hankkii 
palvelunsa. (Toikko 2012.)

Valintojen lisäksi on perätty myös muita 
mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin. Tällöin 
valintoja tekevän asiakkaan rinnalla korostetaan 
asiakkaan osallistumista (Forster & Gabe 2008). 
Valintoja tekevä asiakkuus muuntautuu tällöin 
osallistuvaksi asiakkuudeksi. Kysymys kohdistuu 
siihen onko olemassa mekanismeja, joiden avul-
la asiakkaat osallistuvat palveluiden suunnitte-
luun, toteutukseen ja arviointiin. Tällöin asiak-
kaan valinnan (choice) sijasta korostetaan hänen 
äänensä (voice) kuulemista. Huomio kohdistuu 
myös siihen, kuka valitsee (who chooses) ja sii-
hen kuka puhuu (who speaks) (Simmons 2009, 
59).

Neljä asiakastyyppiä
Julkisten palveluiden asiakkaista ei useinkaan 
voida puhua yhtenä ryhmänä (Powell et al. 
2009, 2). Richard Simmons (2009) on jäsentä-

Asiakkaasta kokemus- 
asiantuntijaksi 

Moderni palvelunäkemys korostaa yhä vahvempaa palveluiden asia-
kaslähtöisyyttä. Julkisissa palveluissa onkin alettu puhua asiakkaista 
kokemusasiantuntijoina, jotka osallistuvat aktiivisesti palveluiden 
kehittämiseen ja vaikuttavat myös palveluiden tuotantoon. 

Timo Toikko, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

nyt julkisten palveluiden (mm. sosiaalipalvelut) 
asiakkaita neljään erilaiseen tyyppiin. Tyypit ra-
kentuvat sen mukaan onko asiakkailla vahva tai 
heikko kiinnittyminen palveluorganisaatioon, 
sekä sen mukaan, onko kysymys yksilöllisestä tai 
kollektiivisesta palvelusta (ks. kuvio 1).

A-tyyppiin kuuluvat asiakkaat, jotka koros-
tavat yksilöllisiä palveluita ja ovat etäällä var-
sinaisesta palveluorganisaatiosta. Positiivisessa 
mielessä he korostavat yksilöllisyyttä ja mah-
dollisuutta valita palveluita omiin erityistarpei-
siinsa. He ovat asiakas-kuluttajia, joiden intres-
siin valintojen tekeminen sopii. Negatiivisessa 
mielessä tällaiset asiakkaat saattavat saada vain 
toisiinsa liittymättömiä irrallisia palveluita. Sim-
mons (2009, 70) käyttää tästä ryhmästä nimeä 
itseohjautuvat asiakkaat. 

B-tyyppiin kuuluvat asiakkaat, joilla on vahva 
yhteys oman asiakkuutensa kollektiiviseen vii-
teryhmään, mutta etäinen yhteys varsinaiseen 
palveluorganisaatioon.  Asiakkaat pärjäävät itse-
näisesti, jos voivat kollektiivisen toiminnan avul-
la vaikuttaa palveluihin. Kollektiivisen toiminnan 
avulla he voivat esimerkiksi muovata palveluita 
itselleen sopivaksi. Sosiaalipalveluiden kannal-
ta tällaiset asiakkaat ovat itsellisiä selviytyjiä, 
mutta he delegoivat palveluista neuvottelun 
kollektiiviselle viiteryhmälle. Simmons (2009, 
70) käyttääkin tästä ryhmästä käsitettä delegoi-
vat asiakkaat. Esimerkiksi vammaispalveluiden 

nArtikkeli
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käyttäjät saattavat kuulua tähän ryhmään. 
C-tyyppiin kuuluvat asiakkaat, jotka korosta-

vat yksilöllisiä palveluita, mutta joilla on tiivis yh-
teys itse palveluorganisaatioon. Nämä asiakkaat 
tarvitsevat yksilöllisiä valintoja, jotka tukevat 
heidän henkilökohtaisia tarpeitaan. Palvelu on 
kuitenkin räätälöitävä yhdessä ammattilaisten 
kanssa asiakkaalle sopivaksi. Tällaiset asiakkaat 
tarvitsevat runsaasti apua saadakseen palvelui-
ta. Simmons (2009, 71) kuvaa tätä ryhmää sel-
laiseksi, joka pystyy rationaaliseen toimintaan ja 
valintoihin.

D-tyyppiin kuuluvat asiakkaat, joilla on vahva 
yhteys oman asiakkuutensa kollektiiviseen viite-
ryhmään, mutta samalla myös tiivis yhteys pal-
veluorganisaatioon. Negatiivisessa mielessä tä-
mä voi tarkoittaa asiakasta, joka on riippuvainen 
palveluista. Heitä myös kohdellaan ryhmänä, 
eivätkä he välttämättä saa yksilöllistä palvelua. 
Positiivisessa mielessä tällainen asiakasryhmä 
pystyy sitoutumaan palveluprosessiin ja tarvit-
taessa osallistumaan esimerkiksi sen suunnitte-
luun ja arviointiin. Tällöin he voivat ajaa myös 
oman viiteryhmänsä etua ja suunnata palveluita 
sopivaan suuntaan. Simmons (2009, 71) kuvaa 
tätä ryhmää kollektiiviseen yhteistoimintaan 
pystyväksi. 

Simmonsin (2009) tyypittelyn tarkoitus on 
kiinnittää huomiota siihen, että julkisten palve-
luiden asiakasryhmät ovat intresseiltään varsin 

erilaisia. Valintoja tekevä asiakas on vain eräs 
julkisten palveluiden asiakastyyppi, tässä tapa-
uksessa A-tyyppi.  Pelkkien valintojen varaan 
rakentuva asiakkuus ei ole vahvoilla niissä ti-
lanteissa, joissa korostuu kollektiivinen palvelu-
organisaatioon sitoutuminen, kuten erityisesti 
D-tyypin kohdalla. Sen sijaan asiakkaan osalli-
suutta vahvistavat mekanismit sopivat tilantei-
siin, joissa asiakkailla ovat vahva kollektiivinen 
yhteys palveluorganisaatioon. Seuraavaksi tar-
kastellaan mekanismeja joiden avulla esimerkik-
si D-tyypin asiakkaiden osallisuutta ja vaikutus-
mahdollisuuksia voidaan edistää.

Osallistuvat kokemusasiantuntijat  
Marion Barnes (2009) näkee palvelunkäyttäjien 
aseman laajempana kuin vain kuluttajan roolina. 
Asiakkuudessa on kysymys aktiivisesta toimin-
nasta, jolla pyritään kiinnittymään yhteiskun-
taan ja vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin. 
Palvelujärjestelmä on keskeinen osa yhteiskun-
nan rakenteita, joten myös siihen vaikuttaminen 
on palvelunkäyttäjän kannalta relevantti tavoite. 

Palvelunkäyttäjien osallistumisessa ei ole ky-
symys vain asiakaslähtöisestä toimintatavasta, 
jota ammattilaiset ovat toteuttaneet jo pitkän 
professiohistorian ajan. Asiakaslähtöinen toi-
mintatapa kohdentuu yksittäiseen asiakkaaseen, 
kun palvelunkäyttäjän osallistuminen korostaa 
kollektiivista toimintatapaa. Palvelunkäyttäjät 

ITSENÄISET JA
ITSEOHJAUTUVAT 
ASIAKKAAT

ITSENÄISET SELVIYTYJÄT, 
JOTKA DELEGOIVAT 
NEUVOTTELUT ASIAKAS-
RYHMÄLLE

RÄÄTÄLÖITÄVIÄ PALVELUJA 
KÄYTTÄVÄT YKSILÖLLISET 
ASIAKKAAT

ASIKASRYHMÄNÄ KOH-
DELLUT PALVELUN-
KÄYTTÄJÄT

HEIKKO YHTEYS PALVELUORGANISAATIOON

VAHVA YHTEYS PALVELUORGANISAATIOON

YK
SI

LÖ
LL

IN
EN

KO
LLEKTIIVIN

EN

Kuvio 1: Asiakastyyppien jäsennys (ks. Simmons 2009, 70).
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eivät puhu vain omasta puolestaan, vaan ko-
ko asiakasryhmän puolesta (Beresford & Salo 
2008). He eivät suunnittele ja arvioi vain omaa 
palveluaan, vaan koko asiakasryhmän palvelui-
ta (Doel & Best 2008). Toisaalta kysymys ei ole 
myöskään vain vertaistoiminnasta. Asiakkaiden 
vertaistoiminta on yhtä tärkeä asia kuin asiakas-
lähtöinen toimintatapakin, mutta tässä yhtey-
dessä tavoitellaan palvelunkäyttäjien ja ammat-
tilaisten välistä vuorovaikutusta. 

Palvelunkäyttäjät osallistuvat palveluiden 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hei-
dän osallistumisensa perustuu omakohtaiseen 
kokemusperäiseen tietoon. Tässä mielessä pal-
velunkäyttäjien osallistumisella tavoitellaan 
asiakkaiden asemaa kokemusasiantuntijana 
(Hyväri & Salo 2009). Kokemusasiantuntijan 
osallistumisessa on ainakin kolme dimensiota, 
joissa vaikuttamisen mahdollisuudet ovat myös 
erilaisia.

Ensinnäkin kokemusasiantuntijoiden näke-
myksiä ja mielipiteitä voidaan käyttää avuksi 
palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa (Warren 2008). Olennaista on luo-
da tilaa asiakkaiden omalle äänelle. Esimerkiksi 
asiakasfoorumit ovat tilaisuuksia, joissa asiak-
kaat osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja 
arviointiin. (Ks. Toikko 2011.) Kysymys on tällöin 
aidosta osallistumisesta, mutta vain välillisestä 
vaikuttamisesta.

Toiseksi kokemusasiantuntija voi osallistua 
palvelutoimintaan ammatillisten asiantuntijoi-
den rinnalla (Warren 2009). Ammatilliset asian-
tuntijat ja kokemusasiantuntijat voivat toimia 
esimerkiksi työparina.  Kokemusasiantuntija voi 
toimia myös asiakas-kehittäjänä, jolloin hän on 
myös organisaation kehittäjätiimin jäsen. Koke-
musasiantuntijoiden osallistuminen organisaa-
tion arkitoimintaan ei välttämättä ole yksinker-
tainen ja ongelmaton asia. Uusien toimintata-
pojen kehittäminen ja juurruttaminen on pitkä 
prosessi, joka edellyttää myös organisaation 
strategisia päätöksiä. Kysymys on tällöin aidosta 
ammattilaisten kanssa vuorovaikutukseen pyr-
kivästä osallistumisesta ja myös sen mukaisesta 
vaikuttamisesta.

Kolmanneksi kokemusasiantuntijat voi-
vat osallistua organisaation päätöksentekoon 
(Warren 2008). Kokemusasiantuntijat voivat 
osallistua niihin päätöksentekoprosesseihin, 

joiden kautta toiminnan resurssit määrittyvät. 
Kokemusasiantuntijat voivat osallistua myös 
henkilökunnan rekrytointiprosessiin. Heillä on 
näkemystä ja kokemusta käytännön tasolta siitä, 
millaisia työntekijöitä organisaatiossa tarvitaan. 
Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen pää-
töksentekoon edellyttää kokemustiedon lisäksi 
myös näkemystä organisaation hallinnosta ja 
sen toimintatavoista. Organisaatiotiedon muo-
dostuminen on oma prosessinsa, jota voidaan 
tukea esimerkiksi koulutuksen avulla. Kaiken 
kaikkiaan näissä tilanteessa kokemusasiantunti-
jan vaikuttaja-asema saattaa korostua varsinais-
ta toimintaan osallistumista enemmän.

Palvelunkäyttäjien osallistuminen nähdään 
tässä yhteydessä kokemusasiantuntijuutena, 
jolla on erilaisia dimensioita (tai tasoja). Osal-
listuminen ja vaikuttaminen saavat eri dimensi-
oissa hivenen erilaisia painotuksia. Mielipiteiden 
ja näkemysten esittäminen edellyttää osallistu-
mista, mutta usein se johtaa vain välilliseen vai-
kuttamiseen. Yhteistyö ammattilaisten kanssa 
merkitsee vahvaa osallistumista ja sen mukaista 
vaikuttamista, jotka usein kanavoituvat lähinnä 
vain yksilötasolle. Päätöksentekoon osallistu-
minen merkitsee vahvaa vaikuttamista, joka ei 
välttämättä kuitenkaan edellytä syvää osallistu-
mista. Seuraavaksi tarkastellaan osallistumisen 
ja vaikuttamisen taustalla olevan kokemustiedon 
muodostumista.

Kokemusasiantuntijoiden näke-
myksiä ja mielipiteitä voidaan 
käyttää avuksi palveluiden 
suunnittelussa, toteutuksessa 
ja arvioinnissa. Olennaista on 
luoda tilaa asiakkaiden omalle 
äänelle. 
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Kollektiivisuus tuottaa kokemustietoa 
Greame Simpsonin ja Stuart Connorin (2011) 
tavoin voidaan korostaa ajattelun muutosta, 
jossa työntekijöiden tiedon rinnalle nousee 
asiakkaiden tieto. Tämän mukaisesti asiakkailla 
on taitoa ja tietoa, jonka perusteella palveluita 
voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida. Koke-
mustiedon myötä asiakkaat voivat lähestyä am-
mattilaisia tasavertaisesti. Kokemustieto asete-
taan tällöin rinnan ammatillisen tiedon kanssa 
(Beresford & Salo 2008). Molemmat tiedon lajit 
ovat muodostuneet eri tavalla, mutta omassa 
kontekstissaan ne lepäävät kuitenkin relevantil-
la perustalla.  Kokemustiedon käyttökelpoisuus 
punnitaan avoimilla asiantuntija-areenoilla. 

Kokemusasiantuntijuuden kehittyminen pe-
rustuu prosesseihin, joissa asiakkaat pyrkivät 
yhteisesti jakamaan, analysoimaan ja hyödyntä-
mään kokemuksiaan. Kokemustiedon lähtökoh-
tana on asiakkaan oma henkilökohtainen koke-
mus. Kokemus alkaa muotoutua tiedoksi siinä 
vaiheessa, kun yksittäinen asiakas osallistuu ja 
jakaa kokemuksia viiteryhmässään. Tällöin par-
haimmillaan henkilökohtaisen tiedon rinnalle 
syntyy myös kollektiivista tietoa. Analysoinnin 
avulla yksittäiset erillisten henkilöiden koke-
mukset alkavat saada kollektiivisen muodon.  
Analysointi voi tarkoittaa kokemusten vertailua 
ja jakamista pienempiin osiin, sekä kokemusten 
asettamista laajempiin konteksteihin. Tällaisten 
sinällään yksinkertaisten analyysien kautta voi-
daan päätyä jäsenneltyihin ydinkokemuksiin ja 
niiden variaatioihin. Kollektiivinen kokemustieto 
on vankempaa kuin yksittäiseen kokemukseen 
perustuva tieto, mutta toisaalta myös yksittäi-
nen kokemus voi tuoda esiin suuren ja vaikutta-
van kertomuksen. (Toikko 2011.)

Kokemusasiantuntijuuden kehittyminen edel-
lyttää, että sille annetaan tila ja mahdollisuus 
tulla julki. Kysymys on asiakkaiden äänestä ja 
sen kuulemisesta. Organisaatiot voivat sitoutua 

kokemustiedon hyödyntämiseen arvolauseilla ja 
strategisilla päätöksillä. Toisaalta on huomatta-
va, että kokemusasiantuntijuuden kehittyminen 
ei ole lineaarinen prosessi. Se edellyttää kaikkien 
osapuolten yhtäaikaista sitoutumista kokemus-
tiedon kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Kysy-
mys on myös kulttuurisesta muutosprosessista, 
joka edellyttää yhteistä dialogia. 
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Kokemusasiantuntijuuden kehittymi-
nen perustuu prosesseihin, joissa asi-
akkaat pyrkivät yhteisesti jakamaan, 
analysoimaan ja hyödyntämään koke-
muksiaan. 
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Ei ole yhdentekevää, miten päihde- ja 
mielenterveyspalveluita tuotetaan ja ke-
hitetään. Palveluntarpeen taustalla ovat 

usein kovin erilaiset tarpeet ja suuri huoli oman 
tai läheisen terveydestä tai selviytymisestä. Pro 
gradu -tutkimukseni tulokset tukevat sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden tunnepohjaisuut-
ta, erityislaatuisuutta ja tarvelähtöisyyttä. Am-
mattilaisilla nähdään olevan kirjaviisaus, mutta 
”näppituntuma” puuttuu eikä sitä ole mahdollis-
ta oppia kirjoista. Keskustelun aiheeksi on nos-
tettu ihmisten kokemuksellinen asiantuntijuus 
ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Kokemuksel-
linen tieto halutaan tuoda osaksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintaa. 

Kokemusasiantuntijuus  
kehittämisen välineenä
Mervi Ropponen, projektikoordinaattori, Välittäjä 2013 -hanke

nArtikkeli

Kokemusasiantuntijatoiminnan taustaa 
Etelä-Pohjanmaalla
Keväällä 2010 käynnistyi Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin alueella kansallisen mielenterve-
ys- ja päihdesuunnitelman mukainen asiakkaan 
aseman vahvistamiseen päihde- ja mielenter-
veyspalveluissa tähtäävä työ. Kyseessä on kolmi-
vuotinen Kokemuksesta oppia – vertaisuudesta 
voimaa -kehittämishanke, jonka avulla pyritään 
entistä paremmin huomioimaan palveluiden 
käyttäjien ja heidän omaistensa tarpeet. Kehit-
tämishanke on sisältänyt Etelä-Pohjanmaalla 
myös kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoi-
mijoiden kouluttamisen. Kokemusasiantuntija-
koulutus antaa koulutuksen käyneille valmiudet 

Kokemusasiantuntijuus on parhaimmillaan suuri käytännön voima-
vara, jonka kehittäminen vaatii vielä pitkäjänteistä sekä sinnikästä 
työtä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Kokemusasiantuntijuus 
tarjoaa laajempaa osaamista, jossa päähuomio on ihmisten tarpeis-
sa eikä toiminnan puutteissa.
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toimia kokemusasiantuntijana, vertaistoimijana 
ja kokemuskouluttajana. Tällä hetkellä Etelä-
Pohjanmaan alueella on käynnissä kolmas koke-
musasiantuntijakoulutus. Käytännön työn koor-
dinoinnista on vastannut Pohjanmaa-hanke, 
joka on toiminut vuodesta 2005 alkaen alueen 
päihde- ja mielenterveystyön kehittämishank-
keena. Pohjanmaa-hanke on Etelä-Pohjanmaan 
osahanke sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-
ohjelman Välittäjä 2013 -hankkeessa.  

Samaan aikaan työni Pohjanmaa-hankkeessa 
innoitti minua tekemään Vaasan yliopiston filo-
sofisen tiedekunnan Pro gradu -tutkimukseni 
kokemusasiantuntijuudesta. Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon rakenteet ovat edelleen vahvasti 
hierarkkisia huolimatta siitä, että toiminnan 
muutokset ovat muutoin olleet mittavat vii-
meisen 20 vuoden ajan. Aihevalintani taustal-
la olivat myös henkilökohtaiset kiinnostuksen 
kohteet. Vertaistuen ja osallisuuden merkitys 
on koskettanut minua laajasti myös henkilökoh-
taisessa elämässäni. Kun lapsellani todettiin vai-
kea-asteinen kuulovamma noin 15 vuotta sitten, 
ei yksikään ammattilainen kyennyt vastaamaan 
niihin kysymyksiin ja tarpeisiin, joita minulla oli. 
Sen sijaan eräs kuulovammaisen pojan äiti, joka 
oli aiemmin ollut vastaavassa tilanteessa, antoi 
minulle uskon tulevaisuuteen ja tarvitsemani 
tiedon, jonka varassa selviydyin. 

Kokemusasiantuntijuuden määrittelyä
Kokemusasiantuntijuus koostuu henkilön tietä-
myksestä ja asiantuntijuus ymmärretään olevan 
seurausta välittömästä kokemuksesta eikä poh-
jaa akateemisiin opintoihin tai ammatilliseen 
koulutukseen. (Beresford & Salo 2008). Pitkäsen 
(2006) mukaan työntekijät ovat oman alansa 
parhaita asiantuntijoita ja näkevät organisaati-
onsa sisältäpäin. Palvelujen käyttäjä puolestaan 
tietää vähemmän, mutta hän saattaa nähdä 
enemmän. Kokemusasiantuntijuus voidaan näh-
dä eräänlaisena maallikkofilosofiana, joka antaa 
arvon omien kokemuksien kautta hankitulle tie-
doille ja taidoille. Näin mielenterveysongelmia 
voidaan ymmärtää myös omakohtaisen koke-
muksen kautta. (Psykonomiopisto 2010.) 

Kokemuksellinen tieto on tietoa, joka ele-
tään, koetaan ja uskotaan todeksi. Se ei ole tie-
toa vain ”tässä ja nyt”, vaan se käsittää myös 
ajallisen ulottuvuuden. Tieto nivoutuu kunkin 

sosio-kulttuuriseen elämänhistoriaan, mutta 
myös nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kokemuk-
sellinen tieto vaikuttaa yksilön tekemiin valintoi-
hin ja ohjaa kohti päämääriä, joita tavoitellaan. 
Täten kokemuksien kautta yksilölle muodostuu 
kuva faktuaalisesta tiedosta, vaikkakin toisenlai-
sista tulkintakehikoista tarkasteltuina asia voisi 
olla toinen. (Bäcklund 2007.) 

Kokemuksen ilmaiseminen ja siitä kerto-
minen edellyttää kuitenkin oikeiden ja omiksi 
tuntuvien sanojen löytymistä. Mielenterveys-
ongelmaisen kokemukset ovat usein niin ainut-
laatuisia, että ne ovat vaikeasti kielen ja sanojen 
tavoitettavissa. Mielenterveyskuntoutujat ovat 
yhteisesti haastaneet perinteisiä puhetapoja ja 
luoneet uusia termejä sekä yhteisen äänen voi-
maa tulla kuulluksi. Vaarana voi puolestaan olla, 
että yksittäisen mielenterveyskuntoutujan oma 
kokemus ei erotukaan. (Hänninen 2009.)

Tutkimuksen toteutus ja tarkoitus
Tutkimuksessa haastateltiin sekä Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työs-
kenteleviä ammattilaisia että Välittäjä 2013 
-hankkeeseen kuuluvan Pohjanmaa-hankkeen 
koulutuksessa mukana olleita kokemusasiantun-
tijoita, jotka ovat osallistuneet julkisen sektorin 
asiantuntija- tai kehittämistehtäviin. Tutkimus-
tuloksia tarkasteltiin yhtenäisesti. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää, miten voisimme 
edelleen hyödyntää tätä asiantuntijuutta ja mi-

Mielenterveysongelmaisen ko-
kemukset ovat usein niin ainut-
laatuisia, että ne ovat vaikeasti 
kielen ja sanojen tavoitettavissa.
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tä lisäarvoa kokemuksellinen tieto oli jo tuonut 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän psykiatrian tulosalueella. Lisäksi selvitet-
tiin ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden 
näkemyksiä ja kokemuksia siitä, kun muu kuin 
ammattilainen oli osallistunut sosiaali- ja terve-
ydenhuollossa palveluiden suunnitteluun, arvi-
ointiin tai ylipäätään asiantuntijatehtäviin. 

Kokemusasiantuntijuus käytännön 
toiminnassa
Seuraavaksi lähestyn kokemusasiantuntijuut-
ta käytännön toiminnassa oman tutkimukseni 
tulosten pohjalta. Kokemusasiantuntijoilla oli 
eniten kokemusta osallistumisesta ryhmätoi-
mintoihin toimien ammattilaisten rinnalla ryh-
mänohjaajina. Lisäksi kokemuksia oli osallistu-
misesta päihde- ja mielenterveysstrategiatyö-
hön ja kehittämistyön arviointiin sekä luentojen 
pitämisestä. Tähänastisesta toiminnasta koettiin 
seuranneen paljon hyvää, vaikkakin kokemukset 
tuottivat paljon tietoa jäljellä olevasta haasteel-
lisesta työstä. Haasteena nähtiin muun muassa 
ammattilaisten näennäinen kiinnostus. Tämä 
näyttäytyi siten, ettei kokemusasiantuntijoita ol-
tu toivotulla tavalla ja riittävästi otettu mukaan 
käytännön toimintaan mahdollisuuksista huoli-
matta. Osasyynä saattoivat olla korvauskäytän-
nöt; toiminnasta kun tulee maksaa kokemusasi-
antuntijoille kuuluvat palkkiot. Rahallinen korva-
us heijastaa myös työn arvostusta.

Johdon koettiin olevan avainasemassa. Jos 
esimiehet kokevat asian läheiseksi ja ymmär-
tävät toiminnan merkityksen, välittyy arvostus 
myös alaisille näkyen myös toiminnan tasolla. 
Kokemusasiantuntijuuden esille tulo uutena 
toimintamuotona on herättänyt ammattilaisissa 
kiinnostusta, mutta myös arkuutta ja vastustus-
ta. Joissain yksiköissä oli annettu jopa ehdoton 

kielto kokemusasiantuntijoiden osallistua toi-
mintaan. Kielteisten mielipiteiden arveltiin joh-
tuvan ammattilaisten pelosta sitä kohtaan, että 
kokemusasiantuntijat puuttuisivat vain epäkoh-
tiin. Ammattilaisten pelko voitiin kuitenkin ym-
märtää ja sen arveltiin johtuvan tietämättömyy-
destä. Kokemusasiantuntijuuden tarkoitus ei ole 
olla palautteen antaja, vaan toiminnan rakentaja 
yhdessä ammattilaisten kanssa.  

Toteutuuko tasavertaisuus?
Käytännön toiminnassa tasavertaisuus ei vielä 
toteudu. Osa ammattilaisista ottaa mielellään 
kokemusasiantuntijan työparikseen ryhmiin. Täl-
löin kokemusasiantuntija on saattanut olla joko 
tasavertainen työpari tai toisinaan apuohjaaja. 
Kun tasavertaisuus ei ole toteutunut, taustalla 
arvioitiin olevan myös kokemusasiantuntijoista 
itsestään johtuvia tekijöitä, kuten arkuus. Esiin 
nostettiin myös vastuukysymykset mahdollisina 
tasavertaisuuden estäjinä. Haastateltavat koki-
vat, että ammattilainen vetoaa usein toiminnan 
vastuuseen ja täten on tietoisesti aktiivisempi 
ryhmänvetäjä. Kun kokemusasiantuntijuuden 
oletetaan pohjautuvan näkemyksiin, kehittämis-
ehdotuksiin ja asiantuntijuuteen kokemuksen 
kautta, ei sen pitäisi olla este tasavertaisuudelle.

Kokemusasiantuntijuuden lisäarvo
Kokemusasiantuntijuus on herättänyt Etelä-Poh-
janmaalla kiinnostusta, mutta siitä on kuitenkin 
vielä pitkä matka kohti järjestelmällistä toimin-
taa. Ennen kaikkea koettiin kokemusasiantun-
tijuuden vaikuttaneen myönteisesti asenteisiin 
päihde-ja mielenterveysongelmia kohtaan. Kaut-
taaltaan kokemusasiantuntijuus nähtiin ensiar-
voisen tärkeänä sen ainutlaatuisuuden vuoksi; 
on asioita, joita voi ymmärtää vain saman asian 
kokenut henkilö. Kokemusasiantuntijan henki-

Kokemusasiantuntijuuden tarkoitus ei ole 
olla palautteen antaja, vaan toiminnan 
rakentaja yhdessä ammattilaisten kanssa. 
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lökohtainen voimaantuminen nähtiin hyvin suu-
rena saavutuksena. Lisäksi vertaistuen koettiin 
ammatillisen toiminnan rinnalla edesauttavan 
merkittävästi potilaan toipumista.

Viralliseksi toiminnaksi
Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen sosiaali- 
ja terveydenhuollossa koettiin vaativan pitkäjän-
teistä ja sinnikästä työtä. Kaiken tulisi kuitenkin 
lähteä siitä, että toiminta tunnustettaisiin joka 
tasolla viralliseksi toiminnaksi. Myös kokemus-
asiantuntija -käsitteeseen toivottiin tarkennusta. 
Esimerkillistä ja järjestelmällistä kokemusasian-
tuntijuuden käyttöä on paljon muissa maissa, ja 
tämä nähtiin hyvänä mallina myös meille. Suo-
messa sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kan-
sallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, 
jossa kiinnitettiin huomiota asiakkaan aseman 
vahvistamiseen päihde- ja mielenterveyspalve-
luissa. Haastateltavat toivat esiin suunnitelman 
tärkeyttä, mutta epäilivät sen mahdollisuuksia 
toiminnan tasolla. Suunnitelma ei saavuta so-
siaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, joista 
moni ei ole koskaan kuullutkaan suunnitelmasta. 
Mieli-suunnitelma jää kovin irralliseksi käytän-
nön työstä. Edelleen esimiehiltä odotetaan suu-
rempaa panostusta suunnitelman ehdotusten 
implementoinnissa. 

Monet mahdollisuudet
Yhdeksi kokemusasiantuntijatoiminnan mahdol-
lisuudeksi arvioitiin oppilaitokset. Haastatelta-
vat näkivät tärkeänä toiminnan sisällyttämisen 
jo opetussuunnitelmiin ja koulutukseen. Täten 
opiskelijat jo opintojen aikana omaksuisivat 
kokemusasiantuntijatoiminnan osaksi sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toimintaa ja oppisivat 
arvostamaan sitä. Toinen mahdollisuus koski 
vajaakuntoisten työllistymistä kokemusasian-
tuntijatoiminnan avulla. Työllistymisen merkitys 
yksilölle ja yhteiskunnalle on eittämättä merki-
tyksellinen. Kolmas mahdollisuus liittyi yksilöön 
ja kunkin ihmisen omiin arvoihin, asenteisiin ja 
ajatteluun.

Tutkimuksen havainnot tukevat käsitystä, et-
tei ammatillinen apu pelkästään riitä.  On tar-
peen tunnistaa, että osaamista voi olla monen-
laista eikä niiden tarvitse kilpailla keskenään. 
Siten voimme parhaalla mahdollisella tavalla 
vastata apua tarvitsevan henkilön tarpeisiin. 
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat viime vuosikym-
meninä kokeneet suuria muutoksia, ja vaateet 
uusille muutoksille yhä kasvavat. Kunnissa ja or-
ganisaatioissa tunnetaan avuttomuutta heikon 
taloustilanteen vuoksi ja väsymystä muutospai-
neiden alla. Tässä tutkimuksessa arvioitiin, että 
kokemusasiantuntijuus on herättänyt kiinnos-
tusta ja uskottiin sen mahdollisuuksiin kehittyä 
pysyväksi toimintamalliksi. Tutkimukseen osal-
listujat ymmärsivät, että muutos voi aiheuttaa 
ammattilaisissa ahdistusta, mutta samalla häm-
mästeltiin rohkeuden ja uskalluksen puutetta. 
Ajattelun joustamattomuus ja jopa pelko omas-
ta asemasta olivat olemassa. Jos ammatillinen 
itsetunto on kovin heikko, voidaan uudentyyp-
pinen toiminta kokea jopa uhkana. Kokemusasi-
antuntijuus on toisenlaista osaamista ja asian-
tuntijuutta ammattilaisten tiedon ja osaamisen 
rinnalle eikä sen tarkoituksena ole ensisijaisesti 
puuttua olemassa oleviin epäkohtiin. 

Asenteetko esteenä?
Kokemusasiantuntijuuden esille tuleminen on 
siis yleisellä tasolla vaikuttanut myönteisesti 
asenteisiin päihde- ja mielenterveysongelmia 
kohtaan. Asennevaikuttaminen pohjaa pal-
jolti tiedon antamiseen ja sitä on tarpeen yhä 
edistää. Monet julkisuuden henkilöt ovat esi-
merkillään osoittaneet, että päihde- tai mielen-

Kokemusasiantuntijuus nähtiin 
ensiarvoisen tärkeänä sen ainut-
laatuisuuden vuoksi; on asioita, 
joita voi ymmärtää vain saman 
asian kokenut henkilö.
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terveysongelmat voivat kohdata ketä tahansa. 
Tutkimuksessa tuli esille ammattilaisten vahvat 
asenteet kokemusasiantuntijuutta kohtaan. 
Taustalla koettiin olevan tietämättömyyttä ja 
pelkoa. Asenteet ja uskomukset nähtiin kovin 
syvälle juurtuneina, ja muutosten aikaansaami-
nen koettiin haastavana. 

Asenteiden lisäksi esiin nousi voimakas muu-
tosvastarinta kokemusasiantuntijatoimintaa 
kohtaan. Etelä-Pohjanmaalla koettiin muutok-
sen ja toiveet muutokselle käynnistyneen liian 
nopeasti. Tärkeää ja haasteellista olisi arvioida 
organisaatioiden valmiudet muutoksille ja tun-
nistaa ne tekijät, joilla on vaikutusta muutosten 

eteenpäin viemisessä. Tutkimustuloksissa nousi 
esiin tarve pitkäjänteisyyteen ja sinnikkääseen 
työhön. Muutokset eivät tapahdu hetkessä. Jos 
kokemusasiantuntijuus tunnustettaisiin viralli-
seksi toiminnaksi, sen eteenpäin vieminen olisi 
tutkimuksen mukaan paljon helpompaa. 

Kokemusasiantuntijatoiminnalla on saavutet-
tu jo paljon hyvää, mutta paljon on työtä vielä 
edessä. Mahdollisuudet yhteiselle kehittämis-
työlle ovat mitä parhaimmat. Organisaatioiden 
tulee pyrkiä esimiesten johdolla vilkkaaseen 
arvokeskusteluun ja vuorovaikutukseen ympä-
ristön kanssa. Olipa kyse sitten asenteista, usko-
muksista, tarpeista muutoksiin tai kokonaisuu-
dessaan organisaatiokulttuurisista tekijöistä, 
johdon vastuu korostuu. Tarvitsemme tahtoa, 
pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, mutta ennen 
kaikkea rohkeutta.
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minen olisi paljon helpompaa.
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Kokemusasiantuntijan työ 
on laaja-alaista 

nKokemusasiantuntijan ääni 

Olen Pia Toola, kokemusasiantuntija. Niin kuin 
usein elämässä, sattuma saattaa puuttua peliin, 
ja niin löytää itsensä tilanteista, joihin ei itse 
uskonut olevan edes mahdollista päästä. Kun 
Hämeenkyrön mielenterveyskeskuksen psy-
kiatrinen sairaanhoitaja pyysi minua pitämään 
luennon psykoosista, en osannut arvata, mihin 
se minut johtaa. Luentoani oli kuuntelemassa 
Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n Tam-
pereen aluevastaava. Hän kehotti ottamaan 
yhteyttä Muotialan asuin- ja toimintakeskuksen 
projektityöntekijään. Haastattelun jälkeen pää-
sin mukaan Kaveri-projektiin, joka koulutti kun-
toutujista kokemusasiantuntijoita.

Kokemusasiantuntijana voi toimia monella 
tapaa, ja vain oma mielikuvitus ja usko omiin 
kykyihin asettaa omalle toiminnalle rajat. Voi 
toimia kokemuskouluttajana, -tiedottajana, 
-kehittäjänä tai -arvioijana. Olen pitänyt siitä 
mallista, että ammattilaiset kouluttavat meidät 
uuteen tehtäväämme monipuolisesti. Kokemus-
asiantuntijan työ on erittäin vaativaa ja henki-
sesti raskasta. Tätä työtä ei voisi tehdä, ellei olisi 
itse siihen henkisesti valmis. Pitää omata laajaa 
näkemystä yhteiskunnasta, palvelurakenteesta 
ja mielenterveyden kentästä.

Työni kokemusasiantuntijana on ollut erit-
täin laaja-alaista. Kokemuskouluttajana olen 

kouluttanut eri ammattiryhmiä, kodinhoitajia, 
omaishoitajia, lääkäreitä, psykologeja tai va-
paaehtoistyön ammattilaisia. Olen ollut muka-
na suunnittelemassa ja toteuttamassa tilaisuuk-
sia muutaman minuutin luennoista useamman 
päivän kestäviin koulutuksiin asti. Minulle koke-
musasiantuntijana toimiminen on ennen kaik-
kea kouluttajana toimimisen jatkumoa uusin ai-
healuein. Olen antanut myös nimeni ja kasvoni 
median käyttöön, jotta mielipiteet ja mielikuvat 
psykoosista tulisivat lähemmäksi totuutta. 

Mielestäni kuntoutujia ainakin halutaan 
kuulla nykyään enemmän. Siitä kertoo jo se, 
että kokemusasiantuntijat ovat laajasti muka-
na erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä ympäri 
maata. Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry 
on vuodesta 2001 ollut alan pioneeri ja yhdes-
sä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
kouluttanut kuntoutujista kokemusasiantuntijoi-
ta. Viime vuonna kokemusasiantuntijatilauksia 
pelkästään Muotialan kokemusasiantuntijoille 
oli 150. Se kertoo, että meidät otetaan tosis-
saan ja pääsemme aidosti vaikuttamaan mie-
lenterveystyöhön Suomessa. Yleisötilaisuudet 
ovat olleet alusta asti hyvin suosittuja. Aiheesta 
kuin aiheesta kerrottu selviytymistarina on saa-
nut paljon kuulijoita. Olemme olleet mukana 
myös tekemässä selviytymisestä kertovia kirjo-
ja En valinnut tätä sairautta ja Epävakaudesta 
elämään, jotka molemmat ovat olleet kysyttyjä 
kirjoja myös oppimateriaaliksi. 

Suhtautuminen mielenterveyskuntoutujiin 
ainakin omalla paikkakunnallani on muuttunut 
selvästi myönteisempään suuntaan. Ymmärre-
tään, että sairastuminen ei ole kenenkään oma 
valinta. Kaikkein mukavinta on ollut huoma-
ta, että kehittämistyöryhmän työ on tuottanut 
muutoksia ja uusia kehittämiskohteita. Tehty työ 
ei siis ole näkymätöntä, vaan se on johtanut pa-
rempaan hoitoon ja mielenterveyspalveluiden 
saamiseen. On syntynyt yhteinen näkemys siitä, 
mihin hoidolla pyritään ja miten se toteutetaan. 
n
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Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset 
ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset ke-
hitysvammaiset ihmiset ovat heille tär-

keistä asioista. Vammaisten ihmisten elämää ja 
elinoloja on tutkittu yhteiskunnassamme, mutta 
vammaiset henkilöt itse ovat harvemmin olleet 
tutkijan roolissa. Erityisesti kehitysvammaiset 
ihmiset ovat pääsääntöisesti jääneet tämän 
roolin ulkopuolelle. Tutkimuksissa kokemusasi-
antuntijuutta on toki merkittävästi hyödynnet-
ty myös kehitysvammaisten ihmisten kohdalla 
heitä kuunnellen, haastatellen ja havainnoiden. 
Tätä kautta kehitysvammaisten ihmisten ääntä 
on pyritty saamaan kuuluville. 

Irlannista lähtöisin olevan vertaistutkimuksen 
mallin tavoitteena on saada tietoa vammaisten 
ihmisten elämästä ja mielipiteistä heidän itsen-
sä omalla äänellä. Vertaistutkimusprosessissa 
kokemusasiantuntijuus ja osallisuus nousevat 
erityisen merkittävään rooliin. Kehitysvammai-
nen ihminen nähdään uudenlaisessa roolissa; 
tutkijana, osallisena, vaikuttajana. Vertaistut-
kimusprosessin aikana kehitysvammaiset ihmi-

Vertaistutkimus mahdollistaa 
kuulluksi tulemisen
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set pääsevät tutustumaan tutkimusmaailmaan 
ja omaksumaan itsellensä aivan uudenlaisen 
roolin. Suomeen koottiin Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön koordinoimana vuoden 2010 
syksyllä vertaistutkimusverkosto, joka toteutti 
vertaistutkimuksen teemalla kehitysvammaisten 
ihmisten ihmisoikeudet.

Mallia maailmalta
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhtenä kes-
keisenä tavoitteena on luoda kehitysvammaisille 
ihmisille mahdollisuuksia tuoda omaa ääntään 
kuuluville erilaisen keinojen ja menetelmien 
kautta. Vertaistutkimuksen malli antaa tähän 
tavoitteeseen uudenlaisen ja mielenkiintoisen 
väylän. Vertaistutkimuksen malli rantautui Suo-
meen Irlannista. Siellä se sai alkunsa vuonna 
2007 kahden vammaisjärjestön, National Fe-
deration of Voluntary Bodies ja the National 
Institute for Intellectual Disability, välisenä yh-
teistyönä. 

Vertaistutkimusverkoston perustamisen 
taustalla oli irlantilaisten mukaan useita syitä. 

nArtikkeli

Vertaistutkimuksen malli korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta 
sekä kokemusasiantuntijuuden merkitystä ja arvostusta. Vertaistut-
kimuksen kautta vammaisten ihmisten ääntä saadaan paremmin 
kuuluville heidän itsensä tutkimana ja kertomana.
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Irlannissa ei ollut aikaisemmin juuri tehty yh-
teistyötä yliopistomaailman ja erityistä tukea 
tarvitsevien ihmisten välillä. Vammaiset henkilöt 
olivat jääneet tutkimusmaailman ulkopuolelle 
ja kokonaisuudessaankin vammaisten ihmisten 
asumisesta oli saatavilla melko vähän tutkimus-
tietoa. Eri vammaisjärjestöt ja organisaatiot oli-
vat tehneet jonkin verran vammaistutkimuksia 
tahoillaan, mutta laajempaa yhteistyötä ei ollut. 
Toisaalta tutkijoille ei aikaisemmin ollut tarjou-
tunut mahdollisuutta osallistua inklusiiviseen 
tutkimukseen. 

Vertaistutkimusverkosto on tehnyt aktiivista 
työtä tulosten jalkauttamisessa mm. draaman 
keinoja hyödyntämällä. Vertaistutkimusprosessi 
mahdollisti osallistujien yhteen kokoontumisen, 
sosiaalisen kanssakäymisen sekä uuden oppimi-
sen. Tutkimusprosessin aikana vertaistutkijoissa 
oli havaittavissa voimaantumiskehitystä. Tär-
keäksi vertaistutkimusprosessin onnistumisen 
kannalta koettiin vertaistutkijoiden saama tuki 
sekä selkeäkielisen materiaalin käyttö. 

Vertaistutkimusta mallinnettaessa tavoittee-
na oli luoda Suomeen vertaistutkimusverkosto. 
Verkosto koottiin syksyllä 2010 Pirkanmaalle. 
Vertaistutkijat tutustuivat työpajojen muodossa 
tutkimuksen tekoon ja siihen liittyviin käytännön 
seikkoihin sekä tutkimuksellisiin eettisiin peri-
aatteisiin. Koulutetut vertaistutkijat valitsivat 
yhdessä ensimmäisen tutkimuksensa aiheeksi 
ihmisoikeudet ja niiden toteutumisen kehitys-
vammaisten ihmisten elämässä. Tutkimuksen 
toteuttamiseen osallistui kahdeksan vertaistut-
kijaa tukihenkilöineen. Tutkimus koostui 20 ke-
hitysvammaisen ihmisen haastattelusta. 

”Nothing about us without us”
Vertaistutkimusprosessissa kehitysvammaisten 
ihmisten osallistuminen tutkimuksen toteutta-
miseen oli kokonaisvaltaista. He suunnittelivat 
tukihenkilöidensä avulla tutkimusaiheen ja ky-
symykset, toteuttivat haastattelut, osallistuivat 
tutkimustulosten koostamiseen ja esittelivät tut-
kimustuloksia julkaisutilaisuudessa. Vertaistutki-
musta ei olisi olemassa ilman kehitysvammaisia 
ihmisiä. Tarve vertaistutkimukselle on lähtenyt 
kehitysvammaisista ihmisistä itsestään. Kehitys-
vammaiset ihmiset eivät ole olleet Suomessa 
mukana tutkimassa kehitysvammaisten ihmis-
ten elämää tässä mittakaavassa aiemmin. Ver-
taistutkija Heikki Suvilehto totesi ensimmäisen 
tutkimuksen julkaisutilaisuudessa joulukuussa 
2011 ”On ollut hienoa tutustua aivan uuteen 
maailmaan, tutkimuksen ja tieteen maailmaan. 
Mielestäni tämä tutkimus on merkittävä histori-
allinen virstanpylväs lievästi kehitysvammaisten 
ihmisten elämässä”.

On tärkeää, että kehitysvammaisilla ihmisillä 
on mahdollisuus eri tavoin tuoda omaa ääntä 
kuuluviin. Vertaistutkimus on yksi mahdollisuus 
toteuttaa vammaisjärjestöissä kansainvälisesti 
jaettua näkemystä ”Nothing about us without 
us”, eli ”Älkää suunnitelko tai tehkö mitään meitä 
kuulematta”.

Irlantilaisen Vertaistutkimusverkoston 
tavoitteet:

1. Esitellä erilaisia tapoja tehdä   
    tutkimusta
2. Jakaa verkoston tuloksia kansallisesti  
    ja kansainvälisesti
3. Keskustella kehitysvammaisten ihmis-
    ten kanssa tutkimuksen tekemisestä
4. Tuoda kehitysvammaisten ihmisten ja  
    heidän tukiverkostojensa ääni Irlan- 
    nin poliittiseen päätöksentekoon

Vertaistutkimusta ei olisi ole-
massa ilman kehitysvammaisia 
ihmisiä. Tarve vertaistutkimuk-
selle on lähtenyt kehitysvam-
maisista ihmisistä itsestään. 
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Painoarvo omilla kokemuksilla ja 
asiantuntijuudella

Kokemusasiantuntijuus syntyy ihmisen omien 
kokemusten kautta kertyneestä tietotaidosta. 
Kokemustiedon voidaan katsoa olevan todellis-
ta asiantuntijuutta suhteessa henkilön omaan 
taustaan ja kokemuksiin. Kokemusasiantuntijuus 
pääsee oikeuksiinsa silloin, kun henkilöllä on 
mahdollisuus hyödyntää kokemuksellisuuttaan 
vertaistoiminnassa. Kokemusasiantuntijuus tuo 
myös tutkimuksen toteuttamiselle oman arvok-
kaan lisänsä. Vertaistutkimuksessa kehitysvam-
maiset ihmiset halusivat tutkia, miten kehitys-
vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Suo-
messa. Vertaistutkijoilla on itsellään kokemusta 
kehitysvammaisena kansalaisena elämisestä täs-
sä yhteiskunnassa. Omakohtainen kokemus tuo 
esille ainutlaatuisia huomioita tutkimusta suun-
niteltaessa ja toteutettaessa ja toisaalta ohjaa 
tutkimusta oikeille raiteille. Ei tule myöskään vä-
heksyä sitä, mitä lisäarvoa tutkimustiedolle tuo 
haastattelijan ja haastateltavan vertaisuus ja sitä 
kautta mahdollistuva avoin ja luottamuksellinen 
ilmapiiri.

Vertaistutkimuksessa on otettu muita tut-
kimusmenetelmiä paremmin huomioon mm. 
esteettömyyteen ja selkokielisyyteen liittyvät 
asiat. Tukihenkilöiden rooli vertaistutkimukses-
sa on erittäin tärkeä ja tältä osin vertaistutkimus 
myös poikkeaa muusta tutkimuksesta. Vertais-
tutkimuksella on rikastettu olemassa olevaa tut-
kimuskenttää tuomalla siihen uuden tutkimuk-
sen teon tavan.

Vertaistutkimuksen anti ja luotettavuus
Valmistuneen vertaistutkimuksen suurinta antia 
on varmasti ollut se, että vertaistutkijat ovat saa-
neet uudella tavalla kokea osallisuutta ja uusia 
tapoja tehdä vaikuttamistyötä omissa yhteisöis-
sään. Vertaistutkimuksen malli tukee sekä yksi-

lö- että ryhmätason voimaantumisen kehitystä. 
Vertaistutkimusprosessiin osallistuneet kehitys-
vammaiset ihmiset hyötyvät osallistumisestaan 
muun muassa oppimalla uutta, kehittämällä 
itseluottamusta, kokemalla osallisuutta ja saa-
malla äänensä paremmin kuuluville. Tutkimus-
tulosten arvoa ei voi väheksyä. Toteutetussa 
tutkimuksessa muun muassa huomattava osa 
vastaajista, 17 henkilöä, oli kokenut syrjintää 
jossain elämänsä vaiheessa. Myös monen haas-
tateltavan päätösvaltaa oli rajoitettu sellaisissa 
oman elämän tärkeissä asioissa, kuten asuin- ja 
opiskelupaikan valinnassa ja omissa raha-asiois-
sa. Tutkimustulokset antavat pohjaa ja näyttöä 
vaikuttamistyölle kehitysvammaisten ihmisten 
oikeuksien puolesta.

Vertaistutkimusta voi toisaalta tarkastella 
kriittisesti moneltakin kannalta, mm. siitä miten 
tieteellistä tutkimus on, otoksen suuruutta ja 
yleistettävyyttä, vertaistutkijoiden ja tukihen-
kilöiden roolia ja haastateltavien valintaa suh-
teessa tutkimuksen luotettavuuteen tai yhteyttä 
muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Vertaistut-
kimus on uutta Suomessa ja kehitettävää on vielä 
paljon. Tutkimuksen tekoon on kuitenkin saatu 
paljon materiaalia, tukea ja tietoa irlantilaiselta 
yhteistyökumppanilta sekä ensimmäisestä ver-
taistutkimusprosessista on opittu paljon.

Miten tästä eteenpäin
Vertaistutkimusverkosto on jatkanut toimin-
taansa heti ensimmäisen tutkimuksen julkaisun 
jälkeen. Tutkijoille on tarjottu mahdollisuutta 
jatkaa ja syventää oppimaansa osallistumalla 
tästä seuraavaan vertaistutkimusprosessiin. Uu-
det vertaistutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt 
ovat tervetulleita verkoston jäseniksi ja aiem-
milla tutkijoilla on mahdollisuus toimia näiden 
henkilöiden vertaiskouluttajina. Tavoitteena on 
edelleen jatkaa verkoston tuottaman ensim-

Omakohtainen kokemus tuo esille ainut-
laatuisia huomioita tutkimusta suunni-
teltaessa ja toteutettaessa ja toisaalta 
ohjaa tutkimusta oikeille raiteille.
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mäisen tutkimuksen tulosten levittämistä ja jal-
kauttamista. Uusi tutkimus toteutetaan vuoden 
2013 aikana. Tulevaisuuden toiveena on päästä 
Irlantiin tapaamaan muita vertaistutkijoita ja 
mahdollisesti luoda eurooppalainen vertaistut-
kijoiden verkosto. Vertaistutkimuksen tekemi-
sessä on Suomessa otettu vasta ensiaskeleet 
ja tutkimuksen tekemisen tulevaisuus näyttää 
mielenkiintoiselta.  

Lähteet:
Irlannin Vertaistutkimusverkosto Inclusive Research Network 
(IRN). 

Kapanen, Laura (2011). “Parempi myöhään kuin ei ollenkaan”. 
Kuvaileva tapaustutkimus Vertaistutkimushankkeesta. Tampe-
reen yliopisto. Pro gradu tutkielma.

Laatikainen, Tanja (toim.) (2010). Vertaistoiminta kannattaa. 
Asumispalvelusäätiö ASPA, Helsinki.

Tierney, Edel et. al. (2009). The Inclusive Research Network – A 
Participatory Action Research Project. A Joint Initiative of the 
National Federation of Voluntary Bodies & the National Institute 
for Intellectual Disability.

Tutkimus kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksista (2011). 
Vertaistutkimusverkoston tutkimusraportti. Vertaistutkimuksen tekemisessä 

on Suomessa otettu vasta ensi-
askeleet ja tutkimuksen tekemi-
sen tulevaisuus näyttää mielen-
kiintoiselta.

http://www.fedvol.ie/Inclusive_Research_Network_IRN/Default.241.html
http://www.fedvol.ie/Inclusive_Research_Network_IRN/Default.241.html
http://www.kansalaisareena.fi/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Research/Final%20Report%20Printed%20Copy.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Research/Final%20Report%20Printed%20Copy.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Research/Final%20Report%20Printed%20Copy.pdf
http://www.fedvol.ie/_fileupload/Research/Final%20Report%20Printed%20Copy.pdf
http://www.kvps.fi/download/pdf/ajankohtaista/vertaistutkimus-2011.pdf
http://www.kvps.fi/download/pdf/ajankohtaista/vertaistutkimus-2011.pdf
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Vertaistutkijana uusiin 
haasteisiin 

nKokemusasiantuntijan ääni 

Olen Saariniemen Sampsa ja asun Korkeakos-
kella omassa asunnossani. Perheeseeni kuuluu 
äiti, isä, pikkuveli ja pikkunen pystykorva (vol-
pino italiano). Kahtena päivänä viikossa käyn 
toimintakeskus Lupiinissa, ja kolmena päivänä 
teen töitä S-marketissa. Harrastan salibandya 
normaalissa joukkueessa. 

Vertaistutkimukseen tulin mukaan omaoh-
jaajani Annen kautta. Aluksi vähän jännitti läh-
teä, mutta Anne sanoi: ”Kun sää oot niin rohkee, 
niin sinne vaan!” Ajattelin, että kyllä minua kiin-
nostaa – ja tässä on lopputulos! Haastattelin yli 
kymmentä ihmistä Lupiinissa, työystäviäni. Kyllä 
siinä sai töitä tehdä ja opiskella!

Vertaistutkijakoulutus koostui työpajapäivis-
tä, joiden aikana oli vertaisharjoituksia. Niissä 
piti näytellä tosielämän tilanteita, kuten hampu-
rilaismyyjää. Yhden kerran olin niin hyvä näyt-
telijä, ettei tainnut muilla olla naurussa loppua! 
Olen sellainen teatterihurmaaja. Tosielämän 
tilanteiden avulla harjoittelimme haastattelua. 
Kävimme läpi myös suostumuslomaketta, jossa 
kysytään, saako henkilöä haastatella ja ottaa hä-
nestä valokuvia.

Anne toimi tukihenkilönäni koko tutkimuk-
sen ajan, myös haastatteluissa. Haastattelin pa-
ria ihmistä saman päivän aikana. Kyllä siinä pää 

sauhusi, ja välillä kysyin Annelta, saako jo pitää 
kahvitauon.

Lähdin vertaistutkijaksi, koska halusin kokeilla 
jotain uutta. Haasteita pitää aina olla elämässä! 
Lukiolainen pikkuveljenikin kysyi silmät pyörei-
nä: ”Ai, käyks Sampsakin koulua?” Ja minä vas-
tasin: ”Tutkimuskoulua, kyllä!” Lähdin mukaan, 
jotta saisimme kehitysvammaisten äänen pa-
remmin esille. Monet ovat hiljaisia hissukoita; 
jotkut eivät osaa puhua ja jotkut eivät osaa sa-
noa ei. 

Ohjaajat eivät välillä kysy kehitysvammaisten 
mielipidettä, vaan määräävät, että ”sää meet 
sinne, tänne ja tonne.” Muutokset eivät tapah-
du silmänräpäyksessä. Luin lehdestä Ylisen ta-
pauksesta, jossa poika oli suljettu huoneeseen. 
Eihän se ole oikein, että henkilö suljetaan jatku-
vasti lukkojen taa, koska häntä pidetään häirik-
könä. Mitä tapahtuu, kun tulee tulipalo? Miten 
hän pääsee ulos? Saako hän ruokaa ja pääseekö 
tarpeilleen? Se, että suljetaan koko päiväksi kuin 
häkkilintu ja vartioidaan, niin ei se ole minusta 
oikein! Kirjoitimme tästä myös jutun Leija-leh-
teen parin tutkijan kanssa. Tässä asiassa minulla 
paloi hermo ja mietin, mihin suuntaan meidän 
kehitysvammaisten tilanne on menossa.

Koulutuksessa puhuimme, että lähdemme 
kaikki ruohonjuuritasolta. Emme ole sen parem-
pia kuin muut. Haastateltavaan pitää suhtautua 
asiallisesti, eikä hänen ulkonäön perusteella voi 
tehdä mitään olettamuksia. Vertaistutkimuksen 
tulosten julkistamistilaisuudesta sain itsevar-
muutta.  Puhuminen isolle yleisölle jännitti, mut-
ta tuotti myös tunteen, että homma onnistuu, 
kun vähän käyttää päätänsä. Tulen mielelläni pu-
hujaksi eri tilaisuuksiin. Olen käynyt puhujakou-
lutuksen. Olen ilmoittautunut myös vertaistutki-
joiden kouluttajaksi, kun uusi tutkimusprosessi 
käynnistyy. Voin olla tarpeen vaatiessa tutorina, 
silloin kuin töiltäni ennätän. n 

Haastattelun pohjalta kirjoittanut Milla Ilonen.
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VERTAISarviointi™ on Asumispalvelusäätiö 
ASPAn Asiakkaan äänellä -toiminnassa 
kehitetty menetelmä, jolla arvioidaan, 

miten asumispalveluja käyttävät vammaiset 
ihmiset ja mielenterveyskuntoutujat voivat vai-
kuttaa asumiseensa ja elämäänsä omissa asuin-
paikoissaan. Arviointeja toteuttavat koulutetut 
vertaisarvioitsijat, jotka ovat vammaisia ihmisiä 
ja mielenterveyskuntoutujia, joilla itsellään on 
kokemusta asumispalvelujen käytöstä. Arvioin-
ti tehdään haastattelemalla asumispalvelujen 
käyttäjiä.

Artikkeli käsittelee vertaisarviointia oppimis-
ympäristönä ja perustuu kirjoittajan aikuiskas-
vatustieteen proseminaarityön alustaviin tutki-
mustuloksiin. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä 
vertaisarvioitsijat kokevat oppivansa arviointi-
toiminnassa? Mitä hyötyä arvioitsijan omasta 
asumispalvelujen käyttökokemuksesta on arvi-
oinnissa? Miten arvioitsijoiden koulutusta tulisi 
kehittää?  Aineisto kerättiin kahdeltatoista ver-
taisarvioitsijoilta kahdessa ryhmäkeskustelussa. 

Palvelujen käyttäjät asiantuntijoina
Toikon (2012) mukaan sosiaalipalvelut ovat 
markkinoistuneet, ja niitä tuotteistetaan samal-
la tavalla kuin mitä tahansa muita palveluja. Sa-
malla on korostunut asiakkaan rooli yksilöllisiä 
valintoja tekevänä palvelujen kuluttajana.  Osa 

asiakkaista jää palvelumarkkinoiden valinnan-
mahdollisuuksien ulkopuolelle, huollonsaaja-
asiakkaiksi esimerkiksi palvelutarjonnassa ole-
vien alueellisten tai yksilöllisten edellytysten 
erojen vuoksi.  Tälle polarisaatiokehitykselle 
haetaan vastavoimaa asiakasryhmien aktiivi-
sesta vaikuttamistoiminnasta. Sosiaalipalvelujen 
uudistumisen myötä tavoitteeksi on noussut si-
touttaa asiakkaita palveluprosesseihin kokemus-
asiantuntijoina. Palvelunkäyttäjät asiantuntija-
roolissaan edustavat asiakasryhmiä ja toimivat 
ammattilaisten rinnalla asiakkaiden aseman pa-
rantamiseksi. 

Kokemusasiantuntijuutta ja sen lähikäsitteitä 
on määritelty ja tutkittu lähinnä sosiaalitieteis-
sä. Asiantuntijuus, tiedon tuottaminen ja or-
ganisaatioiden kehittäminen ovat perinteisesti 
kasvatustieteiden tutkimuksen kohteita. Sosi-
aalipalvelujen tutkimukselliseen kehittämistoi-
mintaan liittyy Toikon (2012) mukaan vahvasti 
myös yksilöiden ja organisaatioiden oppimisen 
näkökulma. Tästä syystä on perusteltua tarkas-
tella vertaisarviointia kokemusasiantuntijuutena 
myös oppimisen ja aikuiskasvatustieteen näkö-
kulmasta. 

Arvioijaksi opitaan arvioimalla 
Kuvatessaan oppimiskokemuksiaan arvioitsijat 
käyttivät toistuvasti ilmausta ”kentällä oppii”.  

Siellä sitä kentällä oppii
Päivi Huuskonen, kehittämissuunnittelija, Asumispalvelusäätiö ASPA

Asumispalvelujen kokemuskehittäjäksi, vertaisarvioitsijaksi, kas-
vetaan kentällä oppien. Arvioinnissa tarvittava osaaminen karttuu 
kokemuksellisen oppimisen syklissä yksilöllisen ja yhteisen koke-
muksen, toiminnan, reflektion ja käsitteellistämisen kautta. 

nArtikkeli
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He kokevat oppivansa arvioinnissa tarvittavia 
tietoja ja taitoja arviointiprosessissa.  Arvioitsi-
joiden perehdyttämisessä ja koulutuksessa kä-
siteltävät asiat koetaan hyödyllisinä, mutta ne 
konkretisoituvat ja otetaan haltuun vasta käy-
tännön arviointitilanteissa.

”Sitten kun sen ensimmäisen paikan saa tehtyä 
niin kyllä sitten tietää jo, että mitä se on käytän-
nössä.”

Haastattelutilanteessa arvioitsijat kokevat 
oppivansa keskustelutilanteen hallintaa ja haas-
tattelukysymysten esittämistä ymmärrettävästi. 
He oppivat rentouttamaan ilmapiirin niin, että 
haastateltavat uskaltavat ilmaista omia mieli-
piteitään.  Toisaalta he oppivat myös pitämään 
haastattelutilanteen aiheessa ja aikataulussa. 

”Ensimmäisten haastattelujen aikana kun ei 
vielä oikein osannut, tosi paljon kyllä - ei vas-
tauksia eikä oikein saanut sitä (haastateltavan) 
omaa mielipidettä sieltä ulos. Mutta sitten lop-
pupäässä haastattelua rupesikin asiaa tulemaan 
siltä ihmiseltä.  Että minä huomasin, että on ihan 
hyvä siinä alussa jutella vähän jotain epäviralli-
semmin.”

Haastatteluissa arvioitsijat käyttävät valmista 
kysymyslomaketta, jonka kysymykset sisältävät 
jonkin verran myös palveluihin liittyviä käsit-

teitä. Arvioitsijoiden kokemusten mukaan kyky 
avata kysymyksiä ymmärrettävästi ja esittää re-
levantteja jatkokysymyksiä kehittyy haastattelu-
kokemuksen karttuessa. 

”Kuuluu, asiaan, että osaa kysyä lisäkysymyk-
siä ja selittää kysymyksen, jos haastateltava ei 
ymmärrä. Niillä lisäkysymyksillä avataan sitä 
kysymystä, että mitä se tarkoittaa.  No alussa 
oli vähän niin, että mitenkähän minä tämän se-
littäisin, että tämän ymmärtäisi.”

Haastattelujen jälkeen arvioitsijat kokoavat 
yhteistyössä toiminnan ammattilaisten suunnit-
telijoiden kanssa palauteyhteenvedon vietäväk-
si arvioitavaan asumisyksikköön. Arvioitsijoiden 
mukaan varsinkin palautteeseen liittyvät asiat 
opitaan tekemällä.

”En muistanut ensimmäisen koulutuksen jälkeen 
sitä palautteen viemistä, että miten se olisi pitä-
nyt tehdä. Sitten kun sai taas (suunnittelijoilta) 
ohjeita ja teki sen kerran, niin sitten sen jo oppi.”

Muutamat arvioitsijat toivat esille, että pa-
lautteen kokoaminen kehittää myös taitoa il-
maista asioita kirjallisesti arvioinnin edellyttä-
mällä tavalla. 

”Kun tein palautetta ensimmäistä kertaa, kirjoi-
tin hirveän pitkät pätkät ja mietin, että onkohan 
tämä oikein. Sitten sain suunnittelijoilta palau-
tetta, että näistä on tosi helppo koota yhteen-
vedot, kun olet kirjoittanut kokonaisia lauseita.”  

Palautteen kokoamisvaiheessa arvioitsijat 
kokevat oppivansa kirjaamaan yksittäiset haas-
tatteluvastaukset niin, että yksittäinen vastaaja 
ei tule tunnistetuksi palautteesta. Tätä luotta-
muksellisuuteen liittyvää osaamista ja haastatel-
tavien suojaamista arvioitsijat pitivät erityisen 
tärkeänä ja kertoivat haastateltavien usein var-
mistavan tilanteen luottamuksellisuuden.

”Haastateltavat on tosi tarkkoja siitä, etteivät 
vaan tule tunnistetuksi vastauksista, varsinkin 
jos antaa jotain kielteistä palautetta.” 

Arvioitsijat kokivat palautekeskustelun kehit-
tävän rohkeutta esittää asioita yleisön edessä 

Arviointikokemus kartuttaa 
rohkeutta tuoda esille myös 
kriittistä palautetta, jota asuk-
kaat itse eivät välttämättä us-
kaltaisi esittää.
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ja vahvistavan yhteistyötaitoja, kun arvioitsijat 
ovat ulkopuolisen roolissa virittämässä vuoro-
vaikutusta arvioitavan yksikön asukkaiden ja 
henkilökunnan välille.

”Tulee ainakin tuota rohkeutta.”

Toisaalta arvioitsijat toivat ryhmäkeskustelus-
sa esille myös, että arviointikokemus kartuttaa 
rohkeutta tuoda esille myös kriittistä palautet-
ta, jota asukkaat itse eivät välttämättä uskaltaisi 
esittää.

Vertaisarviointi kokemuksellisen 
oppimisen syklissä
Vertaisarvioitsijoiden kuvaamaa kentällä oppi-
misen prosessia voi jäsentää Kolbin kokemuksel-
lisen oppimisen viitekehyksessä. Kolbin (1984) 
kokemuksellisen oppimisen sykli yhdistää neljä 
erilaista oppimistyyliä, jotka ovat omakohtainen 
kokemus, konkreettinen toiminta sekä reflektoi-
va ja teoreettinen tarkastelu. 

VERTAISarvioinnissa arvioitsijoilla on oma ko-
kemus asumispalvelujen asiakkuudesta.  Myös 
jokainen yksittäinen arviointikerta on kokemus, 
joka herättää arvioijassa ajatuksia ja tunteita, 
joita vertaisarvioitsijat käyvät läpi yhteisessä 
reflektiossa arviointiprosessin eri vaiheissa. 

Yleistämistä ja käsitteellistämistä tapahtuu, kun 
yksittäisistä haastatteluvastauksista koostetaan 
yleinen palaute, jota käsitellään asumispalvelu-
yksikössä yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan 
kanssa. Konkreettista toimintaa on tietenkin itse 
arviointiprosessi.

Vertaisuus syntyy jaetuista kokemuk-
sista
Tutkimuksessa selvitettiin myös arvioitsijoiden 
kokemuksia vertaisuuden ja kokemuksellisuu-
den merkityksestä arvioinnissa. 

Vahtivaaran (2010) mukaan kokemusosaami-
nen muodostuu henkilökohtaisten kokemusten 
kautta kertyneistä tiedoista ja taidoista.  Arvi-
oitsijat tuovat arviointiprosessiin oman asumis-
palveluihin liittyvän kokemusosaamisensa, jota 
heille on kertynyt palvelujen käyttäjinä. Heillä on 
tietoa erilaisista asumisen palveluista ja niiden 
toimivuudesta sekä palvelujen saamisen edel-
lytyksistä. 

Ryhmäkeskusteluissa tuli esille, että arvioitsi-
jat kokevat usein olevansa myös tiedon välittäjän 
roolissa suhteessa haastateltaviin asiakkaisiin 
esimerkiksi selventäessään palveluihin liittyviä 
käsitteitä tai palvelujen saamisen edellytyksiä. 

Vertaisuuden kokemus voi syntyä esimerkiksi 
samankaltaisesta elämäntilanteesta tai sairau-

Kokemus arvioinnista, 
taustalla omakohtainen 
kokemus asumispalve-
lujen käytöstä

Reflektio: arviointikerran 
yhteinen purku, palautekerran 
yhteinen purku, omien asumis-
palvelukokemusten peilaaminen 
suhteessa arviointiin

Yleistäminen, käsitteellistäminen: 
palautteen kokoaminen ja 
kirjoittaminen, palautteen 
vieminen asumispalveluyksikköön

Toiminta: arvioinnin toteut-
taminen asumispalveluyk-
sikössä: haastatteleminen, 
palautteen vieminen ja käsittely 
yksikössä

Kuvio 1. VERTAISarviointi kokemuksellisena oppimisprosessina arvioitsijan näkökulmasta 
soveltaen Kolbin (1984)  kokemuksellisen oppimisen sykliä.
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desta. (Laimio & Karnell 2010.) Vertaistuesta 
tehtyjen tutkimusten mukaan ryhmien jäsenet 
haluavat ryhmien ohjaajiksi mieluummin ver-
taisen kuin ammattilaisen. Koetaan, että sa-
mantyyppisiä kokemuksia omaavalle henkilölle 
on helpompi kertoa omista kokemuksista kuin 
ammattilaiselle. (Nylund 2005.)  

 VERTAISarviointi™ menetelmänä perustuu 
ajatukseen siitä, että haastateltavien ja arvioit-
sijoiden jakama kokemus asumispalvelujen asi-
akkuudesta ja sitä kautta syntyvä vertaisuus tuo 
arviointiin erityistä lisäarvoa.  (VERTAISarvioin-
ti™. Asumisen palvelujen laadun kehittäjä 2011).  

Arviointiin osallistuvat asiakkaat ja arvioitsijat 
jakavat kokemuksen siitä, mitä on olla asumis-
palvelujen käyttäjä. Jaetun kokemuksen kautta 
syntyy heidän välisensä vertaissuhde, joka ei 
kuitenkaan ole vertaistukea. 

Monitasoista vertaisuutta
Vertaisarvioitsijat kokivat vertaisuuden haasta-
teltavien kanssa erittäin merkitykselliseksi ar-
vioinnin kannalta. He kokivat, että vertaisuus 
luo luottamusta: haastateltavat kertovat mie-
lipiteensä vertaisarvioitsijalle helpommin kuin 
ei-vertaiselle. Arvioitsijoilla oli myös vahva nä-
kemys siitä, että henkilö, joka ei ole koskaan itse 
käyttänyt asumispalveluja, ei pysty loppuun asti 
tavoittamaan palvelujen käyttäjän kokemusta 
palveluasumiseen liittyvistä erityispiirteistä. Pal-
veluasuminen poikkeaa tavallisesta asumisesta 
esimerkiksi siten, että oma koti on samalla hen-
kilökunnan työpaikka. Myös palveluntuottajan 
työkäytännöt, muun muassa se, miten kauan 
joutuu odottamaan apua, vaikuttavat kokonais-
valtaisesti asiakkaan elämään ja mahdollisuuk-
siin säädellä omaa ajankäyttöään. 
 
”Vaikea kuvitella, että ihminen, jolla itsellään ei 
olisi minkäänlaista kokemusta, millaista on asua 
jossain asumispalveluyksikössä, pystyisi ymmär-

tämään mitä kaikkea tällaiseen asumiseen liittyy 
ja arvioimaan sitä.”

Vahvaa vertaisuutta haastateltavien ja arvi-
oitsijoiden välille loi jaettu kokemus avun tar-
peesta jokapäiväisessä elämässä. 

”Se on se ymmärrys siitä, että me kaikki tarvit-
semme jonkinlaista apua tai tukea jokapäiväi-
sessä elämässä pärjäämiseksi. Joku tarvitsee 
fyysistä apua, joku toinen taas ohjausta ja hen-
kistä tukea, mutta apua joka tapauksessa.”

Arvioitsijat tunnistivat myös vertaisuuteen 
liittyvän riskin johdatella ja tulkita haastatel-
tavan vastauksia omien kokemusten kautta.  
Vertaisuuden ja riittävän ulkopuolisuuden ra-
japinnalla pysymistä arvioitsijat pitivät yhtenä 
tärkeimmistä arvioitsijan osaamisalueista. 

”On tärkeää pitää ne omat mielipiteet erillään 
siitä, ettei johdattele haastateltavaa oman mie-
len mukaan.”

Toinen ulottuvuus vertaisuuteen syntyy, kun 
tarkastellaan vertaisarvioitsijoiden kokemaa 
keskinäistä vertaisuutta. Uudet arvioitsijat koki-
vat erittäin merkityksellisenä jo pitempään toi-
mineiden arvioitsijoiden kokemuksen hyödyntä-
misen arviointityössä. 

”Se oli hyödyllistä, että ensimmäisessä arvioin-
nissa oli mukana kokenut arvioitsija, jonka työtä 
voi seurata ja oppia siinä, miten sitä arviointia 
tehdään.”

Koulutus ja perehdyttäminen tukevat 
arvioitsijaa
Arvioitsijat kokivat vertaisarviointiin kuuluvan 
alkuperehdyttämisen riittäväksi.  Heidän koke-

Arviointiin osallistuvat asiakkaat ja arvi-
oitsijat jakavat kokemuksen siitä, mitä on 
olla asumispalvelujen käyttäjä. Jaetun ko-
kemuksen kautta syntyy heidän välisensä 
vertaissuhde, joka ei kuitenkaan ole ver-
taistukea.  
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muksensa mukaan oppimista tukee hyvin myös 
se, että yhteisiä koulutuksellisia ja työnohjauk-
sellisia tapaamisia on pari kertaa vuodessa. Sää-
tiön kautta tuleva ammatillinen tuki arvioitsijoil-
le koettiin tärkeäksi. Erityisesti uudet arvioitsijat 
näkivät myös, että kokeneiden arvioitsijoiden 
osaamista tulisi vahvemmin hyödyntää uusien 
perehdyttämisessä. 

Arvioitsijat kokivat työnsä suurimpina haas-
teina haastattelutilanteen hallinnan ja palaut-
teen antamisen arvioitavalle yksikölle. Nämä 
ovat aiheita, joihin koulutuksen toivottiin an-
tavan eväitä. Koulutuksissa halutaan käydä lä-
pi arviointiprosessia kokonaisuudessaan, oppia 
haastattelutekniikkaa ja haastattelukysymysten 
esittämistä ymmärrettävästi sekä kommunikoi-
maan erilaisten haastateltavien kanssa. 

Arvioitsijoiden koulutukseen liittyvät koke-
mukset vahvistavat näkemystä, että kokemuk-
sellisen oppimisen viitekehys on soveltuva tapa 
jäsentää ja mallintaa heidän koulutustaan.

VERTAISarvioinnin kehittämisen 
haasteita 
VERTAISarvioinnin kehittämisen haasteet liitty-
vät laajemmin kokemusasiantuntijuuden ase-
man määrittelyyn. Kokemusasiantuntijuuden 

kehittämisen riskinä on, että pääasiassa amma-
tilliset toimijat määrittelevät kokemusasiantun-
tija-käsitteen sisältöä sekä sitä, missä, milloin ja 
miten kokemusosaamista hyödynnetään. 

VERTAISarviointi-menetelmä on kehitetty 
käyttäjälähtöisesti niin, että arvioitsijat ja asu-
mispalvelujen käyttäjät ovat osallistuneet ke-
hittämistyöhön. Jatkossa VERTAISarvioinnin 
haaste on arvioitsijoiden kokemuksellisuuden 
ja vertaisuuden tietoinen hyödyntäminen niin, 
että arviointitoiminta ja sen kehittäminen perus-
tuu vieläkin vahvemmin kokemusosaamiseen ja 
-asiantuntijuuteen. Jotta luodaan aidosti pal-
velujen käyttäjien voimaantumisen edellytyk-
siä (Siitonen, 2001) kokemusasiantuntijuuden 
hyödyntämisessä tulee pyrkiä seuraavalle, vielä 
itseohjautuvammalle tasolle. Arviointiprosessia 
tulee kehittää kokemuksellisena oppimisympä-
ristönä, joka virittää osallistujissa -palvelujen 
käyttäjissä, ammattilaisissa ja arvioitsijoissa - se-
kä yksilöllisiä että yhteisöllisiä oppimisprosesse-
ja, joiden kautta palveluja kehitetään yhdenver-
taisina yhdessä. 

Kursivoidut tekstit ovat sitaatteja arvioitsijoiden 
ryhmäkeskusteluista.

 
Lähdeluettelo
Asiakkaan äänellä -toiminta

Ilonen, Milla ym. (2011). VERTAISarviointi™ Asumisen palvelujen 
laadun kehittäjä. Asumispalvelusäätiö ASPA, Helsinki

Kolb, David A (1984). Experiential learning : experience as the 
source of learning and development / David A. Kolb. Englewood 
Cliffs, N.J. Prentice-Hall  

Laatikainen, Tanja (toim.) (2010). Vertaistoiminta KANNATTAA. 
Asumisapalvelusäätiö ASPA, Helsinki.

Nylund, Marianne & Yeung, Anne Birgitta (toim.) (2005). Vapaa-
ehtoistoiminta. Anti, arvot ja osallisuus. Vastapaino, Tampere.

Siitonen, Juha. (2001). Voimaantumisteorian perusteiden hah-
mottelua. Acta Universitatis Ouluensis, Series E Scientiae Rerum 
Socialium 37.

Toikko, Timo (2012). Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat. Tam-
pere University Press.

Kokemusasiantuntijuuden ke-
hittämisen riskinä on, että pää-
asiassa ammatilliset toimijat 
määrittelevät kokemusasiantun-
tija-käsitteen sisältöä sekä sitä, 
missä, milloin ja miten kokemus-
osaamista hyödynnetään. 

http://www.aspasaatio.fi/asiakkaanaanella
http://www.aspasaatio.fi/sites/default/files/Vertaisarviointi_julkaisu_low.pdf
http://www.aspasaatio.fi/sites/default/files/Vertaisarviointi_julkaisu_low.pdf
http://www.aspasaatio.fi/sites/default/files/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf
http://www.aspasaatio.fi/sites/default/files/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf


24          Suuntaaja 3/2012

nKokemusasiantuntijan ääni 

Kokemuksiani vertais- 
arvioitsijana 
Olen Sirpa Kemppinen 
ja tulin vertaisarvioit-
sijaksi oltuani haasta-
teltavana asumisyksi-
kössämme tehdyssä 
pilottiarvioinnissa. Sain 
asiaan kimmokkeen 
kuullessani, että tarvit-
taisiin lisää arvioitsijoi-
ta. Mielenkiintoni he-
rätti kiinnostus erilaisia 
asumispalveluyksikköjä 
ja niissä asuvia ihmisiä 
kohtaan. Arvioitsijoi-
den koulutuksessa sain 
hyvää ja kannustavaa tukea pidempään arvi-
oitsijana toimineilta vanhoilta konkareilta sekä 
koulutuksen vetäjältä. Vertaisarvioitsijana olen 
toiminut vuodesta 2009. Tällä hetkellä teen 
muuttoa pois asumispalveluyksiköstä, jossa olen 
asunut usean vuoden ajan. 

Asumispalvelujen käyttäjät ovat eri tavoin 
vammaisia henkilöitä, jotka saavat päivittäisissä 
toimissaan erilaista fyysistä ja/tai ohjauksellis-
ta apua. Itselleni on kertynyt useiden vuosien 
kokemus asumispalveluista, ja olenkin löytänyt 
arviointikohteista samankaltaisuutta oman asu-
miseni kanssa. Olen kokenut, että haastatelta-
van on helpompi kertoa asumisen kokemuksis-
taan samankaltaista asumispalvelua käyttävälle 
ihmiselle, jonka kanssa kokee tunnetta siitä, että 
”sinä tiedät miltä minusta tuntuu”.

Haastattelutilanteissa mennään yleensä 
haastateltavan kotiin, mikä tuo tilanteeseen 
oman jännitysmomenttinsa. Arvioijana pohdin, 
miten minut otetaan vastaan. Haastateltavat 
ovat täysin tuntemattomia ja haastattelutilanne 
on yleensä ensikohtaaminen. Haastateltavalla 
saattaa myös olla vaikeuksia kommunikoida pu-
humalla. Oma rauhallisuus, keskittyminen kuun-

telemaan asukasta 
sekä joskus myös 
hyvä huumori aut-
taa selviytymään 
tilanteesta. Ar-
vioitsijan täytyy 
pitää langat käsis-
sään, että saadaan 
kaikki olennaiset 
kysymykset kysyt-
tyä eikä keskus-
telu rönsyile pois 
aiheesta. Yleensä 
asukkaat ovat ot-
taneet meidät ar-

vioitsijat hyvin vastaan ja olleet tyytyväisiä, että 
me kuuntelemme heitä aidosti. Onnistumisen 
iloa kokee huomatessaan, että arvioinnin avulla 
ihmiset haluavat tosissaan kehittää omaa asu-
misyksikköään ja parantaa asumisen laatua yh-
dessä työntekijöiden kanssa ja että asukkaiden 
henkilökunnan kesken löytyy yhteinen sävel. 

Arviointitilanteessa voin välittää haastatelta-
ville tietoa erilaisista asumiseen liittyvistä, arkea 
parantavista mahdollisuuksista, kuten henkilö-
kohtaisesta avusta ja vammaispalvelulaista. Ver-
taisarvioitsijat antavat haastateltaville työkaluja 
elämän hallintaan sekä vastuuta asukkaalle it-
selleen ottaa asioista selvää ja hallita näin omaa 
elämää. Asukkaalle tulee ahaa-elämys: näinhän 
se menee.  

Mielestäni vertaisarvioinnin tulisi olla yleinen 
käytäntö asumispalvelujen asiakastyytyväisyy-
den mittaamisessa. Menetelmällä tulevat hyvin 
esille asukkaiden toiveet ja tarpeet. Asukkaat 
ovat itse asiantuntijoita oman avun tarpeensa 
määrittelyssä ja omaa elämäänsä kartoitettaes-
sa. n 
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Valttikortteja ja vertais- 
tarkastuksia
Annina Heini, projektipäällikkö, Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, Klaara-
projekti

Vammaisen henkilön ja mielenterveyskuntoutujan asema ja oikeu-
det saattavat joskus olla asumispalveluissa uhattuna. On hyvä poh-
tia palvelujärjestelmän käyttämiä valttikortteja sekä hyödyntää ver-
tais- ja kokemusasiantuntijuutta.

nArtikkeli

Palveluympäristöllä tulisi mahdollistaa it-
senäinen asuminen ja eläminen, jossa 
jokainen ihminen saa elää elämäänsä ha-

luamallaan tavalla siten, ettei vahingoita toisen 
ihmisen vastaavaa oikeutta. Henkilön tulisi voida 
tehdä itsenäisiä päätöksiä oman elämänsä suh-
teen niin kauan kuin sitä ei ole lailla rajoitettu. 
Itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta voidaan 
kuitenkin rajoittaa monella tahattomallakin ta-
valla. Vammaiset henkilöt ja asumispalveluissa 
työskentelevät saattavat tunnistaa vain harvoin, 
milloin asumisyksiköiden vakiintuneet käytän-
nöt ovat lakiin perustumatonta pakon käyttöä, 
jotka voidaan nähdä ihmisoikeusloukkauksina.

Pakon käytöstä voidaan puhua tilanteissa, 
joissa jokin henkilöä koskeva asia tehdään vas-
toin henkilön tahtoa, joten pakon käyttö on 
hyvin laaja ilmaus. Pakkoa saatetaan käyttää 
ja itsemääräämisoikeutta rajoittaa vetoamal-
la hoidollisiin seikkoihin ja asiantuntijuuteen, 
turvallisuuteen sekä taloudellisiin seikkoihin. 

Lisäksi palveluista valittava ja omia etujaan aja-
va saatetaan uuvuttaa valitusprosessissa. Näitä 
palvelujärjestelmän käyttämien valttikorttien 
esille tuomista varten on tärkeää käyttää muun 
muassa palvelujen vertaistarkastajia ja -arvioijia.  

Kortit pöytään -tutkimus ja VIA-projekti
Tämä artikkeli pohjautuu ’Kortit pöytään’ -tut-
kimukseen (Heini, 2011). Tutkimus on osa Vam-
maisten ihmisoikeuskeskus VIKE:n projektia 
’Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa’ (2011–
2014), jonka tarkoitus on luoda vammaisten 
henkilöiden asumiseen uudenlainen vertaistar-
kastusjärjestelmä. Vertaistarkastusjärjestelmän 
tavoitteena on tukea asumisyksikköjen oma-
valvontaa ja toimia uutena ulkoisen valvonnan 
muotona, jolla ihmisoikeuksien toteutumista 
asumispalveluissa voidaan valvoa vertaistarkas-
tajien avulla. Vertaistarkastajien tehtävä on ar-
vioida asumisyksiköitä ihmisoikeuskriteeristöön 
pohjaavan lomakkeen avulla käyttäen haastat-
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teluja ja havainnointia. Kriteeristön lähtökohdat 
perustuvat ihmisoikeussopimuksille ja perustus-
lakiin.

Tutkimus kuvaa vammaisten henkilöiden 
arkipäivää ja lainsäädäntöä sekä niiden välisiä 
ongelmakohtia asumisen kontekstissa sekä kä-
sittelee tulevaisuudessa tehtäviin ihmisoikeus-
tarkastuksiin liittyviä juridisia kokonaisuuksia. 
Menetelmänä käytettiin oikeusdogmaattisen 
ja laajan yhteiskuntatieteellisen metodin yhdis-
telmää. Tutkimusaineistona käytettiin pääasi-
allisesti oikeudellista lähdemateriaalia. Lisäksi 
tutkimuksen yhteydessä käytyjen keskustelujen 
merkitys tutkimusaineistona sekä alan toimijoi-
den osallistaminen tutkimuksen eri vaiheissa oli 
myös keskeistä.

Asema ja oikeudet asumispalveluissa
Itsemääräämisoikeus on yksi keskeisimmistä oi-
keuksista ihmisen elämässä. Kansallisessa lain-
säädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeusso-
pimuksissa määritellään lukuisissa pykälissä ja 
artikloissa itsemääräämisoikeuden merkitys ja 
sen rajaamisen edellytykset. 

Vammaisoikeussopimuksen 3 artikla määrit-
teleekin, että jokaisella henkilöllä on yksilöllinen 
itsemääräämisoikeus, mukaan lukien oikeus teh-
dä omat valintansa. Henkilöllä tulee myös olla 
täysimääräinen ja tehokas osallistuminen sekä 
osallisuus yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa myös 
mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta, esteettö-
myyttä ja saavutettavuutta.

Menemättä tarkemmin pakkokeinoja koske-
vaan lainsäädäntöön (jota ollaan uudistamassa) 
muutamat pykälät ovat kuitenkin keskeisiä. Ke-
hitysvammalain 42 §:ssä todetaan, että pakkoa 
saa soveltaa vain siinä määrin kuin erityishuol-
lon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus 
välttämättä vaatii. Myös mielenterveyslain 22 a 
§ määrittelee, että perusoikeuksia ja potilaan 
itsemääräämisoikeutta saa rajoittaa vain siinä 
määrin kuin sairauden hoito, turvallisuuden 
varmistaminen tai muun luvussa säädetyn edun 
turvaaminen vaativat. Perusoikeuksien rajoitta-
misella on kolme edellytystä. Rajoituksen pitää 
olla tarkoituksenmukainen ja ainoa vaihtoehto 
tavoiteltavan lopputuloksen saavuttamiseksi se-
kä rasittaa mahdollisimman vähän perusoikeu-
den haltijaa.

Suoranaisesti lain tarkoittamien pakkokeino-
jen lisäksi saatetaan henkilön itsemääräämis-
oikeutta loukata tahattomasti arkirutiineissa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuis-
tiossa (Koivuranta 2002) on todettu jo yli kym-
menen vuotta sitten, että palveluasumisen pii-
rissä koetaan erilaisia arkirutiineihinkin liittyviä 
pakonkäytön ilmentymiä. Vapaan liikkumisen 
estämisestä puhutaan tilanteessa, jossa esi-
merkiksi henkilön huoneen ovi suljetaan yön 
ajaksi tai evätään liikkumiseen tarvittava apu. 
Fyysistä henkilöön puuttumista ovat esimerkiksi 
kiinnipitäminen ja henkilön tarkastaminen. Pe-
rustarpeiden tyydyttämistä voidaan puolestaan 
rajoittaa esimerkiksi ruuan, juoman, peseytymi-
sen ja ulkoilun säännöstelyllä. Elämäntapoihin 
saatetaan puuttua esimerkiksi asumisyksikön 
taholta hyväksyttävien elämäntapojen määritte-
lemisellä ja edistämisellä kuuntelematta henki-
lön tahtoa elää esimerkiksi epäterveellisemmin. 
Näiden lisäksi ilmenee tilanteita, jotka liittyvät 
esimerkiksi henkilön omaisuuteen kajoamiseen, 
yksityisyyden rajoittamiseen ja henkilökohtaisen 
elämän sekä kommunikoinnin valvontaan tai ra-
joittamiseen sekä hoitotoimenpiteisiin pakotta-
miseen. 

Asumispalveluissa oikeudet ovat usein koe-
tuksella siitä syystä, että henkilö ei voi itse päät-

Käytäntöjä, jotka koetaan louk-
kaavina, ei tule välttämättä aja-
telleeksi silloin, kun hoidettavana 
on asumispalveluiden jokapäi-
väisten rutiinien pyörittäminen.
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tää elämäänsä liittyvistä asioista, vaan niistä 
päättää joku muu. Tästä johtuen syrjintä saattaa 
kulminoitua asumispalveluissa kaikkein räikeim-
min. Käytäntöjä, jotka koetaan loukkaavina, ei 
tule välttämättä ajatelleeksi silloin, kun hoidetta-
vana on asumispalveluiden jokapäiväisten rutii-
nien pyörittäminen. Joskus kuitenkin pysähtymi-
nen on tarpeellista. Muun muassa vertaistarkas-
tusjärjestelmän hyödyntäminen on juuri näiden 
seikkojen esilletuomisen vuoksi tarpeellista. 

Palvelujärjestelmän käyttämät 
valttikortit
Ronald Dworkin (1977; 1984) on kehittänyt aja-
tuksen valttikorteista eli kuvainnollisista korteis-
ta, jotka ristiriitatilanteessa heitetään vastapuo-
len eteen ja joita vastaan vastapuolen on vaikea 
sanoa mitään. Nämä kortit saattavat estää myös 
asiakkaan oikeuksien ja asiakaslähtöisyyden to-
teutumista asumispalveluissa, jos niitä ei tiedos-
teta.

Hoidollisuus ja asiantuntijavalta
Pakon käyttöä ilmenee usein tilanteissa, jotka 
perustellaan henkilön edun mukaisiksi. Tässä 
hoidolliset perusteet ja vetoaminen asiantunti-
juuteen tulevat keskeiseksi. Paternalistinen toi-
minta tulee esille tilanteissa, joissa esimerkiksi 
asumispalvelun työntekijän mielestä hän tietää 
asiakasta paremmin kuinka toimitaan. Arjen 
käytännöissä asioita saatetaan usein perustella 
hoidollisin argumentein, jolloin ne vaikuttavat 
perustelluilta ja niihin voi olla vaikea sanoa mi-
tään vastaan. 

Ammatillista osaamista saatetaan pitää vah-
vana perusteena erityisesti joidenkin erityisryh-
mien kohdalla. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi 
kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskun-
toutujat. Heidän kohdallaan tulisi erittäin tarkas-
ti pohtia, milloin asiantuntijuuteen turvaudu-
taan aidon perustellusti ja milloin kyseessä ovat 

vain vakiintuneet käytännöt, jotka loukkaavat 
henkilön oikeuksia eivätkä ole hoidollisesti pe-
rusteltuja. Esimerkiksi henkilöön kohdistuva 
kiinnipitäminen voi olla toistuvaa ja hoitohen-
kilökunnan mielestä ainoa vaihtoehto jokapäi-
väisen hoidon toteutumiselle. Kiinnipitämiselle 
saattaisi kuitenkin olla jokin muu korvaava kei-
no, jos asiaa pysähdyttäisiin rakentavasti mietti-
mään henkilön itsensä kanssa. 

Turvallisuus
Turvallisuutta puolestaan tavoitellaan ja edel-
lytetään, mutta millä hinnalla? Turvallisuus on 
argumenteista kenties vahvin. Perustuslain 7 
§:ssä säädetään, että jokaisella on oikeus elä-
mään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, kos-
kemattomuuteen ja turvallisuuteen. Samassa 
pykälässä taataan henkilöille sekä vapaus että 
turvallisuus. Näiden kahden perusoikeuden vä-
lillä tasapainottelu ei aina ole helppoa. Asumis-
yksiköissä asuvien turvallisuus tulee taata siten, 
että vapautta rajoitetaan mahdollisimman vä-
hän. Vapauden rajoituksen tulee siis olla tark-
kaan kohdennettu eikä ylimitoitettua. 
Lisäksi työturvallisuuslainsäädäntö asettaa omat 
velvollisuutensa turvallisuuden takaamiselle. 
Olennaista on ymmärtää milloin turvallisuut-
ta käytetään argumenttina silloinkin, kun se ei 
ole perusteltua. Turvallisuuden takaamiseenkin 
voi olla monta tapaa. Yksi erittäin tärkeä keino 
on riittävät henkilöstöresurssit, joilla autetaan 
olennaisesti kaikkien henkilöiden vapauden ja 
turvallisuuden saavuttamista. Esimerkiksi asuk-
kaiden huoneiden ovien lukitsemiselta öisin voi-
daan välttyä riittävällä ja ammattitaitoisella hen-
kilöstömitoituksella. Oikeuksia ei tulisi asettaa 
vaakaan, jonka kallistuman perusteella toinen 
oikeus menee toisen edelle, vaan tulisi pohtia 
keinoja, joilla oikeudet saadaan toteutumaan 
rinnakkain.

Asumisyksiköissä asuvien turvallisuus 
tulee taata siten, että vapautta rajoi-
tetaan mahdollisimman vähän.
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Taloudelliset seikat
Taloudellisilla seikoilla ja resursseihin vetoami-
sella saatetaan epäsuorasti perustella palvelui-
den laatua ja epäasiallisia käytäntöjä. Asumis-
palveluissa henkilöstöresursseilla on suuri mer-
kitys. Riittävillä henkilöstöresursseilla voidaan 
toteuttaa parempia ja ihmisoikeuksien mukai-
sia palveluita. Tällä on myös positiivinen vai-
kutus henkilökunnan jaksamiseen. Resursseilla 
on merkitystä myös ympäristön rakenteellisiin 
tekijöihin, jotka vaikuttavat esteettömyyteen ja 
asioiden yhdenmukaiseen saavutettavuuteen. 

Taloudellisiin seikkoihin ja henkilöstöresurs-
seihin vetoaminen ei ole kuitenkaan asianmu-
kaista. Palveluiden resurssoinnissa on otettava 
huomioon tarve, jonka pohjalta resurssit tulee 
kohdentaa riittävissä mitoissa. Esimerkiksi VpL:n 
3 §:n mukaan ”kunnan on huolehdittava siitä, 
että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoi-
met järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan 
sellaisina kuin kunnassa oleva tarve edellyttää”. 
Kuitenkin käytännössä saattaa olla niin, että pal-
veluita tehostetaan ja kilpailutetaan ympäröivi-
en taloudellisten olosuhteiden ja budjettien pa-
kosta. Tällöin taloudellisiin seikkoihin vetoami-
nen saattaa antaa vaikutelman, että vastapuoli 
pyrkii kyllä konsensukseen, mutta on ulkoisten 
olosuhteiden paineista johtuen estetty toimi-
masta "oikein”. 

Kilpailutus ei välttämättä ole huono asia. Asu-
mispalveluiden kilpailuttamisen yhteydessä on 
kuitenkin syytä miettiä, ovatko mittarit laadun-
arvioinnin suhteen kunnossa. Resurssien puute 
ei saa olla peruste ihmisoikeusloukkauksille, 
vaan resurssit on kohdennettava tarpeen mu-
kaan.

Mystifiointi ja prosessiuuvuttaminen
Asumispalveluiden kontekstissa puolestaan 
mystifiointia saattaa ilmetä asioiden ilmaisemi-
sessa ympäripyöreästi ja myös vaikenemisessa. 
Ongelmakohtien ilmetessä tämä saattaa olla 
helpompi tie kuin yhtyä ongelmien esittäjän kan-
taan. Ympäripyöreät vastaukset, jotka sisältävät 
informaation esimerkiksi vammaisten henkilöi-
den oikeuksista, antavat sivuviestinä ymmärtää, 
että lausuja on tietoinen oikeuksista ja kannat-
taa periaatteessa niiden toteutumista. 

Prosessiuuvuttamista puolestaan saattaa il-
metä esimerkiksi silloin, jos henkilö haluaa valit-

taa saamastaan asumispalvelun laadusta, mutta 
valitusprosessi on liian pitkä. Henkilöllä ei välttä-
mättä ole voimia viedä sitä loppuun asti, vaikka 
hallintolain 5 luvussa määritetään asian viivytyk-
settömästä käsittelystä ja perustellun päätöksen 
vaatimuksesta. Voi myös olla, että asiakas saa 
esimerkiksi valitusasiassaan ”nahkapäätöksen”, 
joka ei käytännössä muuta asiakkaan tilannetta 
mihinkään, vaan on lähinnä muistutus tai huo-
mautus valitetulle taholle. Ongelmana voi myös 
olla se, että asiakas pelkää valituksen huonon-
tavan hänen olosuhteitaan asumispalveluissa, 
jolloin prosessi ei lähde käyntiin alkuunkaan. 
Korteista riisuminen voi siis tapahtua monella 
eri tavalla ja jotkut jäävät mystifioidun byrokra-
tian verhon taakse eivätkä edes uskalla tai jaksa 
lähteä avaamaan verhoa. 

Vertaistarkastukset asumisen laadun 
varmistajana
Harva asumispalveluiden piirissä työskentelevä 
haluaa tahallisesti rikkoa henkilön itsemäärää-
misoikeutta. Kyse on monimuotoisesta asiasta, 
johon ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Vertaistar-
kastajien toteuttamat tarkastukset ja laajemmin 
kokemusasiantuntijoiden käyttö ovat yksi keino 
valvoa asumispalveluiden toteutumista asian-
mukaisesti. 

Vertaistarkastajan suorittaman arvioinnin etu 
on sen ainutlaatuinen vuorovaikutuksellisuus ja 
yhteisten kokemusten jakamisen kautta syntyvä 

Riittävillä henkilöstöresursseilla 
voidaan toteuttaa parempia ja 
ihmisoikeuksien mukaisia palve-
luita. Tällä on myös positiivinen 
vaikutus henkilökunnan jaksa-
miseen.
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tieto. On myös tärkeää ymmärtää toiveiden, tar-
peiden ja loukkausten kokemisen moninaisuus. 
Ihmiset ovat yksilöitä, eivätkä kaikki henkilöt ota 
samoja asioita loukkauksina tai pakkona. Toisel-
le arkirutiineihin liittyvät toimenpiteet saattavat 
näyttäytyä voimakkaasti pakkona, kun taas toi-
nen ei reagoi niihin yhtä vahvasti. Yksilöllisten 
kokemusten joukosta kuitenkin voidaan hah-
mottaa vertaisarvioinnin kautta yhteisiä piirtei-
tä. Sitä kautta voidaan havaita, mitkä asiat ovat 
niitä, joita tulisi tarkastella sensitiivisemmin. 

Palveluiden vertaisarviointia on alettu käyttää 
hyvinvointipalvelujen kehittämisessä yhä enem-
män. Asumispalvelusäätiö ASPA:n projekti ’Asi-
akkaan äänellä’ ja Vammaisten Ihmisoikeuskes-
kus VIKE:n projekti ’Vammaisten ihmisoikeudet 
asumisessa’ sekä Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittama Pirkanmaalla toimivien päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen ja Tampereen kau-
pungin kumppanuushanke ’Kirkas mieli’ ovat 
olleet omiaan vauhdittamaan positiivista kehi-
tyskulkua. Vertaistarkastusten ohella laajemmin 
kokemusasiantuntijuuden huomioiminen pal-
veluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja seu-
rannassa tulisi ollakin ensiarvoisen tärkeää. Esi-
merkiksi yritys, joka haluaa tietää, miten hyvin 
heidän kehittämänsä uusi tietokonepeli toimii, 
kysyy asiaa peliä pelanneilta. Jos he haluavat 
kehittää vanhaa peliä, he kysyvät sitä kokeneilta 
asiakkailtaan. Miksei sama pätisi muihinkin pal-
veluihin? 

Kokemusasiantuntijuuden 
toteutumisen haasteet 
Kokemusasiantuntijuuden käyttäminen saattaa 
vaikuttaa aikaa vievältä ja resurssien kuluttami-
selta, etenkin jos palveluiden toteuttaja ajatte-
lee, että palvelut pelaavat nykyiselläänkin riit-
tävän hyvin. Asumispalveluiden henkilökunta 
saattaa myös ajatella, että oma asiantuntijuus 
riittää suorittamaan kriittisen arvioinnin omasta 
työstä ja palveluiden laadusta. Monella koulu-
tussaralla, etenkin terveys- ja sosiaalialalla, kriit-
tiseen oman työn arviointiin ja itsereflektioon 
kannustetaan jo opinnoissa, mikä saattaa johtaa 
tukeutumaan myöhemmin liiallisestikin omaan 
osaamiseen ja tietämykseen. Omaa asiantun-
tijuutta ei kuitenkaan yhtään vähennä se, että 
kuunnellaan muitakin osapuolia. Asiantuntijuus 
päinvastoin lisääntyy, ja kokemusasiantuntijuu-
den voikin nähdä nimenomaan tukevan työtä.

Aina ei kuitenkaan tarvitse ottaa lakikirjaa 
ja ihmisoikeusoppaita käyttöön, jotta voidaan 
arvioida toiminnan oikeellisuutta. Suurimmaksi 
osaksi siihen tarvitaan vain pysähtymistä het-
keksi pohtimaan: ”Miltä käytäntö tai toiminta 
tuntuisi itsestäni?” Tämän lisäksi on hyvä käyttää 
muun muassa vertaistarkastajia nostamaan esil-
le ja valottamaan palvelukäytäntöihin piilotettu-
ja tarpeita ja oikeuksia. Näillä tavoilla päästään 
lähemmäksi ihmisoikeuksien parempaa toteutu-
mista asumispalveluissa. Mikään käytäntö yksin 
ei ole riittävä, vaan aina yhdessä muiden kanssa.
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Arto Mansikkavuori 
on toiminut vuo-
desta 2006 Mie-

lenterveysyhdistys HEL-
MI ry:n tiedottajana ja 
syksystä 2010 yhdistyk-
sen toiminnanjohtajana.

HELMI on Suomen 
suurin yksittäinen mie-
lenterveyskuntoutujien etujärjestö, jossa on 
noin 1200 henkilöjäsentä, ja määrä on kasvussa.

Miten kiinnostuit mielenterveys-
kuntoutujien edunvalvontatyöstä?
Aloittaessani työt HELMI ry:ssä huomasin pian 
useita epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuutta 
mielenterveyskuntoutujien asemassa ja päätin 
toden teolla ryhtyä toimimaan mielenterveysvä-
en yhteiskunnallisen tilanteen parantamiseksi. 
Tämä vähemmistö on varmasti yksi heikoimmas-
sa asemassa olevista ryhmistä Suomessa.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Länsi-Pasilan Helmi-talolla teen yhdistyksen ar-
keen ja hallintoon liittyviä toimistotöitä ja tapaan 
jäseniä ja työntekijöitä. Olen mielelläni mukana 
myös käytännön tehtävissä aina kun vain ehdin.

Jokainen päivä on erilainen. Järjestötoimin-
nan vuosittaiset rutiinit, RAY-hakemukset, seu-
ranta ja raportointi ja yhdistyshallinto aiheutta-
vat eri vuodenaikoihin omanlaista säpinää.

Minkälaisia haasteita kohtaat työssäsi?
Teen työtä hyvin lähellä mielenterveysväen ar-
kea. Kuulen paljon tarinoita ja juttuja siitä, mil-
laista on elää mielenterveyskuntoutujana Suo-
messa. Suurin haaste on saada vaikeuksia koke-
nut ihminen uskomaan tulevaisuuteen ja omiin 
unelmiinsa.

HELMI ry:n jäsentutkimuksen mukaan sosi-
aaliset ongelmat kasaantuvat mielenterveysvä-
en harteille. Valtaväestöön verrattuna jäsenistä 
huomattavasti suurempi osuus on kokenut mm. 
pitkäaikaista köyhyyttä, asunnottomuutta tai 

väkivaltarikoksen. Tämä on kohtuuton taakka ja 
kehityksen kääntäminen on suuri haaste. 

Vaikeita tilanteita työssäni ovat ihmisoikeus-
kysymyksiin liittyvät yhteydenotot. Henkilö on 
saattanut kokea esim. sairaalassa rangaistus-
tyyppistä kohtelua ja kohtuutonta pakkokeino-
jen käyttöä. Haasteena on saada pakkokeinojen 
käyttö sairaalahoidossa vähenemään.  

Jos sinulla olisi valta päättää, mitä 
muuttaisit mielenterveyskuntoutujien 
asemassa yhteiskunnassamme?
Julistaisin välittömästi psyykkiset ja fyysiset sai-
raudet yhdenvertaiseen asemaan ja päättäisin 
samalla tämän vuosisatoja jatkuneen epäreilun 
ja keinotekoisen jaottelun. Ennakkoluulot mie-
lenterveysongelmia kohtaan johtuvat pitkälti 
tästä kulttuurisesta jaottelusta. Esim. skitsofre-
niasta toivutaan monesti täysin työkuntoiseksi, 
samaan tapaan kuin vaikkapa sydänkohtauksis-
takin. Mielikuva vain on toinen.

Mikä on visiosi 
mielenterveyskuntoutujien asemasta 
vuonna 2025? Mikä on muuttunut ja 
mihin suuntaan?  
Vuonna 2025 mielenterveysväen sosiaalinen 
tilanne on parantunut huomattavasti järjes-
töjen vaadittua äänekkäästi muutosta. Palve-
luohjaustoimintaa on lisätty, ja sen kautta on 
saatu yhä useampi kuntoutuja pois laitoksista 
ja sairaalatyyppisistä asumispalveluyksiköistä. 
Tilalle on tullut mm. kirjavaa yhteisöasumista 
ja psykososiaalisia hoitomuotoja. Asenteet mie-
lenterveysväkeä kohtaan ovat hyväksyvämpiä ja 
tuhannet osatyökykyiset kuntoutujat ovat saa-
neet työpaikan. 

HELMI ry kehittää edelleen erilaisia vertaistoi-
minnan muotoja jäsentaloillaan ympäri Suomea 
ja toimii mielenterveysväen äänitorvena vaikut-
tamis-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan kautta. 

Visionäärinä Arto Mansikkavuori

nVisionääri 

Seuraavaksi visionääriksi Arto ehdottaa Vantaan 
kaupungin kouluttajaa ja kokemusasiantuntijaa, 
Päivi Rissasta.
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Nuoruus nähdään usein aikuisuuden etei-
saulana – välivaiheena johonkin odotet-
tuun ja tulevaan. Aikuisuutta pidetään 

tavoitetilana ja täysivaltaisuuden ilmentymänä. 
Samaan aikaan nuoruuteen liitetään suuria odo-
tuksia: kokonaisidentiteetti muodostuu, sosiali-
saatio toteutuu, nuori kiinnittyy yhteiskuntaan 
ja siinä sivussa hänen tulisi ratkaista joukko 
haastavia kehitystehtäviä.

Keskeinen keino täysivaltaisen kansalaisuu-
den saavuttamiseen on osallisuus. Nuorisolain 
mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa 
asioissa. Lisäksi nuorille tulee järjestää mahdol-
lisuus osallistua paikallista ja alueellista nuori-
sotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsit-
telyyn. Myös kuntalainsäädäntö antaa nuorille 
oikeuksia. Tai pikemminkin – kuntalainsäädäntö 
antaa osallistumisoikeuksia kaikille kuntalaisille 
riippumatta heidän iästään tai asemastaan.

Laki velvoittaa ja oikeuttaa, mutta kokonaan 
toinen kysymys on, miten nuorten osallistumis-
oikeudet käytännössä toteutuvat. Entä miten oi-
keus osallistua toteutuu silloin, kun nuorella on 
jokin vamma tai pitkäaikaissairaus? Saako vam-
mainen nuori äänensä kuuluviin moniammatil-
lisen verkoston keskellä? Kuka on pääroolissa 
palvelusuunnitelmapalaverissa? Kutsutaanko 
vammaiset nuoret paikalle, kun suunnitellaan 
kunnan nuorisopalveluja?

Vaihtoehtoisia identiteettejä
Nuoruudessa tehdään monia valintoja ja pää-
töksiä, joiden seuraukset heijastuvat pitkälle 

Ovet auki osallisuuteen!
Milla Ilonen, suunnittelija, Asumispalvelusäätiö ASPA

Aikuisuuden aulassa on tungosta. Joku jonottaa rakkausvalmenta-
jalle, toinen uraohjaajalle. Kolmas ei tiedä mitä tekisi. Neljäs kyllä 
tietäisi, kunhan joku vain avaisi oven ja auttaisi ensimmäisen kyn-
nyksen yli. Vammaiset nuoret haluavat tulla mukaan ja vaikuttaa 
ihan oikeisiin asioihin. Olemmeko valmiita?

aikuisuuteen (Salmela-Aro 2010). Suomalai-
sessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa työ takaa 
elannon, mutta se myös määrittää merkittävästi 
ihmisen identiteettiä. Yksilön merkitys yhteisön 
jäsenenä muodostuu usein hänen työmarkkina-
asemansa kautta. (Talib, 2008.)

Helnen (2002) mukaan syrjäytyneiden ryh-
mää yhdistää puuttuva symbolinen tunnus. Ei 
riitä, että syrjäytynyt onnistuisi saamaan jonkin-
laisen paikan yhteiskunnassa ja määrittelemään 
itsensä, vaan olennaista on saada toisten ihmis-
ten sosiaalinen hyväksyntä. Minimivaatimus on 
se, että ihminen täyttää normaaliuden kriteerit, 
joita ovat säännöllinen palkkatyö, tietty koulu-
tustaso ja tietynlainen sosiaalinen verkostoitu-
minen. Vaikka vammaisista nuorista (tai nuorista 
ylipäätään) ei tulisi kategorisesti koskaan puhua 
syrjäytyjinä, täytynee kuitenkin todeta, että tälle 
ryhmälle työelämäosallisuus on edelleen hyvin 
harvinaista. Vammaisten henkilöiden työttö-
myys on huomattavasti korkeampi kuin muiden, 
jolloin myös identiteettiä ei voi määrittää työn 
kautta. Työntekijäidentiteetin sijaan monet vam-
maiset nuoret omaksuvatkin eläkeläisen iden-
titeetin. Työkyvyttömyys määritellään lyhyellä 
lääkärinvastaanotolla, ja useimmiten toistaiseksi 
voimassaolevaksi.  Eläkeläistyminen on vahvas-
ti leimaavaa ja rajoittaa nuoren tulevaisuuden 
suunnittelua.

Toisaalta Zygmunt Bauman korostaa, ettem-
me voi enää puhua pysyvästä identiteetistä, 
vaan pikemminkin identifikaatiosta, mikä on 
jatkuva, avoin ja loputon prosessi, johon me 

nArtikkeli
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kaikki osallistumme. Identifikaatio on joustavaa 
ja eri tilanteisiin mukautuvaa. Jokaisella on mo-
nia mahdollisia identiteettejä, joista muutamat 
nousevat sosiaalisesti merkittäviksi. (Talib 2008.) 
Tässä mielessä eläkeläisyyttäkään ei tarvitsisi 
nähdä ”ikuisena” ominaisuutena, vaan sosiaali-
seen kietoutuvana ilmiönä, joka näyttäytyy yh-
dessä muiden identifikaatioiden kanssa. Vaihto-
ehtoinen ja myönteisempi identifikaatiopohja 
voisikin perustua harrastuksiin ja yhteiskunnalli-
seen osallisuuteen. Tällöin suosittuja identiteet-
timääreitä voisivat olla kokemusasiantuntija tai 
vertaisohjaaja – tai yhtä hyvin larppaaja, skeit-
taaja, DJ tai stailaaja.

Riippuvuus avusta rajaa 
mahdollisuuksia
Osallisuus alkaa nuoren itsemääräämisoikeuden 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Nuorelle 
annetaan lupa tehdä omaa elämäänsä koske-
vat päätökset itse. Kalle Könkkölä hahmottelee 
omaelämäkerrallisessa kirjassaan Huoneekseni 
tuli maailma, oivallisesti osallisuuden luonnetta: 
”On hyvin oleellista, että saa itse päättää mihin 
menee, ketä tapaa, ketä katsoo, kenen luokse 
pyrkii ja kenen on pyrkimättä, ketä lähestyy ja 
ketä on lähestymättä, ketä väistää ja ketä on 
väistämättä.” (Könkkölä & Saraste 1996). Vam-
maisten nuorten kohdalla nämä asiat eivät aina 
toteudu. Esimerkiksi monet ammattilaiset sekä 
nuoren vanhemmat tulevat joko tietoisesti tai 
tiedostamattaan päättäneeksi asioista nuoren 
puolesta. Nuori saattaa omaksua passiivisen 
roolin. Elämä tuntuu ehkä mukavammalta ja 
helpommalta, kun sitä ei tarvitse itse hallita.

Nuoruudessa kaveripiirin merkitys lisääntyy. 
Nuori alkaa entistä enemmän viettää aikaansa 
ikätovereidensa kanssa ja vanhempien merkitys 
vähenee. (Salmela-Aro 2008.) Aikuistuva vam-
mainen nuori tasapainottelee itsenäisyyden ja 
avuntarpeen välillä (Ahponen 2008). Pitkittynyt 
riippuvuussuhde vanhemmista voi rajoittaa ikä-
tovereihin kiinnittymistä ja harrastuksiin osallis-
tumista. Riippuvuutta vanhemmista lisää myös 
se, jos vammaisen nuoren avuntarpeeseen vas-
tataan jollekin perheenjäsenelle myönnettäväl-
lä omaishoidontuella eikä perheen ulkopuoli-
sen henkilökohtaisen avustajan palkkaamisella. 
(Koskinen 2008.)

Invalidiliiton nuorisotyöryhmä INTO toteut-
ti kyselyn 13 - 18-vuotiaille nuorille, jotka ovat 
paikallisten invalidiyhdistysten jäseniä. Kyselyyn 
vastanneista 44 nuoresta 31 vastasi, että he 
saavat itse päättää siitä, miten vapaa-aikaansa 
viettävät ja mitä harrastavat. Kuitenkin 11 nuor-
ta koki, ettei saa itse vaikuttaa omaan vapaa-
ajanviettoonsa. Tilannetta selitettiin vanhempi-
en jatkuvalla kontrolloinnilla tai avustajan (joka 
useimmiten oli aikuinen ihminen) läsnäololla. 
Nuorilta kysyttiin myös, mitkä asiat vaikeut-
tavat harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin 
osallistumista. Jopa 22 nuorta vastasi, että ovat 
riippuvaisia vanhempiensa avusta ja kuljetuksis-
ta.  Viidellä nuorella ei ollut avustajaa lainkaan 
käytettävissään ja seitsemän nuorta koki avusta-
jatuntien määrän riittämättömäksi. Liian pitkät 
matkat harrastuspaikkoihin sekä tilojen fyysinen 
esteellisyys mainittiin myös esteiksi osallistumi-
selle. Sen sijaan harrastusten liian kallis hinta 
tai ryhmänohjaajan ennakkoluuloinen asennoi-
tuminen eivät koituneet esteeksi yhdessäkään 
tapauksessa. (Ilonen 2006.)

 Avun saannin suhteen tilanne on oletetta-
vasti kohentunut henkilökohtaista apua koske-
van lainsäädännön muuttuessa 1.9.2009. Vaik-
ka henkilökohtainen apu on nyt subjektiivinen 
oikeus vaikeavammaisille, saattaa lapsi tai nuori 
joutua eriarvoiseen asemaan aikuisväestöön 
nähden. Kunnassa saatetaan tulkita, ettei nuo-
rella ole vielä riittävästi voimavaroja määritel-

Osallisuus alkaa nuoren itse-
määräämisoikeuden tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta. Nuo-
relle annetaan lupa tehdä omaa 
elämäänsä koskevat päätökset 
itse. 
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lä avun sisältöä ja toteutustapaa, mikä on yksi 
henkilökohtaisen avun myöntämisen peruste. 
(www.assistentti.info.) Myönteisiäkin kokeiluja 
löytyy. Esimerkiksi Espoon kaupunki järjestää 
varhaisnuorille työnjohtajille kursseja, joissa kä-
sitellään itsenäistä elämää ja omaa päätöksente-
koa. Työnjohtajuus tulisikin siirtää nuorelle mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Koska nuori 
viettää avustajan kanssa valtaosan päivästä, on 
perusteltua, että hän pääsee osalliseksi myös 
avustajan valinnasta. Nuoren mielipiteillä tulisi 
olla ratkaiseva merkitys rekrytoinnissa.

Ikä – vammaisjärjestöjen 
syrjintäperuste?
Vaikka omista asioista päättäminen on osallisuu-
den lähtökohta, se ei vielä riitä aktiivisen kansa-
laisuuden tavoitteeksi. Lapselle ja nuorelle tulisi 
antaa mahdollisuuksia kehittää omaa vastuun-
tuntoa, argumentointitaitoa, toisen asemaan 
asettumista, kriittisyyttä ja demokratiataitoja. 
Non-formaalit ympäristöt, kuten järjestöt, seu-
rat ja ryhmätoiminta tarjoavat taitojen kehitty-
miselle hyvän maaperän – mikäli ovat syrjinnäs-
tä vapaata aluetta!

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi selvit-
ti eri tavoin vammaisten nuorten kokemuksia 
yhdenvertaisuudesta nuorisotyössä ja nuoriso-
työtä tekevien järjestöjen toiminnassa (Ilonen, 
2009). Ryhmähaastatteluihin osallistui yhdek-
sän 18–28-vuotiasta liikunta- ja näkövammaista 
nuorta. Tulokset yllättivät! Nuoret eivät olleet 
kohdanneet lainkaan syrjintää nuorisojärjes-
töissä, joiden toimintaan osallistuu pääosin 
vammattomia nuoria. Sen sijaan kaikki haastat-
teluun osallistuneet nuoret olivat kokeneet syr-
jintää vammaisjärjestöjen paikallistoiminnassa 
(useissa eri yhdistyksissä) ikänsä perusteella. Ko-
kemus oli nuorten keskuudessa vahvasti jaettu ja 
yhteinen. ”Vammaisjärjestöissä valta ja iankaik-
kinen jääräpäisyys kuuluu ikäihmisille”, kertoo 
Elisa (haastatteluun osallistuneiden nimet ovat 

muutettu). Nuorten on vaikea saada omaa tilaa 
sekä yhdistyksen toiminnasta että toimipaikan 
fyysisestä ympäristöstä.

Ryhmähaastatteluissa nuoret toteavat, että 
paras väylä ihmisoikeuksien edistämiseen ovat 
kansalaisjärjestöt. Järjestöillä on valta ja voima 
argumentoida yksittäisten ihmisten asioita yh-
teiseen keskusteluun. Vammaisjärjestöissä vai-
kuttaminen osoittautuu kuitenkin näille nuorille 
haasteeksi:
Haastattelija: Minkälaisiin asioihin te ootte 
kokenu pystyvänne vaikuttamaan, kun oot-
te toimineet jossain vammaisjärjestöissä? 
Tanja: Ei oikeestaan mihinkään. Tää on just jär-
jestöissä tää ongelma, kun siellä on ne vanhat 
jäärät, jotka ei anna tehdä uudistuksia. Kun ne 
elää sitä et, ”kun näin on tehty kolmekymmentä 
vuotta sitten niin näin tehdään nyttenkin”. Ja sit-
ten järjestöiltä putoo pohja siinä vaiheessa, kun 
järjestöön haluis tulla uusia, niin niille ei peri-
aatteessa oo siellä mitään, kun siel on ne kolkyt-
vuotta olleet jäärät – sanoo että näin tehdään, 
eikä haluta mitään uutta.
Haastattelija: Aivan.
Tanja: - tai mitään muutakaan. Ja sit tulee just 
tällaisia uhkailuja, et niin kauan kuin hän on tääl-
lä, niin niin kauan ei tehdä niin.
Haastattelija: Sellaista valtapeliä?
Elisa: Valtapeliä just, et niin kauan kun minussa 
henki pihisee, niin te ootte hiljaa.
Eero: Jäärät ei anna valtaa – tai siis valtaa eikä 
vastuuta.
Haastattelija: Mikä tähän ois ratkaisu?
Timo: Nuorten pitäis saada vähän lisää sitä ta-
vallaan – valtaa ja valtaa… Päätösvaltaa siihen 
järjestöön, että enemmän kuunneltais ja otettais 
huomioon nuorten tuomia mielipiteitä.

Nuorten keskustelu herättää kysymyksen 
moninaisuusosaamisesta – tai pikemminkin 
sen puutteesta. Osaako sellainen yhdistys, jo-
ka muuten toiminnassaan puuttuu ja ehkäisee 
vammaisten ihmisten syrjintää, huomioida mo-

Ryhmähaastatteluissa nuoret toteavat, 
että paras väylä ihmisoikeuksien edis-
tämiseen ovat kansalaisjärjestöt. 
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niperustaisen syrjinnän vaarassa olevat ihmiset? 
Kohdennetaanko toimintaa nuorille vammaisille 
tai esimerkiksi vammaisille maahanmuuttajille? 
Minkälainen asema nuorilla on yhdistyksen hal-
linnossa? Ja pääsevätkö he mukaan suunnitte-
lemaan, kehittämään ja arvioimaan toimintaa?

Tulevaisuuden tekijöitä
Nuorisolain (72/2006) lähtökohtina ovat yhden-
vertaisuus, tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kan-
sainvälisyys. Näiden lähtökohtien pohjalta toteu-
tetaan nuorisotyötä, jolla tuetaan nuorten kas-
vua ja aktiivista kansalaisuutta. Yhdenvertainen 
ja syrjimätön toiminta ei ole vain periaatteisiin 
kirjoitettuja sanoja, vaan myös käytännön teko-
ja. Yhdenvertaisuuden toteutumista olisi hyvä 
tarkastella erityisesti organisaation viestinnän, 
jäsenten ja vapaaehtoisten hankinnan, esteettö-
myyden, toimijoiden koulutuksen, tapahtumien 
järjestämisen sekä hallinnon ja henkilöstöpoli-
tiikan näkökulmista. (Sisäasiainministeriö 2011.)

Lisääntyisikö vammaisten nuorten osallisuus, 
jos jokaisen kunnan vammaisneuvostossa olisi 
yksi paikka alle 29-vuotiaalle edustajalle? Entäpä 
jos jokaiseen nuorten kuulemiselimeen (esim. 
nuorisovaltuustoon) varattaisiin paikka tai toi-
nenkin vammaisille nuorille? Kiintiöpaikoista 
voimme olla montaa mieltä, mutta yksi vinkki on 
varma: Facebookiin liittyminen kannattaa! Sosi-
aalinen media on nuorten areena uudenlaiselle 
sosiaalisuudelle, globaalille verkostoitumiselle 
ja joukkoon kuulumiselle. Eikä se kuitenkaan 
sulje pois aikuisia!

Nuorisoyhteistyö Seitissä viiden vammaisjär-
jestön nuoret toimivat aktiivisen subjektin roo-
lissa. Seitti toteuttaa nuorten unelmia niin, että 
nuoret järjestävät toimintaa nuorille. Mitään ei 
tehdä valmiiksi nenän eteen tai ylhäältä alas-
päin. Myös rahoitusta ei heru, elleivät nuoret it-
se aktivoidu. Toiminnan ei tarvitse olla suurta ja 

Nopeasti ikääntyvä jäsenistö ajaa yhdis-
tyksiä joukkohautaan. Hiljaisen tiedon 
siirtämisen jälkeen on aika vaihtaa myös 
slogania: ”Nuoret ovat nykyisyys – 
Nuoret ovat NYT!”

professionaalista. Aktivoituminen voi alkaa esi-
merkiksi yhteisestä elokuvaillasta, lätkämatsiin 
menosta tai uuteen ravintolaan tutustumisesta. 
Pidempään mukana olleet ovat puolestaan jär-
jestäneet esteettömiä festareita, leirejä, semi-
naareja, muotinäytöksiä, asennekasvatuspäiviä 
opiskelijoille sekä kansainvälisiä nuorisovaihtoja. 
Seitin ideologia on helposti siirrettävissä mihin 
tahansa järjestöön tai yhdistykseen. (www.seit-
tiweb.org)

Nopeasti ikääntyvä jäsenistö ajaa yhdistyksiä 
joukkohautaan. Pelastusrenkaasta on apua, jos 
se osataan heittää ajoissa. Hiljaisen tiedon siir-
tämisen jälkeen on aika vaihtaa myös slogania: 
”Nuoret ovat nykyisyys – Nuoret ovat NYT!”
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Osallisuus

nAnkkurikäsite

Osallisuuden käsite on keskeinen ja paljon 
käytetty vammaisten ihmisten oikeuk-
sista käytävässä keskustelussa. Suoma-

laisen vammaispolitiikan periaatteisiin kuuluu 
mm.  osallisuuden edellytysten vahvistaminen.

Lähikäsitteet osallisuus ja osallistuminen ovat 
usein vaarassa mennä sekaisin.  Osallistumisen 
ja osallisuuden ero ei aina ole alan keskusteluis-
sa ja kirjallisuudessa riittävän selkeä. 

Osallistumisen (engl. participation) käsittee-
seen voidaan liittää kolme ulottuvuutta: sosiaa-
lisen, toiminnallisen ja kansalaisosallistumisen 
ulottuvuudet. Sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa, 
että osallistuminen edellyttää useampaa kuin 
yhtä ihmistä. Osallistuminen on lähtökohtaisesti 
aktiivista toimintaa, eli siinä on toiminnan ulot-
tuvuus. Kolmas ulottuvuus, kansalaisosallistumi-
nen tarkoittaa, että osallistuminen – yhdessä toi-
miminen – nähdään mahdollisuutena yhteisten 
asioiden hoitamiseen.

Osallisuus yleensä edellyttää osallistumista, 
mutta osallistuminen ei aina johda osallisuu-
teen. Osallisuus (engl. inclusion tai social enga-
gement) merkitsee yksilön pysyvämpää, syvem-
pää kiinnittymistä yhteisöön tai mukanaoloon 
yhteisöllisesti tärkeissä prosesseissa. 

Osallisuuden käsitettä siis käytetään puhut-
taessa laajemmin Ihmisten osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksista. Hyvinvoinnin edis-
täminen edellyttää yhteisöllisyyttä. Osallisuus 
liittyy ihmisen sisäiseen kokemukseen yhteisöön 
ja yhteiskuntaan kuulumisesta, kun osallistumi-
sen käsitteellä viitataan ulkoiseen toimintaan 
(yhdessä toimimiseen). 

Osallisuus on omakohtaista sitoutumista ja 
siitä  nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun  
ja myös vastuun ottamista toimintansa seurauk-
sista. Se voidaan nähdä syrjäytymisen vastavoi-
mana. n

Seuraavassa numerossa
Seuraavan numeron teemana on henkilökohtainen apu. Numero ilmestyy maaliskuussa 2013.
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