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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden kokemuksia 

toiminnan henkilökohtaisista merkityksistä ja koetuista yhteiskunnallisista vaikutusmahdolli-

suuksista. Lisäksi selvitetään kokemusasiantuntijatoiminnan historiallista kehitystä ja kartoite-

taan toiminnan eri muotoja nykytilanteessa.  

Tutkimuksen näkökulma on fenomenologis-hermeneuttinen, jolloin kokemuksien ja merkitys-

ten kuvaamisen lisäksi analyysiin liittyy tulkitseva tutkimusote. Näkökulma perustuu holistiseen 

ihmiskäsitykseen. Tutkimusaineisto on kerätty fokusryhmäkeskustelujen avulla. Tutkimuksen 

fokusryhmäkeskusteluihin osallistui kahdeksan henkilöä kahteen erilliseen ryhmään jaettuna. 

Tutkimusaineisto on jäsennelty analyysin vaiheiden aikana tutkijan aineistosta jaottelemiin mer-

kityskategorioihin, joiden sisältöjen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen analyysi ja tutkimustulokset 

perustuvat. Laajasta aineistosta on valittu tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti kuvaavia otteita 

suorina lainauksina keskusteluista tutkijan jaottelemina ja tulkitsemina eri merkityskategoiden 

kuuluviksi sisällöiksi. Kokemusasiantuntijuuden historiallisen kehityksen tarkastelussa on li-

säksi käytetty kirjallisia lähteitä.  

Tutkimuksen johtopäätöksinä on, että kokemusasiantuntijat kokevat toimintansa mielekkääksi. 

He kertovat saavansa mielekästä sisältöä elämään ja tärkeitä sosiaalisia suhteita. He kertovat 

aidoista voimaantumisen kokemuksista pystyessään vaikuttamaan asioihin. Samalla kerrotaan 

koettavan riittämättömyyden tunnetta ja epävarmuutta lisääntyvän toiminnan ja tulevaisuuden 

haasteiden edessä. Koetaan, että kokemusasiantuntijana voidaan aidosti vaikuttaa mielenter-

veysongelmia kohtaan tunnettuihin negatiivisiin asenteisiin ja päästään myös vaikuttamaan tu-

levien mielenterveysalan ammattilaisten asenteisiin opiskeluvaiheessa. Omakohtaisiin koke-

muksiin perustuvien tunteiden välittäminen mielenterveysongelmiin liittyen koetaan hyvin tär-

keäksi. 

Avainsanat: kokemusasiantuntijuus, kokemustieto, toisen asteen intentio, tunteet, fokusryhmä-

keskustelu, fenomenologia  
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1. JOHDANTO 

 

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuus on käsitteenä ja ilmiönä noussut laajemman kiinnos-

tuksen kohteeksi viime aikoina. Julkisen keskustelun lisäksi myös valtakunnallisissa suosituk-

sissa ja tutkimuksen kentällä on alettu 2000-luvulla korostaa palvelujen käyttäjien osallisuutta. 

Kokemusasiantuntijuuden merkitys mielenterveystyössä ymmärretään aiempaa paremmin ja se 

hyväksytään mielenterveystyön toiminnan merkittäväksi ja olennaiseksi osaksi ammattilaisten 

työtä täydentävänä ulottuvuutena (Kuosmanen 2009; STM 2009; Laitila 2010). Ensimmäinen 

henkilökohtainen kosketukseni mielenterveyden kokemusasiantuntijoihin tapahtui noin neljä 

vuotta sitten suorittaessani opintoihin kuuluvaa työssäoppimisjaksoa mielenterveysyhdistyk-

sessä. Kokemusasiantuntijan vierailut erilaisissa oppilaitoksissa ja työyhteisöissä ovat selvästi 

yleistymässä ja niitä kohtaan tunnetaan aiempaa suurempaa kiinnostusta. Myöhemmin olen ol-

lut läsnä useissa sosiaali- ja terveysalan koulutustilaisuuksissa, joissa kokemusasiantuntijat ovat 

luennoineet ja kertoneet oman tarinansa joko yksin tai terveydenhuollon ammattilaisen työpa-

rina. Mieleeni näistä tapaamisista on jäänyt erityisesti kokemusasiantuntijoiden persoonallinen 

ja omaääninen tapa kertoa avoimesti itsestään, omakohtaisista kokemuksista mielenterveyspal-

velujen käyttäjänä ja elämästään mielenterveysongelmien kanssa. Syvempi kiinnostus ilmiöön 

syttyi jo tuolloin ja asia on aika ajoin palannut mieleen tehdessäni nykyisin työtä ohjaajana mie-

lenterveyskuntoutujien parissa.  

Tutkin aihetta kolmesta näkökulmasta, jotka lopulta muodostavat toisiaan täydentävän kokonai-

suuden. Kokemusasiantuntijuutta on syytä tutkia sellaisena toimivan yksittäisen henkilön näkö-

kulmasta toiminnan sisällön ja merkityksien kuvaamiseksi. Ennakkoon lähtöoletuksena on, että 

tarvittavan motivaation löytämiselle toiminnan jatkumiseksi kokemusasiantuntijoiden on saa-

tava siitä vastapainoksi joitain oman elämän kannalta merkityksellisiä kokemuksia. Toisesta nä-

kökulmasta on mielekästä selvittää kokemusasiantuntijuuden merkitystä yhteiskunnallisesti. 

Kolmanneksi ilmiötä taustoittavaksi näkökulmaksi tarvitaan historiallisen kehityksen perspek-

tiiviä, johon yksilöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma luontevasti nivoutuvat ja kiinnittyvät.  

Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, joten sitä on tärkeä tutkia sen ajankohtaisen ja laaja-

alaisen luonteen vuoksi. Ajankohtaisuus näkyy selvästi tavoitteessa saada kokemusasiantunti-

joita mukaan monipuolistuvaan toimintaan koko ajan lisääntyvässä määrin.  
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Karjalainen (2014, 4) painottaa kokemusasiantuntijatoiminnan muutosta ja kehitystä, joka on 

avaamassa kokemusasiantuntijoille mahdollisuuksia osallistumiseen perinteisesti ainoastaan 

ammattilaisille kuuluviin toimintoihin. Kokemusasiantuntijuuteen saattaa nykytilanteessa sisäl-

tyä monenlaisia tehtäviä alkaen kouluttamisesta, ulottuen aina arvioitiin ja tutkimustoimintaan 

osallistumiseen asti (Karjalainen 2014; Kuosmanen, Rissanen & Kurki 2013). Helsingin Sano-

mien arkiston aineistojen perusteella ilmiötä on alettu käsitellä laajemmin julkisuudessa vasta 

2000-luvulla. Vuosilta 2009 – 2016 arkistosta löytyi kokemusasiantuntija haulla neljäkymmentä 

eri alojen kokemusasiantuntijuuteen liittyvää artikkelia (Helsingin Sanomat). Tällä hetkellä pää-

asiassa vapaaehtoistyönä tehtävä monimuotoinen toiminta näyttää olevan uusien haasteiden 

edessä. Joudutaan pohtimaan kokemusasiantuntijana toimivien henkilöiden jaksamista lisään-

tyvien tehtävien paineessa. Tehtävien lisääntyessä ja monipuolistuessa myös vaativuustaso li-

sääntyy ja uusien kokemusasiantuntijoiden saaminen mukaan toimintaan voi osoittautua haas-

teelliseksi.  

Kokemusasiantuntijoiden keskeisenä toimintamuotona on aiemmin pidetty erityisesti vertais-

ryhmien ohjaamista. Monet kokemusasiantuntijat toimivat nykypäivän tilanteessa ryhmänoh-

jaajana työntekijän työparina, ollen siinä aiempaa yhdenvertaisemmassa asemassa työntekijän 

kanssa. Esimerkkeinä lukuisista uusista osallistumistavoista voi nostaa esiin toiminnan koke-

muskouluttajana oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa keskittyen asiakassuh-

teisiin, sekä sairastamisen ja kuntoutumisen kokemuksiin mielenterveyskuntoutujan ja koke-

musasiantuntijan näkökulmasta. Kokemusasiantuntijuuden osittaista muutosta kohti osallistu-

mista aiemmin vain ammattihenkilöiden työhön kuuluvien tehtävien suuntaan, edustaa selkeim-

min toiminta ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäseninä. Kokemusasiantuntijuuden 

hyödyntäminen järjestöjen kehittämistehtävissä ja kokemusarvioija nimikkeellä tapahtuva mu-

kaantulo palvelujen arvioinnin työryhmiin, edustaa myös aiemmin ammattilaisille kuulunutta 

uutta työkenttää. (Karjalainen 2014.) 

Toiminnan vaativuutta lisää usein kokemusasiantuntijoiden oma elämäntilanne. Monet mielen-

terveysongelmat voivat alentaa merkittävästi henkilön toimintakykyä tilapäisesti tai pysyvästi 

ja asettavat haasteita kokemusasiantuntijatoiminnalle. Esimerkiksi voimakkaista sosiaalisista 

peloista kärsivälle henkilölle esiintyminen ja luennoiminen yleisön edessä ovat vaativa suoritus. 
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Edellä kuvatuista syistä johtuen kokemusasiantuntijaksi ryhtyminen ei ole helppoa eikä itses-

täänselvyys. Mukaantuloa pohtiessa tarvitaan asian henkilökohtaista käsittelyä, sekä ulkopuo-

lista tukea ja rohkaisua. Ulkopuolinen tuki ja apu ovat tärkeitä myös siksi, ettei kokemusasian-

tuntijana toimiminen johtaisi henkilön oman voinnin huononemiseen. Toiminnan laajetessa ja 

yksittäisen kokemusasiantuntijan tehtävien lisääntyessä joudutaan pohtimaan kokemusasian-

tuntijakoulutuksen ja koko toiminnan luonteen kysymyksiä entistä perusteellisemmin. Mihin 

vedetään raja vapaaehtoistoiminnan ja työn välillä toiminnan muuttuessa ammattimaiseksi ja 

työn luonteiseksi? Pitäisikö toiminnasta maksaa tällöin myös palkkaa tai korvauksia jossain 

muodossa?  

Löytyykö kokemusasiantuntijuuden viimeaikaiselle nousulle vilkkaan keskustelun aiheeksi jo-

kin yhteys nykyiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja ilmapiiriin? Erityisen mielenkiintoista 

on tutkia, vaikuttaako nykyinen taloustilanne kokemusasiantuntijuutta kohtaan tunnetun laajem-

man mielenkiinnon heräämisen taustalla. Voiko esimerkiksi laitoshoidon väheneminen pakottaa 

mielenterveysongelmista kärsiviä etsimään muita korvaavia selviytymisen keinoja elämässä 

pärjäämiseen? Mielenterveyspalveluissa suuntaus on vahvasti pois laitoshoidosta ja ympärivuo-

rokautisista asumispalveluista kohti avohoitopalveluja. Tämä näkyy tällä hetkellä vahvasti mie-

lenterveysyhdistysten toiminnassa päivittäisten kävijänmäärien kasvussa. Samalla kävijöiden 

toimintakyky ja terveydentila saattavat olla heikompia aiempaan tilanteeseen verrattuna.  

Kokemusasiantuntijatoiminta on keskittynyt vuosien kuluessa luontevasti pääsääntöisesti mie-

lenterveysyhdistysten toiminnan tärkeäksi osaksi. Kokemusasiantuntijat saavat henkilökoh-

taista ohjausta, tukea ja koulutusta yhdistyksiltä oman toimintansa toteuttamiseen. Yhdistysten 

palkattujen ammattilaistyöntekijöiden määrä on keskimäärin varsin pieni. Huolena on että kä-

vijämäärien lisääntyessä henkilöstön aika ja resurssit eivät riitä kaikkien tarpeiden toteuttami-

seen.  

Tutkimuksen taustoittavana tekijänä kuvattava kokemusasiantuntijuuden historiallinen kehitys 

laajentaa tutkimusta yhteiskunnallista kehitystä tutkivaan suuntaan. Nykypäivän kokemusasi-

antuntijuuden moninaiset toimintamuodot ja toimintakentän laajeneminen saavat ymmärrettä-

vän kehyksen aiempaan tilanteeseen suhteutettuna. Kokemusasiantuntijuuden lähtökohdat liit-

tyvät vahvasti aikanaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn tärkeäksi vahvistajaksi koettujen ver-

taistukea antaneiden oma-apuryhmien toiminnan alkamiseen. Oma-apuryhmistä on pitkä matka 
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nykyiseen laajamuotoiseen kokemusasiantuntijatoimintaan. Tarkoitus on kuvata tätä kehitys-

kulkua ja miettiä millaisia tulevaisuudennäkymiä tämän perusteella voi hahmotella. Tässä yh-

teydessä selvitetään yhteiskunnan ilmapiirin muutosten ja yleisemmän kehityksen heijastumista 

mielenterveyden kokemusasiantuntijatoiminnan kehitykseen. Yhteiskunnallisen kehityksen nä-

kökulmaa tarkastellaan aihetta koskevan kirjallisuuden ja historiallisten lähteiden pohjalta. 

Nykypäivänä erilaisissa yhteyksissä huomio kiinnittyy pyrkimykseen ottaa kokemusasiantunti-

jat laajemmin mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen (STM 2009). Tähän liittyen 

selvitän kokemusasiantuntijoiden virallisemmissa yhteyksissä kokemaa vastaanottoa. Ote-

taanko heidät hyvin vastaan erilaisissa toimikunnissa ja työryhmissä ja pääseekö heidän äänensä 

siellä kuuluville. Tässä mielessä kokemusasiantuntijuudella käsitteenä on vahva yhteys voi-

maantumiseen ja osallisuuteen, sekä niiden kuntoutumista tukevaan vaikutukseen.  

Kokemusasiantuntijuus nimenä ja käsitteenä on varsin uusi, vaikka itse ilmiö on ollut olemassa 

jo vuosikymmeniä. Kokemusasiantuntijatoiminta nousi tärkeäksi teemaksi 2009 valmistuneen 

kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ansiosta. Siinä määriteltiin keskeiset periaat-

teet, sekä mielenterveys- ja päihdetyön painopistealueet vuoteen 2015 saakka. Mielenterveys- 

ja päihdesuunnitelmassa otettiin käyttöön käsite kokemusasiantuntija ja tämä lisäsi osaltaan ko-

kemusasiantuntijuutta kohtaan tunnettua kiinnostusta (THL 2009).  

Kokemusasiantuntijuus käsitteen voi tulkita eräänlaiseksi toiminnan muotoja alleen kokoavaksi 

sateenvarjokäsitteeksi, jonka puitteisiin erilaiset toimintaroolit sijoittuvat. Oman tulkintani mu-

kaan eri mielenterveysjärjestöjen toimijoiden keskuudessa näyttäisi olevan erilaisia tulkintoja 

siitä mitä sillä tarkoitetaan. Lähes samaa tarkoittavana rinnakkaiskäsiteenä käytetään myös ko-

kemuskouluttaja nimitystä. Kokemustutkija ja kokemusarvioija ovat myös lähikäsitteitä, joita 

käytetään selkeästi yhdestä kokemusasiantuntijuuden osa-alueesta. Kokemustutkija käsitteenä 

viittaa erityisesti mielenterveyskuntoutujien omista kiinnostuksen kohteista ja päämääristä kum-

puavaan ja heidän itsensä toteuttamaan tutkimukseen. Tällainen tutkimustoiminta on nykytilan-

teessa vasta alkuvaiheessaan. Kokemusarviointi viittaa mielenterveyspalvelujen käyttäjien ar-

viointitoimintaan erilaisissa toimintayksiköissä, joiden palveluja he ovat käyttäneet. Kokemus-

asiantuntijuuden lähtökohtia voi hahmottaa myös vertaistukitoiminnan ja oma-apuryhmien toi-

minnan pohjalta. Paikallisilla mielenterveysyhdistyksillä ja niiden keskusjärjestöllä, Mielenter-
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veyden keskusliitolla, on ollut tärkeä ja keskeinen asema vertaistukitoiminnan kehittäjänä. Ko-

kemusasiantuntijatoiminnan kehittyminen mielenterveyden keskusliiton suojissa on aiemman 

vertaistukitoiminnasta saadun kokemuksen pohjalta jälkikäteen arvioiden luontevaa ja johdon-

mukaista. (Leinonen 2012, 28.)  

Yhtenä tehtävänä on tutkia ilmiötä kokemusasiantuntijoina toimivien henkilöiden kokemusten 

ja mielipiteiden pohjalta ja näkökulmasta. Mitä kokemusasiantuntijuus merkitsee heille ja mitä 

erilaisia osa-alueita ja toimintarooleja he itse liittävät kokemusasiantuntijuuteen. Mitä he ajatte-

levat kokemusasiantuntijakoulutuksesta ja kuinka tarpeellista se heidän mielestään on. Ovatko 

kokemusasiantuntijat itse sitä mieltä, että työstä pitää maksaa palkkaa vai haluavatko he osal-

listua toimintaan palkattomina vapaaehtoisina.  

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuutta on tutkittu toistaiseksi varsin vähän ja kokemusasi-

antuntijoiden omia kokemuksia ja heidän niille antamia merkityksiä esiin tuovassa tutkimuk-

sessani on tuore näkökulma aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Aikaisemman tutkimuksen pai-

nopiste on ollut enemmän mielenterveyskuntoutujien osallisuuden tutkimuksessa (Laitila 2010; 

Günther, Raitakari, Juhila, Saario, Kaartamo & Kulmala 2013; Falk, Kurki, Rissanen, Kankaan-

pää & Sinkkonen 2013). Mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden toimintarooleja kuvaava ja 

selvittävä tutkimus on lisääntynyt 2000-luvulla (Hietala & Rissanen 2015; Hyväri & Salo 2009).  

Tavoitteena on, että tästä tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ko-

kemusasiantuntijoiden toiminnan kehittämisessä heidän toiveitaan vastaavaksi ja tulevien ko-

kemusasiantuntijoiden koulutuksen suunnittelussa. Palvelujärjestelmän kehittämisen näkökul-

masta tuloksia on mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti kehitettäessä lisääntyvää kokemus-

asiantuntijoiden, julkisen sektorin, sekä yritysten ja järjestöjen yhteistyötä. Palvelujärjestelmän 

suunnittelun yhteistyön tavoite on kehittää eri tahojen tuottamia palveluja käyttäjien tarpeita ja 

toiveita vastaaviksi.  

Tutkimuskirjallisuudessa eri alojen kokemusasiantuntijuutta on käsitelty yllättävän vähän. Ari 

Nieminen on tutkinut kokemustiedon määritelmää ja sen esittämisen muotoja erityisesti talou-

den toiminnan takaamisen näkökulmasta. Klassista tiedonmääritelmää mukaillen Nieminen 

määrittelee kokemustietoa seuraavasti. ”Kokemustieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, johon 

sisältyy omakohtaista kokemusta niistä objektiivisista asioiden tiloista, joihin tieto kohdistuu” 

(Nieminen 2014, 19). Niemisen määritelmä näyttää ohittavan kokemustiedon tunne-elementin 
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ja kehitysvaiheet. Itse määrittelen kokemustiedon alkuperäisen, intensiivisen tunnekokemuksen 

pohjalta etäännyttämisen, pohdinnan, kielellistämisen ja ulkoistamisen kautta syntyneeksi kom-

munikoitavissa olevaksi subjektiiviseksi tiedoksi.   

Taloudellisen toiminnan edellytysten takaaminen vaatii ihmisten kulutuskäyttäytymisen ym-

märtämistä ja tuntemusta. Näin ollen tieto heidän kokemuksistaan, sekä pyrkimys vaikuttaa ih-

misten kokemuksiin, on tärkeää (Nieminen 2014, 15). Tavaroiden ja palvelujen mainonnassa on 

jo pitkään korostettu elämyksellisyyttä. Kokemusasiantuntijuuden merkitys saattaa tulevaisuu-

dessa korostua yhä useampien toimialojen, mukaan luettuna sosiaali- ja terveydenhuolto, kou-

lutus, poliittinen osallistuminen tai kulttuuri- ja perhe-elämä, saadessa yksilöllisiä kuluttamisen 

piirteitä. Nähtävissä ja ennakoitavissa on yksilöiden myönteisten kokemusten merkityksen pai-

nottuminen markkinoiden ohella yhä useammilla elämänalueilla.  

Kokemusasiantuntijuutta on tutkittu ja sivuttu mielenkiintoisella otteella tieteellisen tutkimuk-

sen ja kehittämistoiminnan tiedon intressien ristiriidan näkökulmasta (Koivisto, Sandelin & 

Perttula 2014, 43).  On tuotu esiin, että nämä kaksi tiedonintressiä ovat yleisesti omaksutussa ja 

sovelletussa muodossaan määränneet jo ennalta tutkijalle ja tutkimukseen osallistuville toisis-

taan selvästi erottuvat roolit. Perinteisessä tieteellisessä toiminnassa tutkimukseen osallistujat 

nähdään edelleenkin pääasiassa tiedon antajina, eli informantteina.  

Kehittämistoiminta eroaa selkeästi perinteisestä tieteellisestä tutkimuksesta osallistujien toimin-

taroolin osalta. Osallistujat ovat aktiivisen osallisen asemassa ja tavoitteena on hyödyntää hei-

dän kokemustietoaan kehitettäessä toimintaa, kuten palvelua tai uusia toimintatapoja. Kehittä-

mistoiminnan tyyppisessä tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden asema on siten ratkaise-

valla tavalla erilainen ja kokemusasiantuntijat saavat paremmat edellytykset tuoda kokemustie-

toa mukaan kehittämään hyvinvointia parantavaa toimintaa. (Koivisto, Sandelin & Perttula 

2014, 44.)  

Kokemusasiantuntijuuden voi nähdä kuvastavan tutkimuksen osallistujien toimijan asemaa niin, 

että tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien yhdenvertaisuus tulee huomattavasti paremmin huo-

mioiduksi. Kokemuksen tieteellisessä tutkimuksessa ja siihen perustuvassa kehittämistoimin-

nassa tämä on erityisen tärkeää. Jako osallistujan rooleissa tiedonantajaan tieteellisessä tutki-

muksessa ja osallistujaan kehittämistoiminnassa on jollakin tavoin ylitettävä. Fenomenologinen 

erityistiede ja lähestymistapa voi tarjota yhden toimivan ja mielenkiintoisen lähtökohdan edellä 
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kuvatun ongelman ratkaisemiseksi. Fenomenologian käsitys tieteellisen tiedon syntyprosessista 

ei edellytä tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien aseman jyrkkää erottelua. Tutkimukseen osal-

listujat ovat aktiivisia toimijoita, eivätkä pelkästään tutkimuskohteen ja tiedonantajan roolissa. 

(Koivisto, Sandelin & Perttula 2014, 44.) Antoisimmillaan kokemusasiantuntijuutta tutkittaessa 

tutkija ja tutkimukseen osallistujat oppivat tapaamisissa ja keskusteluissa yhdessä ihmisten hy-

vinvoinnin kokemuksista.  

Mervi Ropposen Vaasan yliopistoon tehty sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tut-

kielma käsittelee mielenterveyden kokemusasiantuntijuutta hallinnon, organisaation ja palve-

luiden kehittämisen näkökulmasta. Työssä arvioidaan kokemusasiantuntijuuden hyödyllisyyttä 

ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä. (Ropponen 2011.) Ko-

kemusasiantuntijuutta on tutkittu kunnan mielenterveys- ja päihdeasioiden strategisen suunnit-

telun näkökulmasta Lapin yliopistossa sosiaalityön pro gradu -tutkielmassa (Ahola & Ylitalo 

2013). Kyseisessä tutkimuksessa selvitetään kokemusasiantuntijuuden merkitystä kunnan stra-

tegisessa suunnittelussa, ja sen vaikutusta kokemusasiantuntijoiden osallisuuden toteutumiseen. 

Terhi Jankko on tutkinut Tampereen yliopistossa sosiaalityön pro gradu -tutkielmassaan koke-

musasiantuntijoiden omia näkemyksiä palveluista sosiaalityön näkökulmasta (Jankko 2008). 

Anne Leinonen (2012) on tehnyt sosiaalityön pro gradu -tutkielman kansalaisyhteiskunnan asi-

antuntijuuden maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa. Leinosen tutkimus käsittelee koke-

mustutkimusta keskittyen laajasti kokemustutkimustoiminnan toteuttamisen lähtökohtiin ja ko-

ettuihin merkityksiin. Tämän tutkimuksen painopiste on palvelujärjestelmän toimivuuden arvi-

oinnissa. (Leinonen 2012, 9.) 

Kokemustutkimukseen ja siihen liittyvään koulutukseen olen perehtynyt tutustumalla Peter Be-

resfordin ja Markku Salon tutkimuksiin (Beresford & Salo 2008; Beresford 2001; 2009b). 

Aiempien tutkimusten lähestymistapojen ja tulosten pohjalta näyttää, että ilmiötä on alettu mää-

rittelemään ja nostamaan esiin erityisesti palvelujärjestelmän ja asiantuntijajärjestelmän käyn-

nissä oleviin kehittämishankkeisiin ja muutoksiin liittyen. Tehtyyn tutkimukseen suhteutettuna 

omalle tutkimukselleni on tilausta ja se tuo uutta näkökulmaa aiemman tutkimuksen rinnalle 

sitä täydentämään.  
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Työn toisessa luvussa käsitellään ja avataan keskeisiä käsitteitä. Kokemusasiantuntijuuden 

ohella pohditaan eri kokemuslaatuja ja tiedon muotoja. Kokemusta eri laatuineen ja tiedostami-

sen asteineen, sekä asiantuntijuutta määritellään aluksi omista lähtökohdistaan ja pohditaan sen 

jälkeen, miten niiden elementit ovat yhdistettävissä kokemusasiantuntijuudessa. Tämä mahdol-

listaa kokemusasiantuntijuuden syvällisemmän ymmärtämisen ja luo pohjaa kokemusasiantun-

tijana toimisen laajan toimintakentän hahmottamiselle.  

Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen teoreettista lähestymistapaa. Kvalitatiivinen tut-

kimus tuntui parhaalta lähtökohdalta tutkittaessa ilmiöiden merkityksiä henkilön omien koke-

musten kautta. Fenomenologisen tutkimusote oli luonteva valinta tutkimuksen teoreettiseksi lä-

hestymistavaksi. Tällöin kokemusasiantuntijana toimiminen ja toiminnan tutkiminen on ilmiöi-

den tulkintaa ja ymmärtämistä. Teorian valintaa ja sopivuutta tutkimukseen valotetaan katsauk-

sella fenomenologian historiallisiin kehitysvaiheisiin ja sen kahteen erilaiseen tutkimusperin-

teeseen. Fenomenologinen tutkimus voidaan jaotella karkeasti ilmiöitä kuvailemaan pyrkivään 

deskriptiiviseen fenomenologiaan ja ilmiöitä kuvaamisen ohella ymmärtämään ja tulkitsemaan 

pyrkivään fenomenologiseen hermeneutiikkaan. Tässä kokemusasiantuntijuuden tutkimuksessa 

teoreettinen lähestymistapa on fenomenologiseen hermeneutiikkaan ja eksistentiaalisen feno-

menologian holistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuva. Fenomenologiseen hermeneutiikkaan pe-

rustuvan tutkimusotteen avulla tavoite on tuoda esiin kokemusasiantuntijoiden erilaista näkö-

kulmaa mielenterveysongelmien kanssa elämiseen. Omakohtainen kokemus siihen liittyvine 

tunteineen ja opiskelun tai työn kautta saatu tietäminen määrittyvät tutkimuksessa selkeästi eri-

laisina toisiaan täydentävinä näkökulmina.  

Neljännessä luvussa tarkastellaan kokemusasiantuntijuuden historiallista kehitystä ja toiminnan 

erilaisia muotoja kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen nojaten. Historiallisen katsauksen 

osuus näyttäytyy tärkeänä taustatietona kokemusasiantuntijatoiminnan nykyhetken tilanteen 

ymmärtämiselle. Kokemusasiantuntijuuden kehitystä voi pohtia tieteellisen teoreettisen tiedon 

ja kehittämistoiminnan tiedon intressien näkökulmasta. Nämä kaksi tiedonintressiä yleisesti 

omaksutussa ja sovelletussa muodossaan ovat asettaneet mielenterveyden alalla ammattihenki-

lölle ja kokemusasiantuntijalle toisistaan selvästi erottuvat roolit. Tulevaisuuden tavoitteissa ko-

kemusasiantuntijat määritellään aktiivisiksi osallisiksi, jolloin heidän edustamansa kokemus-

tieto voidaan hyödyntää ja liittää suoraan kehitettävään toimintaan. Kokemusasiantuntijat tuovat 
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teoreettisen tutkimustiedon rinnalle käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon mahdollistaen 

uusien menetelmien, mielenterveyspalveluiden ja järjestelmien aikaansaamisen tai olemassa 

olevien olennaisen parantamisen. 

Viidennessä luvussa keskitytään tarkastelemaan tutkimustehtävää, tutkimusaineistoa, sekä va-

littuja menetelmällisiä ratkaisuja. Luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti myös tutkijan asemaa ja 

toimintatapoja fokusryhmäkeskustelun käyttöön liittyen. Luvun loppuun sijoittuu tälle tutki-

mukselle tärkeä eettinen pohdinta. 

Kuudennessa luvussa esitellään ja analysoidaan tutkimusaineistoa sen pohjalta muodostettujen 

merkityskategorioiden jaottelun mukaisesti. Viimeisessä luvussa vastaukset tutkimuskysymyk-

siin koostetaan fenomenologisen tutkimusotteen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen tu-

lokset suhteutetaan aikaisempiin tutkimuksiin ja teoriataustaan. Esiin nostetaan mielenkiintoisia 

näkökulmia ja mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin. Lisäksi pohditaan tämän tutkimuksen poh-

jalta esiin nousseita fokusryhmäkeskustelun käyttötapoja ja menetelmällisiä vahvuuksia. Oman 

osansa saavat myös menetelmän käyttöön liittyvät rajoitukset ja ongelmat. 
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2. KOKEMUSASIANTUNTIJUUTEEN LIITTYVIEN KÄSIT-

TEIDEN MÄÄRITTELYÄ 
 

Kokemusasiantuntijuus käsitteenä on hyvin monimerkityksellinen ja kokemusasiantuntijana 

toimimiseen liittyy monia eri ulottuvuuksia. Kokemus on käsitteenä tämän tutkimuksen kan-

nalta keskeinen ja erityisen mielenkiintoinen. Kokemus tuntuu olevan käsitteenä niin itsestään 

selvä, että sen sisältöä on pohdittu ja määritelty yllättävän vähän. Erityisen tärkeältä käsitteen 

sisällön tarkastelu tuntuu mielenterveyden kokemusasiantuntijuutta tutkittaessa. Asiantuntijuus 

on toinen kokemusasiantuntijuuteen liittyvä laaja käsite. Sitä ja sen kehittymistä kuvataan tar-

kemmin asiantuntijan teoreettista tietoa käsittelevässä alaluvussa. 

Perttulan ja Latomaan (2008, 13) mukaan kaikki erilaiset kokemuslaadut voidaan ottaa empii-

risissä tutkimuksissa tutkimuskohteiksi, samoin kuin niihin liittyvät tiedostamisen asteiltaan 

merkittävästi vaihtelevat kokemukset. Kokemusasiantuntijuutta tutkittaessa tuntuu käytännössä 

mahdottomalta rajata kohdetta johonkin kokonaisuudesta erotettuun kokemuslaatuun. Koke-

musasiantuntijuuden määrittelyä vaikeuttaa sen elementtien laaja-alaisuus ja hajanaisuus. Yksi-

lötasolla kokemuksia voi jaotella fyysiseen, psykologiseen, hengelliseen, emotionaaliseen, sekä 

erilaisiin niistä muodostuneisiin yhdistelmiin. Perttula (2008, 116–117, 123) määrittelee ja ku-

vaa kokemusta fenomenologisesta lähtökohdasta merkityssuhteena jakaen kokemuksia neljään 

kokemuslaatuun; tunteeseen, intuitioon, tietoon ja uskoon. Kokemuslaatujen kokonaisuutta voi-

daan laajentaa muodostamalla niistä erilaisia yhdistelmiä. Kunnari (2011, 33) määrittelee näin 

muodostuvia kokemuslaatuja, joita voivat olla esimerkiksi käsitys, ajatus, arviointi, muisto, 

mielipide, kertomus, selitys, ennakointi, arvaus ja kuvitelma. 

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden kehitykseen näyttää liittyvän omakohtaisiin koke-

muksiin liittyvä tunnelataus. Tunteet vaikuttavat ohjaten merkittävästi toimintaamme sosiaali-

sissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa. Samalla tunteet muokkaavat osin tiedostamattamme vi-

reystilaamme. Kokemusasiantuntijuuden kehittymisen kannalta olennaista on tunteiden vaiku-

tus tapaamme havainnoida ja tulkita ympäristöämme samalla kokemuksiamme ja niiden mie-

leen painumista muokaten. Huomio kiinnittyy erityisen hyvin muiden tunneilmaisuihin ja muis-

tiin piirtyvät tarkimmin juuri erityisen tunteelliset ilmaisut (Nummenmaa 2010, 11). 
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Mielenterveysongelmien kokeminen ja niiden herättämät voimakkaat ja usein negatiiviset tun-

nereaktiot ovat osa mielenterveyden kokemusasiantuntijuutta. Tunteiden käsittely ja tunneko-

kemusten esiin nostaminen tuntuu perustellulta ja tärkeältä kysymykseltä osana kokemusasian-

tuntijuutta, koska ne yhdistävät laajasti mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä.  

Hochschildin (1983, 33–38) käyttämiä kokemusasiantuntijuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 

ovat pinnallinen ja syvällinen tunnetyö. Pinnallisella tunnetyöllä tarkoitetaan teeskenneltyä tun-

temista, jonka avulla pyrimme muuttamaan ulkoista olemustamme. Kokemusasiantuntijuuden 

kehittymiseen liittyvä syvällinen tunnetyö puolestaan keskittyy yksilön sisäisiin tunteisiin, jol-

loin käsitellään omia tunteita ja tulkintoja muiden toiminnasta. Hochschild on tutkinut laajasti 

tunneilmausten ja erilaisten kulttuurisidonnaisten normien väliltä löytyvää yhteyttä. Tässä yh-

teydessä hän puhuu tunnesäännöistä ja tunnetyöstä. Niillä viitataan sosiaalisten normien vaiku-

tuksiin ja koettujen tunteiden välisiin yhteyksiin. (Hochschild 1979.)  

Sosiaalisen ympäristön asenteiden ja normien merkitystä kokemusasiantuntijoiden kokemien 

tunteiden taustalla, on mielekästä tarkastella myös sosiologisesta näkökulmasta. Tunnekoke-

mukset eivät ole tästä näkökulmasta lähestyen pelkästään yksilöllisesti koettuja. Tunteet eivät 

näyttäisi ilmenevän täysin sattumanvaraisesti, eivätkä täysin toisistaan poikkeavilla tavoilla eri 

henkilöiden välillä. Tunteisiin ja niiden kokemiseen liittyy elimistön toimintaan kytkeytyviä 

mekanismeja, jolloin niiden tutkiminen muiden mielen ja kehon toimintojen tapaan mahdollis-

tuu. (Nummenmaa 2010, 15.) Affektiivisuutta kohtaan tunnettu kiinnostus näyttää lisääntyneen 

viime aikoina. Tunteet tulkitaan aiempaa enemmän kollektiivisiksi korostaen niiden sosiaalista 

ja historiallista muotoutumista (Harding & Pribram 2009).    

Kokemuksen moniselitteisyyttä ja monikerroksisuutta on pyritty avaamaan erityisesti laadulli-

sessa terveystutkimuksessa fenomenologisten ja konstruktionististen lähestymistapojen kautta. 

Molemmat lähestymistavat ovat olleet omiaan korostamaan kokemuksen tulkitsemiselle tärkeää 

merkityksenantoa. Kummassakin lähestymistavassa ajatusten ydinkohdat ovat kytkeytyneet 

olennaisesti kieleen ja sen refleksiivisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeässä roolissa toiminnan 

merkityksellistämisessä ja maailman sosiaalisessa rakentumisessa. (Engeström 2003, 310.) Ko-

kemuksen tutkimukseen ja kokemusasiantuntijoihin liittyen heidän kertomansa tulkinnat sai-

rauksista ovat tärkeitä. Ne voivat avata uuden näkökulman tapaamme hahmottaa ja ymmärtää 

yhteiskunnan ja yksilöiden välisten suhteiden luonnetta. Honkasalon ja Hinkkasen (2003, 13) 
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mukaan tämä voi osaltaan selittää yhteiskuntatieteissä ihmisten omia sairausselityksiä kohtaan 

tunnetun kiinnostuksen lisääntymistä. 

Kokemismaailman ja kokemusasiantuntijuuden voi nähdä olevan yhteydessä sairauden arkiseli-

tyksiin. Arkiselityksissä on havaittu selviä vaikutteita lääketieteen selityksistä. Pääsääntöisesti 

voi kuitenkin todeta korostettavan ja tuotavan esiin niiden luonnetta ja merkitystä lääketieteel-

lisen tulkinnan vaihtoehtona, tai jopa vastakohtana. Arkiselityksissä eri elämänalueilla muodos-

tuneet ihmisten tunnekokemukset ja niiden tulkinnat ovat keskeisiä. Fenomenologian ymmär-

retään keskittyvän kokemisen sisältöön, jolloin keskiössä on henkilön suhde omaan todellisuu-

teensa ja elinympäristöönsä. (Engeström 2003, 310.) 

Bourdieun habituksen käsitteen näkökulmasta yksilöllinen on lähtökohtaisesti yhteiskunnallista. 

Havaitsemisen ja toiminnan tapojen ajatellaan määräytyvän olennaisilta osin sosiaalisista lähtö-

kohdista (Bourdieu & Wacquant 1995, 157). Habitus ilmenee yksilön aiempien sosiaalisten elä-

mänkokemusten pohjalta rakentuvana kokemusten, havaitsemis- ja suhtautumistapojen koko-

naisuutena. Yhteiskunnalliset rakenteet ovat olennainen osa ympäristöä, jossa yksilölliset tul-

kinnat muodostuvat. (Bourdieu 1989, 18.) Tässä kokemusasiantuntijuuden tutkimuksessa näkö-

kulma on painottunut yksilöllisten kokemusten kuvaukseen ja tulkintaan tiedostaen samalla 

muiden hahmottamistapojen mahdollisuuden. Todellisuudessa ulkoinen todellisuus sisäistetään 

osin oma-ehtoisesti, osin yhteiskunnallisena ja luokkapohjaisena pakkona.  

Berger ja Luckmann (1994, 30) pitävät fenomenologista analyysiä menetelmänä, jonka avulla 

voidaan kuvailla jokapäiväistä elämää. Heidän mukaansa menetelmän avulla ei tavoitella syy-

yhteyksiä yksilöllisten kokemusten, niiden alkuperää tavoittelevien oletusten tai ilmiöiden luon-

netta koskevien väittämien välillä. Fenomenologinen analyysi perustuu siten suorien havainto-

jen tekemiseen painottaen tutkittavasta ilmiöstä saadun kokemuksen kuvaamista ja tulkintaa. 

Konstruktionistisissa lähtökohdissa taas korostetaan leimallisesti sosiaalisia prosesseja maail-

maa koskevan tiedon ja ihmisten kokemusten rakentumisen välillä (Engeström 2003, 310). Mie-

lenterveyden kokemusasiantuntijuudessa yhdistyvät osittain molemmat näkemykset. Kokemus-

asiantuntijoiden asiantuntijuus on kehittynyt suurelta osin itse koetuissa sosiaalisissa tilanteissa, 

joille henkilö antaa yksilöllisen merkityssisällön. Berger ja Luckmann (1994, 33) esittävät, ettei 

eri ihmisillä voi todellisuudessa olla täysin samanlaisia kokemuksia. Tällä ei kuitenkaan ajatella 
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olevan todellista merkitystä ihmisten olettaessa kokemuksensa ympäröivästä maailmasta sa-

mansuuntaisiksi ja toimiessa tämän mukaisesti käytännöllisistä syistä. Edellä kuvatusta vah-

vasta kannasta poiketen mielestäni on olemassa kokemuksille yhteisiä kulttuurisia lainalaisuuk-

sia tai samankaltaisuuksia. Kokemusasiantuntijuuden tapauksessa tällaisena voi ilmetä esimer-

kiksi yhteiskunnassa mielenterveysongelmia kohtaan tunnettu kielteinen ja ennakkoluuloinen 

asenne.  

Oman määritelmäni mukaan mielenterveyden kokemusasiantuntijuudessa on pohjimmiltaan 

kyse päivittäisessä elävässä elämässä jatkuvasti rakentuvasta kokemusperäisestä suhteesta 

omaan sairauteen ja sen vaikutuksiin kaikilla elämänalueilla. Koska kokemusasiantuntijuus syn-

tyy erilaisten tilanteiden, tapahtumien ja ympäristöjen yksilöllisestä tulkinnasta, se ei aina vält-

tämättä vastaa todellisuutta. Kokemusasiantuntijan kertomus voi olla todentuntuinen riippu-

matta sen todellisesta paikkansa pitävyydestä. Hän muodostaa oman tulkintansa elämäänsä kuu-

luvista tapahtumista. Tässä mielessä joutuu pohtimaan syvällisesti kokemusasiantuntijuuden 

merkitystä. Subjektiivinen kokemus voi aina olla myöskin värittynyttä ja sen seurauksena se voi 

tehdä ajattelusta kapea-alaista ja mustavalkoista. Kokemusasiantuntijat tavoittelevat muiden ih-

misen tavoin elämäntilanteeseensa mielekkyyden ja eheyden kokemusta kertomalla tarinaansa 

(Ihanus 1999). Aiemmat kokemuksemme ja elinympäristömme muokkaavat tapaa, jolla tarkas-

telemme maailmaa ja ajattelemme itsestämme. Niemisen (2014, 18) mukaan esimerkiksi huu-

meita käyttävä henkilö havainnoi ympäristöään huumeiden hankkimisen näkökulmasta ja tämä 

kokemisen tapa tekee hänestä huumeriippuvaisen. Kokemus suuntautuu näin ollen itsellemme 

mielekkäiden aiempien kokemusten pohjalta ja henkilökohtainen merkitys muotoutuu arkipäi-

vän asioiden tasolla. Kokemusasiantuntijuuden ja kokemusten jakamisen myönteiset vaikutuk-

set ovat joka tapauksessa merkittäviä. Ne tuovat samalla esiin useita erilaisia näkökulmia tasa-

painottaen ja monipuolistaen ymmärrystämme.  

Kokemusta voi pohtia myös työelämän vaatimusten näkökulmasta. Kokemus tuntuu tällöin viit-

taavan sellaisiin henkilökohtaisiin tietoihin ja taitoihin, joiden turvin selviytyy työelämässä eri-

laisissa tehtävissä. Kokemusta ei voi tästä näkökulmasta saada ja hankkia pelkästään teoreetti-

sen opiskelun kautta. Se syntyy ja karttuu ennen kaikkea vuorovaikutuksessa työympäristön 

kulttuuriseen, fyysiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Nykyisin kokemuksen tutkimuksessa 
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painotetaan selvästi enemmän laatua pelkän kokemuksen määrän sijaan rakennettaessa osaa-

mista. Tällöin korostuu elämänhistoriallinen lähestymistapa kokemusasiantuntijuuteen ja oppi-

miseen. Antikainen (1996, 292) painottaa ihmisten oppivan ennen kaikkea elämällä.  

Kasvatustieteen puolelta löytyy kokemusasiantuntijuuden kehittymiseen mielenkiintoisella ta-

valla kytkeytyviä teorioita ja tutkimusta. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria painottaa 

oppimisen rakentumista jatkuvana kehämäisenä tapahtumana. Oppimisprosessiin kuuluu olen-

naisena osana sekä tiedostamattoman, että tiedostetun ymmärtämisen ulottuvuus. Kokemuksel-

liseen oppimiseen liittyy teorian mukaan neljä vaihetta: välitön omakohtainen kokemus, kriitti-

nen pohdinta eli reflektointi, käsitteellistäminen ja lopuksi aktiivisen ja kokeilevan toiminnan 

vaihe. (Kolb 1984.) Prosessilla on selkeitä yhteyksiä toisen asteen intentioon (Rauhala 1995), 

joka on tärkeä tekijä kokemusasiantuntijuuden rakentumisen näkökulmasta. Toisen asteen in-

tentiota kuvataan tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

Knowlesin andragogiikassa aikuisoppijalle luonteenomaisia ominaisuuksia kuvaavat seuraavat 

viisi ominaispiirrettä: aikuisen oppijan minäkehitys riippuvuudesta itseohjautuvuuden suuntaan, 

aikuisen kokemusreservin merkitys rikkaana oppimislähteenä, oppimisvalmiuksien suuntautu-

minen sosiaalisten roolien kehittämiseen, aiemmin opitun soveltamisen kyky, sekä sisäisistä te-

kijöistä määräytyvä oppimismotivaatio. (Knowles 1980; 1985; Ruohotie 2000; Malinen 2000.) 

Aikuisen oppijan on tärkeää ja hyödyllistä kyetä yhdistämään eri elämäntilanteissa ja ympäris-

töissä saatuja kokemuksia (vrt. elämänlevyinen oppiminen, Antikainen 2000; Ellström 1998; 

Larsson 2000). Paloniemen (2004, 23) mukaan koulutuksen rinnalla aidoissa toimintaympäris-

töissä saatua työkokemusta pidetään asiantuntijuuden kehittymisen välttämättömänä edellytyk-

senä.  

Toisaalta työkokemus ei viittaa pelkästään työelämässä ja muussa siihen liittyvässä toiminnassa 

vaadittaviin yksittäisiin ja kapea-alaisiin taitoihin. Kokemus viittaa samalla esimerkiksi työyh-

teisössä menestymisessä vaadittaviin sosiaalisiin taitoihin ja hyväksyttyjen toimintatapojen ja 

normien omaksumiseen. Kokemus voi liittyä myös kulttuurin toimintatapojen omaksumiseen ja 

hallintaan hyvin laaja-alaisesti. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisella henkilöllä on työpai-

kassa aloittaessaan vaativa tehtävä joutuessaan omaksumaan varsinaisten työtehtävien hallinnan 

lisäksi suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän toimintatapoja ja pelisääntöjä. 
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2.1. Kokemusasiantuntijuuden eri muodot ja vertaistuki  
 

Kokemusasiantuntija voi toimia vertaistukihenkilönä ja erilaisten ryhmätoimintojen ohjaajana. 

Tällaista toimintaa on paljon erityisesti mielenterveysyhdistyksissä. Kokemusasiantuntijat käy-

vät kertomassa mielenterveysasioista kouluissa ja erilaisissa oppilaitoksissa pyrkimyksenä 

tuoda mielenterveysasiaa laajemmin yleiseen tietoisuuteen ja ovat samalla vaikuttamassa 

omalta osaltaan asenteiden kehittymiseen myönteisemmiksi. Kokemusasiantuntijat käyvät ker-

tomassa mielenterveysasioista erilaisissa tiedotustapahtumissa. He toimivat nykyisin luennoit-

sijoina myös ammattilaisille tarkoitetuilla koulutuspäivillä ja ammatillisissa oppilaitoksissa laa-

jemminkin.  

Kokemusasiantuntijoiden toimintaan kuuluu paljon palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja 

arviointiin liittyviä tehtäviä. He osallistuvat kokemusasiantuntijan roolissa työryhmiin, erilais-

ten työyhteisöjen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä palvelujen laadun ja saavutet-

tavuuden kartoittamiseen. Yhtenä uutena toimintakenttänä on kokemustutkijana tai kokemusar-

vioijana toimiminen. Molemmat käsitteet tarkoittavat käytännössä hyvin pitkälle samaa, mutta 

kokemustutkija käsitteestä ollaan luopumassa, koska sen katsovan viittaavan ja sekoittuvan hel-

posti akateemiseen tutkimukseen. Mielenterveyden keskusliitto oli päätoimijana toteuttamassa 

kokemusarvioinnin vakiinnuttamista osaksi mielenterveys - ja päihdepalvelujen kehittämistä. 

Hanke toteutui Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella 2011–2015. 

(Kapanen, Rainio, Rantanen, Sirola & Leinonen 2014, 5.) Kokemusasiantuntemuksen roolin 

selkeää vahvistamista palveluiden osana ehdotetaan myös kansallisessa mielenterveys- ja päih-

desuunnitelmassa (STM 2009).  

Yhtenä lähtökohtana kokemusasiantuntijuudelle voi pitää juuri vertaistukitoimintaa ja oma-apu-

ryhmiä. Tukihenkilötoiminta on perinteisesti kanavoitunut ja muodostunut osaksi yhdistysten 

toimintaa ja on tästä syystä luonteva osa niiden jäsenistön edunvalvontatoimintaa. Omakohtaista 

kokemusta mielenterveysongelmista omaava henkilö on käynyt kertomassa tuen tarpeessa ole-

ville oman tarinansa. Tällaista tarinankerrontaa on pidetty erityisen vaikuttavana juuri sen oma-

leimaisuuden ja yksilöllisen aitouden vuoksi. Nykyisin kokemusasiantuntijana toimiseen liittyy 

lähes poikkeuksetta jonkinlainen koulutus, jota järjestävät monet eri toimijat. Koulutusta järjes-
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tävä kokemuskouluttajaverkosto on levittäytynyt ympäri Suomea ja siihen kuuluu paljon yhdis-

tyksiä ja muita toimijoita. Suomen reumaliitto ry. on toiminut useita vuosia kokemuskoulutta-

jakoulutuksen järjestäjänä ja koulutusta ovat järjestäneet myös sairaanhoitopiirit. 

Määrittelen mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden laajasti ja ajattelen myös mielenterveys-

ongelmista kärsivien omaisten tai muiden läheisten henkilöiden, kuten ystävien, voivan toimia 

kokemusasiantuntijoina. Määrittelen mielenterveyden kokemusasiantuntijan henkilöksi, joka 

on saanut tehtävään koulutuksen ja jolla itsellä on kokemusta mielenterveyden häiriöistä niitä 

potevana tai jo toipuneena, mielenterveyspalveluja henkilökohtaisesti käyttäneenä, läheisenä tai 

mielenterveysongelmaisen elämää läheltä seuranneena. Kokemusasiantuntijalla on oltava toi-

mintakyvyn ohella vahva sisäinen motivaatio, uskallusta ja halua osallistua muita auttavaan toi-

mintaan kertomalla omista sairastumiseen, kuntoutumiseen ja hoidossa käymiseen liittyvistä 

kokemuksista. Juslinin (2013) mukaan kokemusasiantuntijan tehtäväkenttä on laaja ja siihen voi 

kuulua perinteisten tukihenkilö- ja vertaistoiminnan ohessa kokemuskouluttajana toimimista, 

osallistumista ja käyttäjien näkökulman tuomista palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja 

arviointiin. Vertaistuki on kokemusasiantuntijuuden lähikäsite ja sillä viitataan samankaltaisen 

elämäntilanteen ja yhtenevien kokemusten pohjalta mahdollistuvaan ihmisten omaehtoiseen 

keskinäiseen tukeen (Mielenterveyden keskusliitto). Kokemusten jakaminen vertaisten kesken 

on uskoa kuntoutumisen mahdollisuuteen tuova elementti erityisesti vaikeina aikoina, koska 

yhteiset kokemukset parhaimmillaan edistävät yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä ymmärrystä. 

Keskeistä vertaisuudessa on vapaaehtoisuus ja ei-ammatillisuus, jolloin motivaatio ja toiminnan 

mielekkyys syntyy sairastumiseen ja kuntoutumiseen liittyvien yhteisten kokemusten jakami-

sesta (Mielenterveyden keskusliitto).  

Vertaistuen merkitys on kuitenkin moninainen, koska lopulta yhteinen sairauteen liittyvä jaettu 

todellisuus kattaa vain kapean alueen henkilöiden elämismaailmasta. Salosen (2006, 206) mu-

kaa edes syvä ja kokonaisvaltainen sairauden kokemus ei automaattisesti johda yhteisen koke-

musmaailman jakamiseen, koska tapamme kokea rakkautta, vihaa ja sairautta ovat syvästi yk-

silöllisiä. Tämä tulee konkreettisesti esiin ilmeten siinä, ettei mielenterveysongelmien kanssa 

painiskelevien välttämättä tarvitse kokea yhteenkuuluvuutta tai edes sietää kaikkia muita sa-

manlaisia ongelmia kokeneita. Voi olla jopa todennäköistä, että mielenterveyskuntoutujien elä-

mänpiirissä kohtaa vain yksi pieni osa-alue, joka on mielenterveysongelma. Tarvitaankin muuta 
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yhteistä, kuten saman tyyppinen temperamentti ja persoonallisuus, elämänkokemus tai henki-

löitä yhdistävä sosiaalinen, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus, luomaan kohtaamisia laa-

jemmalta pinnalta. Vasta tällöin voidaan puhua jaettavissa olevasta sairastamiseen liittyvästä 

koettelemuksesta. (Salonen 2006, 206 – 207.) Erityisen tärkeäksi muiden selviytymistarinoiden 

kuuleminen ja vertaisuus nousee usein mielenterveysongelmiin liittyvien yksinäisyyden, lei-

mautumisen ja ennakkoluuloisen suhtautumisen kohtaamisessa. Mielenterveysongelmiin ja nii-

hin kuuluviin oireisiin liittyvien kokemusten käsittely yhdessä vertaisten kanssa voi auttaa sai-

rauteen kuuluvan ahdistuksen ja pelkojen käsittelyssä. (Mielenterveyden keskusliitto.) Koke-

musten jakamisen ja vertaistuen kautta saatujen ihmissuhteiden merkitystä ei voi vähätellä, 

koska ne ovat osoittautuneet useissa tutkimuksissa tärkeäksi osallisuuden kokemuksen lisääjiksi 

(Hagerty & Williams 1999; Hietala, Valjakka & Martikka 2000; Aspvik 2003). Monet mielen-

terveyskuntoutujat ovat kokeneet saaneensa apua vertaistuesta ja uskovat sen tärkeään merki-

tykseen. Mielenterveysongelmiin ja sairastumiseen liittyy monia tekijöitä, esimerkkinä häpeän 

ja syyllisyyden tunteita, jotka yhdessä helposti johtavat syrjäytymisriskin lisääntymiseen. Täl-

löin samanlaisessa elämäntilanteessa olevien vertaisten tuki ja tapaaminen kokemusten jakami-

sen parissa voivat parhaimmillaan helpottaa tilannetta. (Mielenterveyden keskusliitto.)  

Hyväri (2005) käyttää käsitettä vertaisauttaminen, nähden sen uudenlaisena omakohtaisten ko-

kemusten ja yhteisöllisyyden jäsentämisen tapana. Vertaistuki määrittyy näin vapaaehtoistoi-

minnan alalajiksi ja samalla vertaistuen käsite nivoutuu konkreettisella tavalla kokemusasian-

tuntijuuteen. Vertaisuus on myös osa kokemusasiantuntijuuden perustaa. Yleisesti ottaen eri 

auttamisen muodoissa painottuvat pyrkimys muutokseen ja arvot toiminnan taustalla. Hokkanen 

(2014, 68) esittää vertaisen auttamisen yhtenä vapaaehtoisen auttamisen erityisenä muotona ja 

erottaa siitä ammatillisen auttamisen, joka on pääasiassa koulutuksen kautta hankittuun asian-

tuntemukseen perustuvaa palkkatyötä. Vapaaehtoinen auttaminen on käsitteenä varsin laaja eikä 

siihen sisälly välttämättä vaatimusta omakohtaisesta kokemuksesta, joskin se voi hyvin olla 

myös vertaiskokemukseen perustuvaa. 

Vertaistuki ja sen kautta autetuksi tuleminen on nykypäivän tilanteessa edelleen pääasiassa va-

paaehtoisuuteen perustuvaa. Kuitenkin vertaisuus ja toiminta voi kehittyä kokemusasiantunti-

juudeksi, josta maksetaan palkkaa, kuten matkakorvauksia tai muita palkkioita. Käsitteiden mo-
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ninaisuus ja epätarkkuus on tuonut mukanaan uusia määrittelyjä. Mielenterveysyhdistysten toi-

minnassa on esimerkiksi ajoittain pohdittu vapaaehtoisten kirjavaa joukkoa ja toiminnan moni-

naisuutta ja päädytty käyttämään jopa nimityksiä vertaisvapaaehtoinen ja vapaaehtois-vapaaeh-

toinen. Erottavana tekijänä ovat vertaisvapaaehtoisten omiin mielenterveysongelmiin liittyvät 

kokemukset. Vertaisuuden voi määritellä yhteiseksi lähtökohdaksi esimerkiksi sairauden tai elä-

mäntilanteen osalta. (Hokkanen 2014, 71.) 

Mielenterveysalan ammattilaisten osaamisessa mielenterveysasiakkaiden kanssa toimiessa 

heiltä puuttuu yleensä juuri omakohtainen kokemus mielenterveysongelmista. Kokemusasian-

tuntijan omakohtaisen kokemuksen synnyttämä tieto näyttää merkitykselliseltä erityisesti tässä 

mielessä. Sillä on aitoa lisäarvoa mielenterveysalan ammattilaisten teoriatiedon ohessa. Vertais-

tuen osuutta institutionaalisen auttamisjärjestelmän yhteyteen on lisätty ja toteutettu monin ta-

voin, joka näkyy ammattilaisten ja vertaisten yhdessä ohjaamissa vertaistukiryhmissä, sektorien 

välisissä kumppanuuksissa ja ammattilaisten verkostoitumisena asiakasjärjestöjen kanssa. (Ny-

lund 2005; Hyväri 2005). Toisaalta kokemusta määritellessä on ymmärrettävä ja pidettävä mie-

lessä, että pelkästään kokemukseen perustuva tieto ja kokemuksista oppiminen ei tuota yksinään 

ja teoreettisesta tiedosta irrallisena riittävän laajaa ja monipuolista tietoa tosiasioista.   

Latomaa jakaa kokemuksen tutkimuksen ymmärtävään psykologiaan ja ymmärtävään sosiolo-

giaan (Perttula & Latomaa 2008, 11). Tieteenalana ymmärtävä psykologia tutkii subjektiivisia 

kokemuksia ja ymmärtävä sosiologia jaettuja kokemuksia. Ymmärtävän sosiologian lähtökoh-

tana voidaan pitää sosiaalisille toiminnoille rakentuvien kokemusten merkityksiä. Ymmärtävän 

sosiologian osuus kokemuksen tutkimuksessa on toisinaan rajattu kapeasti ajatellen sen tavoit-

tavan ainoastaan sosiaalisia ilmiöitä tai ilmiöiden sosiaalisia puolia (Latomaa 2008, 18). Mie-

lenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimisessa tuntuu perustellulta liikkua ymmärtävän 

psykologian ja ymmärtävän sosiologia rajapinnoilla näkökulmia yhdistäen. Kokemusasiantun-

tijan omat kokemukset ovat syntyneet subjektiivisen kokemuksen pohjalta. Toisaalta omien ko-

kemusten jakaminen ja kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttävät myös omien kokemus-

ten reflektointia ja pukemista sanalliseen muotoon. Näyttää perustellulta ajatella, ettei psykolo-

ginen ymmärtäminen myöskään ole ainoa, eikä riittävän monipuolinen tapa tavoitellessa ilmi-

öiden ymmärtämistä (Latomaa 2008, 18). Perttula (2008, 123) jakaa kokemukset aiheeseen up-

poutuneen ja rakentavan ymmärtämisen käsitteiden avulla jaotellen erilaisiin kokemuslaatuihin, 
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jotka ovat tunne, intuitio, tieto ja usko. Kokemuslaadut liittyvät kiinteästi ymmärtämisen kah-

teen perustapaan, aiheeseen uppoutuneeseen ja rakentavaan ymmärtämiseen, jotka ovat kaksi 

ymmärtämisen perustapaa.  

Rauhala lähestyy samaa jakoa tajunnan toteutumisen kahden eri tason, psyykkisen ja henkisen 

tason käsitteillä. Tajunnan toteutumisen tasoihin liittyy jako ensiasteiseen intentioon ja siitä sel-

keästi erottuvaan reflektoivaan toisasteiseen intentioon. (Rauhala 1974, 79, 86 – 87.) Psyykki-

sen toiminnan tason kohdalla Rauhalan käsittein on kyse ensiasteisesta intentiosta. Kokemus-

asiantuntijan asiantuntijuuden pohjana ovat juuri tällaiset psyykkisen toiminnan tason välittö-

mien omakohtaisten ja intensiivisten kokemusten synnyttämät havainnot, tunteet, mielipiteet ja 

arvostukset. Ne ovat luontevasti tulkittavissa välittömiksi fenomenologisiksi kokemuksiksi. 

(Niskanen 2008, 108.) Tällainen kokemus voi syntyä esimerkiksi henkilön mennessä ensim-

mäistä kertaa asiakkaaksi mielenterveystoimistoon.  

Perttulan (2008, 117) mukaan kokemusten merkityksellistyminen psyykkisellä tasolla ei edel-

lytä kieltä käsitteineen tai yhteisiä, sosiaalisesti jaettuja merkityksiä. Yksilölliset ja henkilökoh-

taiset mielenterveysongelmiin liittyvät kokemukset ovat Perttulan käsitteillä ilmaistuna aihee-

seen uppoutuneen ymmärtämisen aluetta, joka sisältää myös välittömän kokemuksen herättämät 

tunteet ja intuitiot. Arkikielessä puhutaan tässä yhteydessä osuvasti omakohtaisen kokemuksen 

karttumisesta. Aiheeseen uppoutuminen tuntuu osuvalta käsitteeltä välittömien kokemusten 

syntymistä kuvaamassa (Perttula 2008, 120). 

Kokemusasiantuntijan oman tarinan kertominen ja omien kokemusten sanallistaminen perustu-

vat rakentavalle ymmärtämiselle. Tällöin kerronnasta kehkeytyy omiin kokemuksiin pohjautu-

vaa, mielessä tapahtuvaa ymmärryksen rakentumista ja pohdintaa. Kyse on Rauhalan käsitteillä 

henkisestä toiminnasta, eli toisasteisesta intentiosta. Siinä kokemusasiantuntija kykenee tarkas-

telemaan kokemuksiaan reflektoiden, objektivoivasti eli asiallistaen kokemuksensa. (Rauhala 

1995, 114 – 119.) Niskanen (2008, 107) näkee syvällisen pohdinnan ja ymmärryksen saavutta-

misen tärkeimpinä osatekijöinä tietoisuuden, kielellis-käsitteellisyyden, reflektion ja ulkoista-

misen osa-alueet. Nämä ulottuvuudet ovat keskeisesti esillä myös kokemusasiantuntijoiden kou-

lutuksessa ja kokemusasiantuntijana toimimisessa. Omia kokemuksia käydään yhä uudelleen 

läpi ja palautetaan kokemukset tietoisuuteen. Oma tarina kirjoitetaan ja sanallistetaan muille 
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kertomista varten samalla reflektoiden tapahtumien henkilökohtaisia merkityksiä. Tämän jäl-

keen kokemukset voidaan ulkoistaa ja jakaa niihin liittyvää laaja-alaista ymmärrystä kokemus-

asiantuntijana toimimalla kokemuksiaan jakaen. Henkisen toiminnan taso ja sen saavuttaminen 

on tärkeää myös kokemusasiantuntijuuden kehittymiselle tuodessaan mukanaan oman tilanteen 

aktiivisemman ymmärtämisen ja mahdollisuuden etääntymiseen tai parhaimmillaan irtautumi-

seen oman elämäntilanteen konkreettisuudesta. Tällöin on saavutettu kokemusasiantuntijan tie-

don ja uskon alue. Kokemusasiantuntijan on mahdollista tarkastella mielensisäisesti mennei-

syyttä, arvioida nykytilannetta aiempien kokemusten valossa ja myös ennakoida tulevaa (Pert-

tula 2008, 122). 

   

2.2. Kokemusasiantuntijuus, kokemustieto, arkitieto ja hiljainen tieto 
 

”Kokemusasiantuntijoilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenter-

veys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä 

tai omaisena tai läheisenä” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 20; Leinonen 2012, 18). Mää-

ritelmän pohjalta voi havaita kokemusasiantuntijuuden kentän olevan hyvin hajanainen. Koke-

musasiantuntijakäsitteeseen liittyy myös sisäinen ristiriita, joka kiteytyy kokemuksen määritte-

lemisen ohella asiantuntijuuden määrittelemiseen. Asiantuntijuutta on määritelty hyvin vaihte-

levin tavoin sitä käsittelevässä tieteellisessä asiantuntijuuskirjallisuudessa. Erilaisiin asiantunti-

juuden määritelmiin tutustuttaessa törmää väistämättä kysymykseen tiedon lajeista ja joutuu 

pohtimaan tiedon käsitettä, josta näin muodostuu eräs tämän tutkimuksen kannalta keskeinen 

käsite. Asiantuntijuus liittyy olennaisesti tiedon eri muotoihin, joita voidaan määritellä episte-

mologiassa monella tavalla.  

Kreikkalaista alkuperää oleva sana epistemologia tarkoittaa suomeksi tietoteoriaa tai tieto-op-

pia. Niiniluoto (1989, 15) määrittelee epistemologian tutkimusalueen hyvin laajasti laskien sii-

hen kuuluvaksi tiedon mahdollisuuden, rajojen, lähteiden, perusteiden, pätevyyden ja varmuu-

den tutkimuksen. Kokemusasiantuntijuutta määritellessä on tärkeää erottaa erityisesti siihen 

keskeisesti kuuluvat omakohtaisen kokemuksen kautta hankittu tieto ja hiljainen tieto teoreetti-

sesta väittämätiedosta. Määrittelen omakohtaisen kokemuksen kautta hankitun tiedon kokemus-



22 
 

 

tiedoksi, johon kuuluu osana myös arkitieto. Arkitiedon voi ajatella päivittäisessä toiminnas-

samme ja elämässämme välttämättömänä toiminnan kautta muodostuvana tiedon osa-alueena. 

Kotkavirta (1999, 38) painottaa arkitiedon kehittyvän ilman erityisiä menetelmiä ja järjestel-

mällisyyttä. Omakohtaiseen kokemustietoon sisältyy ruumiillisuus ja kehollisuus. Usein kehol-

linen elementti kokemustiedossa unohtuu arkipäiväisenä itsestäänselvyytenä. Syrjän (2007, 

150) mukaan kehomme onkin huomaamattomasti läsnä, kunnes ilmenee jotain yllättävää, huo-

mion kehon tuntemuksiin kiinnittävää. Se voi olla vaikka voimakas kivuntunne normaalia kehon 

toimintaa häiritsemässä.  

Polanyi käytti ensimmäisenä käsitettä hiljainen tieto teoksissaan Personal Knowledge (1958), 

sekä The Tacit Dimension (1966). Tiedon käsitteen kautta joutuu määrittelemään omakohtaisen 

kokemuksen kautta hankittua tietoa, joka on hyvin erilaista kuin koulussa opittu. Hiljaisen tie-

don merkitystä on korostettu teoriassa inhimillisen tiedon rakentumisesta sosiaalisen vuorovai-

kutuksen prosessissa sekä hiljaisen, että ei-hiljaisen tiedon välityksellä (Nonaka & Takeuchi 

1995, 230). Kokemustieto on pohjana siihen perustuvan hiljaisen tiedon määrittelyssä. Koke-

mustiedon kautta on mahdollista käsitellä ja ymmärtää yksittäisiä ilmiöitä, mutta samalla sovel-

lamme ilmiötä laajempien kokonaisuuksien tulkinnassa (Kotkavirta 1999, 57).  

Polanyi erittelee yksityiskohtaisemmin hiljaista tietoa jakaen sen kahteen eriluonteiseen muo-

toon, jotka ovat hiljainen tietovarasto ja toiminnassa näkyväksi tuleva hiljainen tieto. Hiljainen 

tietovarasto on määriteltävissä kaiken toiminnan taustalla usein tiedostamatta vaikuttavaksi elä-

mänkokemuksen kautta rakentuvaksi tietovarastoksi. Polanyin (1983, 4) hyvin tunnettu ilmaus, 

”voimme tietää enemmän kuin osaamme kertoa”, kuvaa erityisen osuvasti juuri tätä hiljaisen 

tiedon muotoa. Keskeinen ajatus Polanyin hiljaisen tietovaraston käsitteessä on siihen liittyvä 

olettamus kaiken tiedon perustumisesta ja muodostumisesta osittain hiljaisen tiedon pohjalta 

(Soronen 2011, 19). Hiljaisen tiedon muotojen erottelu ja niiden saaminen esiin vaatii ponnis-

telua. Samoin rajanveto eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon välille osoittautuu yllättävän hanka-

laksi. Hiljainen ulottuvuus on sisäänrakennettuna myös pääasiassa näkyvää, käsitteellistä tietoa 

edustavissa teksteissä. Hiljaisen tietovaraston muodossa olevan tiedon määrittelyn ongelmalli-

suus tulee hyvin esiin aihetta tutkiessa ja siitä kirjoittaessa, koska hiljaisen tiedon määrittelyyn 

on käytettävä paremmin eksplisiittiselle tiedolle ominaisia välineitä, puhetta ja tekstiä (Virtain-
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lahti 2009, 43). Koivunen (1997, 79) sisällyttää laajassa määritelmässään hiljaiseen tietoon kai-

ken geneettisen, ruumiillisen, intuitiivisen, myyttisen, arkkityyppisen ja kokemusperäisen tie-

don. Määritelmään sisältyy myös ajatus ja tulkinta mahdottomuudesta ilmaista hiljaista tietoa 

verbaalisten käsitteiden muodossa. Kokemusasiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta hil-

jaisella tietovarastolla näyttäisi olevan merkitystä, koska se sisältää intuitioiden, aavistusten ja 

omien kokemusten pohjalta muodostuneita henkilökohtaisia käsityksiä ja näkemyksiä kokemus-

tiedoksi jalostuneessa muodossa. Hiljainen tieto iän ja kokemuksen myötä karttuvan tietovaras-

ton merkityksessä hahmottuu tämän pohjalta välttämättömäksi taustatiedoksi, joka mahdollistaa 

näkyvän tiedon käsittelyn ja kehityksen. Näin syntynyttä tietovarastoa voi pitää varsin pysy-

vänä, koska aikojen kuluessa ja kokemuksen karttuessa syntynyt hiljainen tietovarasto ideoi-

neen, arvoineen ja tuntemuksineen on juurtunut osaksi henkilön identiteettiä (Virtainlahti 2009, 

43).  

Toisinaan hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen ongelman yhteydessä on nostettu esiin sen sa-

noiksi pukemisen vaikeus tai mahdottomuus. Hiljaisen tiedon toista muotoa, toiminnassa näky-

väksi tulevaa hiljaista tietoa, on mielekästä lähestyä sellaisen osaamisen ja taitavan toiminnan 

kautta, jossa ei tarvita toiminnan sanallista kuvaamista tai yksityiskohtaista ymmärtämistä. Tällä 

tavalla avautuu mahdollisuus ymmärtää käytännöllisen, toiminnan kautta ilmenevän hiljaisen 

tiedon olemusta. Taidokkaassa tekemisessä ja monilla osaamisen alueilla voi kohtuullisen vai-

vattomasti löytää sellaisia toimintoja, joiden onnistunut tekninen suorittaminen toiminnan auto-

matisoiduttua ei vaadi sen ymmärtämistä tai kielellistä kuvausta. Esimerkkeinä tällaisista tai-

doista ja toiminnoista voi mainita vaikkapa viulunsoiton, taiteilijoiden työn, sekä huippu-urhei-

lijoiden suoritukset eri lajeissa. Tästä huolimatta taitavan toiminnan taustalla vaikuttaa aiemman 

toiminnan ja kokemusten kautta syntynyt hiljainen tieto. Viime kädessä uusien toimintatapojen 

löytyminen, asioiden keksiminen, sekä suoritusten kehittäminen ja parantaminen, voidaan saa-

vuttaa soveltamalla aiempaa tietoa siihen uusia vaikutteita ja elementtejä liittäen. (Soronen 

2011, 19 – 21.) 

Gilbert Ryle keksi ja otti käyttöön ensimmäistä kertaa teoksessa The Concept of Mind (1949) 

esiintyneet käsitteet käytännöllinen tieto (knowing how) ja teoreettinen faktatieto (knowing 

that). Niiden pohjalta syntyvä tiedon lajien jaottelu soveltuu hyvin myös hiljaisen tiedon ja ko-

kemuksen kautta syntyvän tiedon tutkimisen välineeksi. (Ryle 1969, 54; 1971, 212–225.) Rylen 
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ajattelussa painottuu taitavan toiminnan ja kokemustiedon kriittisen arvioinnin keskeinen mer-

kitys käytännöllisen tiedon, laadukkaamman toiminnan ja samalla teoreettisen tiedon syntymi-

sen edellytysten luomisessa. Oppiminen aiemmista kokemuksista ja tehdyistä virheistä niiden 

arvioinnin kautta luo keskeiset edellytykset entistä laadukkaammalle toiminnalle ja kaikelle ke-

hitystyölle. Polanyi (1983, 4) piti hiljaista tietovarastoa perustavan laatuisena pohjana kaikelle 

muulle tiedolle, pitäen myös käsitteellisen tiedon syntymistä ja olemassaoloa ilman sitä mah-

dottomana. Tunnusomaista taitavalle toiminnalle on sen syntyminen arvioimalla ja muutamalla 

toimintaa aiemman kokemusten kautta saavutetun osaamisen pohjalta. Käsite taito näyttää sii-

hen liittyvien mielikuvien pohjalta varsin kapealta ja painottaa rutiininomaisen taidon saavutta-

mista mekaanisesti toistettavan harjoittelun avulla. Todellisuudessa taitavaan toimintaan voi lä-

hes poikkeuksetta liittää arvioinnin ja sen pohjalta tapahtuvan kehittämisen elementit, jolloin 

päästään asian ytimeen ja saadaan näkyviin käytännöissä ilmenevä hiljainen tieto. (Soronen 

2011, 23.)  Hiljaisen tiedon molempien muotojen kehittymiseen liittyy ihmisille luonteenomai-

nen kyky yhdistää ja jäsentää uutta tietoa aiemmin omaksutun tiedon osaksi (Koivunen 1997, 

83). Hiljaisen tiedon muodoilla näyttää siten olevan oma osuutensa myös kokemusasiantunti-

juuden kehittymisessä.  

 

2.3. Asiantuntijan teoreettinen tieto 
 

Teoreettisen tiedon hallintaa pidetään tärkeänä asiantuntijuuden osoituksena. Tiedon määritte-

lemisen lähtökohdaksi sopii hyvin yleisesti tunnettu ja käytetty Platonilta peräisin oleva klassi-

nen tiedon määritelmä, joka hyväksyy tiedoksi hyvin perustellut todet uskomukset. Palonen ja 

Gruber (2010, 41) toteavat suomen kielessä asiantuntijuus sanan viittaavan tietoon ja tietämi-

seen arvioinnin ja ennakoinnin ohella, kun taas vastaava englannin sana ”expertise” viittaa edel-

listen ohella asioiden konkreettiseen tekemiseen ja suorittamiseen. Monien tutkijoiden yhteisenä 

pitämiä ja hyväksymiä asiantuntijuuden määreitä ovat valmius haasteiden kohtaamiseen, jous-

tava lähestymistapa asioihin ja ongelmiin, sekä jatkuva pyrkimys laajaan osaamisen kehittämi-

seen. (Hatano & Oura 2003; Hakkarainen, Palonen, Paavola & Lehtinen 2004).  

Ericssonin (2006a) määrittelemänä asiantuntijan ominaisuuksiin kuuluu kyky ylläpitää jatku-

vasti poikkeuksellisen korkeaa suoritustasoa omalla osaamisalallaan. Voiko siten ajatella pelkän 
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oman kokemuksen kautta tulevan kokemustiedon tuottavan asiantuntijuutta? Kysymys on tär-

keä kun arvioidaan kokemusasiantuntijoiden toimintaa palveluiden suunnittelussa, kehittämi-

sessä ja arvioinnissa. Otetaanko heidän näkemyksensä eri tilanteissa vakavasti, vai kokevatko 

he olevansa mukana muodon vuoksi koristeina, kuten eräs mielenterveyskuntoutuja yksittäistä 

kokemusta asiasta kuvasi. Tietoa ja siihen liittyvää asiantuntijuutta määritellessä painottuu sel-

västi tieteelliselle tiedolle luonteenomainen ja tärkeä ankara totuudellisuusehto, jonka vuoksi 

henkilökohtaiseen kokemukseen ja käytännön kokemuksen kautta hankittu tietäminen jää tie-

don määritelmien ulkopuolelle (Kotkavirta 1999, 15). Pidän kokemusasiantuntijuutta perinteistä 

asiantuntijatietoa lähestyvänä merkittävänä tiedon lajina, jonka kriteerejä ja piirteitä kartoitetaan 

tämän tutkimuksen osana. 

Tieteellisen tiedon ankaraan totuudellisuusehtoon liittyen Niiniluoto (1989, 81) toteaa tieteelli-

seltä tiedolta edellytettävän hyväksyttäviä perusteita. Muussa tapauksessa liikutaan pikemmin-

kin uskon, luulon ja arvauksien alueella. Niiniluodon tulkinta herättää pohtimaan tieteelliseen 

tutkimukseen liittyviä intuitiivisia elementtejä. Tulkitsen tieteellisen tiedon syntyprosessissa ja 

tutkimusten taustalla lähtökohtina olevan myös aiempia kokemuksia, aavistuksia ja intuitiivisia 

valintoja, jotka ohjaavat ja suuntaavat toimintaa. Asiantuntijatiedon ja kokemustiedon synty-

prosesseissa on siten myös yhteisiä tekijöitä, joita tässä tutkimuksessa avataan kokemusasian-

tuntijuuden määrittelyn kautta. Asiantuntijatiedosta poiketen kokemustieto ammentaa voimansa 

omakohtaisista arkisista kokemuksista, joita on jalostettu kommunikoitavaan ja jaettavaan muo-

toon. Asiantuntijatiedosta erottavana tekijänä kokemusasiantuntijan tiedon tärkeä kriteeri, tiu-

kan totuudellisuusehdon sijasta, on sen subjektiivisen totuudellisuuden kommunikoitavuus.   
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3. FENOMENOLOGINEN OTE KOKEMUSASIANTUNTIJUU-

DEN TUTKIMISESSA 
 

Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa on fenomenologinen. Fenomenologisen lähestymista-

van mukaisesti tässä tutkimuksessa tutkitaan osallistujien omia kokemuksellisia suhteita mie-

lenterveyden kokemusasiantuntijoina toimimiseen. Kun tutkitaan kokemusasiantuntijuutta, tut-

kittavaa ei kehoteta miettimään mitä kokemusasiantuntijuudella yleisellä tasolla tarkoitetaan, 

vaan pyydetään kuvaaman yksilökohtaisesti kokemuksiaan eri tilanteissa. Kokemusasiantunti-

joiden kokemuksia voi jaotella ensisijaisiin kokemuksiin, etäännytettyihin kokemuksiin, koke-

muksiin kokemusasiantuntijana toimisesta, sekä fokusryhmäkeskusteluissa tuotettuihin etään-

nytettyihin kokemuksiin. Kokemuksellisuus jakautuu näin kahteen tasoon, joita kuvataan tar-

kemmin myöhemmissä luvuissa. Kokemuksellisuuden tasot näkyvät selvästi haastatteluaineis-

tossa kerrotuissa kommenteissa.   

Kokemuksellinen suhde voi olla esimerkiksi ihmisen vuorovaikutussuhde muiden ihmisten 

kanssa ja toisaalta kokemuksellisuus on suhdetta ympäristöön, kulttuuriin ja luontoon. Fenome-

nologinen kuvaus kohdistuu ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen juuri sellaisena kuin se 

meille ilmenee, pyrkimättä lähestymään ilmiötä minkään olemassa olevan tradition käsitteistön 

avulla tai esittämättä teoreettisia selityksiä ilmiöiden syille (Satulehto 1992, 53). Tähän perustuu 

merkityksen ja kokemuksen asema fenomenologisen tutkimuksen keskeisinä käsitteellisinä ele-

mentteinä. Laine (2010, 26) esittää kokemuksen hyvin laajana käsitteenä, joka kattaa kokonais-

valtaisesti henkilön suhteen todellisuuteensa ja elämismaailmaansa. Tutkimuksessa on tutkijan 

näkökulmasta olennaista tuntea toimintaympäristöä tutkittavien kokemusten tai ilmiöiden syn-

tymisen taustalla, jos tavoitellaan fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti henkilön ja hänen 

kokemansa elämäntodellisuuden välisen suhteen ymmärtämistä. (Laine 2010, 28.) Fenomeno-

logia voidaan määritellä filosofisena oppina ja perinteenä, tai toisaalta oman tutkimusalansa 

omaavana teoreettisena suuntauksena. Tutkimuksen kohteena on tällöin ihmisen tietoisuus, mi-

nuus ja kokemus. Tutkittaessa fenomenologisesti mielenterveyden kokemusasiantuntijuutta em-

piirinen osa on luontevasti erillään tutkimuskohteen teoreettisesta ymmärtämisestä. Tutkimuk-

sen empiirinen osuus rajautuu kohti sitä määrittävää tieteenteoreettista pohjaa koskien todelli-

suutta, sekä oletuksia ihmisten perusolemuksesta ja kokemuksien rakenteista. (Perttula 2008, 

134.)  
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Tutkimuksen empiirisessä osassa pyritään nimenomaan pääsemään kiinni asioihin itseensä eli 

aitoihin kokemusasiantuntijan mielenterveyteen liittyviin kokemuksiin. Aitoon kokemukseen 

liittyy yksilön ainutkertainen tunnelataus, jota ulkopuolinen ei sellaisenaan voi tavoittaa. Sen 

vuoksi aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui fokusryhmäkeskustelu, jonka valintaa perustel-

laan tarkemmin myöhemmissä luvuissa. (ks. alaluvut 3.2., 5.2.).  Menetelmä on vapaamuotoi-

nen keskustelutilaisuus kaikille osallistujille omakohtaisesta ja tutusta aiheesta. Tarkoituksena 

ei ole ensisijaisesti etsiä syitä ilmiöille, vaan ne tarjoavat tilaisuuden hahmottaa maailmaa teo-

reettisen viitekehyksen mukaisesti (Valtonen 2005; Laine 2010).  

 

3.1. Katsaus fenomenologian historiaan ja kaksi tutkimusperinnettä 
 

Fenomenologian syntyajankohta on 1900-luvun alussa ja siitä ei ole missään vaiheessa raken-

tunut yhtenäistä oppijärjestelmää. Fenomenologian määrittelyssä huomio keskittyy erityisesti 

sen sisäiseen monimuotoisuuteen. Fenomenologiaa yhdistää konkreettisten ja selkeiden teesien 

sijaan määrätty filosofinen ote (Saarinen 2002, 216). Fenomenologian eri suuntauksille löytyy 

joka tapauksessa selkeästi niitä yhdistäviä ajattelutapoja. Miettinen, Pulkkinen ja Taipale (2010, 

9) tulkitsevat tällaisiksi fenomenologisen perinteen yhteisiksi luonteenomaisiksi piirteiksi kiin-

nostuksen elettyä todellisuutta kohtaan, sekä elämismaailman ja sen rakenteiden tutkimuksen. 

Ensimmäisenä fenomenologina pidetään yleisesti saksalaista filosofia Franz Brentanoa (1838 – 

1917). Hän erotti psykologiset ja fysikaaliset ilmiöt toisistaan tarkoituksena hahmotella luon-

nontieteistä riippumatonta psykologiaa. Brentanon vaikutus filosofiassa ja psykologiassa ihmi-

sen tietoisuuden tutkimuksen kehitykselle on ollut merkittävä jatkuen hänen oppilaistaan koos-

tuvan ja hänen ajattelustaan vaikutteita saaneen Brentanon koulukunnan välityksellä. Muun mu-

assa Edmund Husserl oli kahden vuoden ajan (1884–1886) Brentanon oppilaana. (Albertazzi 

2005.)  Brentanon mukaan psykologisille ilmiöille ominainen perusrakenne oli intentionaali-

suus, joka selkeästi erotteli ne fysikaalisista ilmiöistä. Brentanon luomiin tunnetuimpiin käsit-

teisiin lukeutuu edelleenkin käytössä oleva kokemuksen perusyksikköä kuvaava psyykkisen ak-

tin käsite (Niskanen 2008, 99).  
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Fenomenologian myöhemmässä kehityksessä voi hahmottaa kaksi toisistaan selkeästi erottuvaa 

tutkimusperinnettä, Edmund Husserlin edustaman deskriptiivisen fenomenologian ja Martin 

Heideggerin ilmiöitä tulkitsemaan pyrkivän fenomenologisen hermeneutiikan. Tässä kokemus-

asiantuntijuuden tutkimuksessa lähestymistapa on fenomenologiseen hermeneutiikkaan ja Rau-

halan eksistentiaalisen fenomenologian ihmiskäsitykseen pohjautuva, jolloin kokemusasiantun-

tijana toimiminen on ilmiöiden tulkintaa ja ymmärtämistä. Asioiden ja tapahtumien kuvaami-

sesta tulee tästä näkökulmasta yksi tapa niiden ymmärtämiseen pyrkivää tulkintaa. Kuvailevan 

ja tulkitsevan ymmärtämisen välinen ristiriita ja siihen suhtautuminen on olennainen kysymys 

koskien koko hermeneuttisen psykologian tieteenfilosofista traditiota (Niskanen 2008, 110).    

Husserlin kehittämän deskriptiivisen fenomenologian perimmäisenä tavoitteena on kokemusten 

ja niiden olennaisten sisältöjen kuvaaminen ja erittely. Hänen mukaansa filosofiassa olisi tavoi-

teltava pyrkimystä asioihin itseensä takertumatta pelkkiin käsite-erittelyihin (Reinikainen 2012, 

23). Ihmisten välittömät aidot kokemukset ja niiden kautta esiin tuleva kokemusmaailma näyt-

täytyi Husserlille kaikkien eri tieteiden alkulähteenä. Husserl piti tietoisuutta perustaltaan mer-

kitysrakenteena, jonka perusrakenteena on sen kohteeseen suuntautuminen. Sen tutkiminen oli 

fenomenologian keskeinen tehtävä. (Husserl 1995, 9-17.) Tietoista kokemusta voi kuvata tajua-

van subjektin ja toiminnan kohteen väliseksi intentionaaliseksi merkityssuhteeksi. Merkityssuh-

teet muodostuvat tajunnan antamina merkityksinä kohteelle. (Silkelä 1999, 121.)  

Husserlin tavoite oli luoda fenomenologiasta puhtaita kokemuksia tutkiva ankara tiede (Niska-

nen 2008, 100). Puhtaan kokemuksen määreenä on irtautuminen teoreettisten tai luonnollisten 

asenteiden mukaisista olettamuksista. Himangan (1995, 10) mukaan Husserl tavoitteli juuri en-

nakkoasenteista vapaata, ilman teoreettisia käsitteitä tapahtuvaa ilmiöiden kuvausta. Tämän saa-

vuttaminen tapahtuisi epookin, eli transsendentaalisen reduktion menetelmää käyttäen. Kurin-

alaisesti loppuun suoritetun epookin avulla irtaudutaan ennakkoluuloista ja näin avautuu mah-

dollisuus painolastista vapaaseen maailman kokemiseen. (Kunnari 2011, 45.) Niskasen (2008, 

100–102) mukaan Husserl piti psykologiatieteissä mahdollisena vähemmän radikaalina mene-

telmänä pitämänsä eideettisen reduktion käyttämistä epookin sijasta. Backmannin ja Himangan 

(2007) mukaan eideettinen reduktio tarkoittaa asian mahdollisten ilmenemismuotojen läpikäy-

mistä ja niin kattavaa kyseenalaistamista, että esiin saadaan sen lähtökohtaisin ilmenemismuoto 

eli olemus (Filosofia.fi).  Husserlin työn tärkeänä antina on lisäksi intentionaalisten toimintojen 
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merkitysrakenteiden, joista hän käytti nimitystä ”noema”, esiin nostaminen (Mäntylä 2012, 12). 

Husserl pyrki ymmärtämään tietoisuuden rakentumista ja on tätä kautta vaikuttanut voimak-

kaasti fenomenologian myöhempään kehitykseen. Ympäröivästä aineellisesta maailmasta saatu 

alkuperäinen ja puhdas kokemus nousee mielekkyysperustaksi kaikelle käsitteelliselle, kulttuu-

riselle ja käytännölliselle (Kunnari 2011, 45).  

Martin Heidegger edustaa fenomenologian kehityksessä fenomenologista hermeneutiikkaa. Kä-

sitteellä ”Dasein” hän kuvasi ihmisen täälläoloa luonnehtivaa konkreettista, arkipäiväisessä 

maailmassa olemista. Inhimillisestä olemassaolosta hän käyttää sen luonnetta hyvin kuvaavaa 

nimitystä täälläolo. (Heidegger 2000, 32.) Ihmisen perusominaisuuksiin liittyy selvästi pyrki-

mys itseymmärrykseen ja ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa koettujen tapahtumien tulkit-

seva ymmärtäminen. Heidegger jatkoi fenomenologisen filosofian kehittelyä, mutta oli eri 

mieltä Husserlin pyrkimyksestä absoluuttisuuteen ja yleispätevyyteen. Heidegger ei pitänyt 

Husserlin päämääriä mahdollisina saavuttaa tutkimuksen kohteen luonteesta johtuen (Backman 

2010, 65). Tutkimuksen kohteen erityisluonteella Heidegger viittaa maailmassa olemisen var-

muuteen ja ehdottomuuteen, jotka hän näkee ihmisenä olemisen ontologiseksi lähtökohdaksi. 

(Niskanen 2008, 104 – 105.) Hän ei pitänyt Husserlin tavoitetta täydelliseen reduktioon mah-

dollisena koska siinä jätettiin huomioimatta ilmiöön liittyvä tilannekohtaisuus, eli situaatio. Ek-

sistentiaalisen fenomenologian näkökulma painottaa omaa todellisuuttaan muovaavien ihmisten 

ainutkertaisuutta ja omaleimaisuutta (Niskanen 2008, 105). Kokemusasiantuntijalle tämä voi 

konkretisoitua muovaamalla omaa todellisuuttaan etääntymällä ja antamalla välimatkaa koke-

muksiinsa saaden samalla uutta näkökulmaa kipeisiin asioihin. Näin puhtaan fenomenologian 

kautta on tultu eksistentiaalisen fenomenologian ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen to-

dellistuu kehollisena, tajunnallisena ja situationaalisena kokonaisuutena (Kunnari 2011, 53). 

Heidegger perusteli käsityksensä reduktion sopimattomuudesta fenomenologisten menetelmien 

välineeksi ajatuksella, että historiallisten käsitteistön kautta tapahtuva tulkinta oli vääjäämättä 

niiden erottamaton osa (Backman 2010, 68 – 69, 71). Ihminen on tiiviisti sidottu hänen ajatus-

maailmaansa muovaavaan todellisuuteensa, jonka ehdot määrittelevät hänen tapaansa tarkas-

tella todellisuutta myös tutkijana (Niskanen 2008, 104).  

Selvän eron Husserlin ajatteluun voi havaita eksistentiaalisten fenomenologien tärkeänä pitä-

mässä situaation merkityksen korostamisessa ihmisen todellistumisen osalta (Kunnari 2011,48). 
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Situaatio on laaja käsite, jolla tarkoitetaan ihmisen elämismaailman kokonaisuutta. Rauhala pai-

nottaa samalla tavoin Heideggerin kanssa hermeneutiikkaa ja tulkitsevaa ymmärtämistä ihmi-

senä olemisen keskeisenä ominaispiirteenä. (Rauhala 1992, 105–115.) Niskasen (2008, 106) 

mukaan Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian alkujuuret ja lähtökohdat löytyvät Husser-

lin ja Heideggerin filosofioista. Rauhalan tulkinnan mukaan ihmistä on mahdotonta tutkia pel-

kästään positivistisella tutkimusotteella, koska ihmisenä olemisen kaikkia piirteitä ei voi suo-

raan mitata ja havainnoida. Situaation tärkeyttä painottaessa on oleellista pitää mielessä holisti-

sen ihmiskäsityksen mukaiset muut kokonaisuuden osat, tajunnallisuus ja kehollisuus, jotka 

ovat myös tärkeitä. Situaatioon kuuluu siten monia erityyppisiä olemassaolon tapaa muokkaavia 

komponentteja, joiden yhteydessä Rauhala puhuu niiden välttämättömyyssuhteesta. (Rauhala 

2005, 42–43.) Situaatio on kaikkea sitä ihmistä ympäröivää todellisuutta, johon kehollinen ja 

tajunnallinen ulottuvuus ovat suhteissa. Se koostuu osittain konkreettisia esineitä, kuten puista 

ja rakennetun ympäristön esineistä. Situaation käsitteen laaja-alaisuutta ilmentää hyvin erilais-

ten ei-aineellisten rakennetekijöiden, kuten arvojen ja normien ymmärtäminen myös siihen kuu-

luviksi. Voi olettaa yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja normien näkyvän selvästi myös mie-

lenterveyden kokemusasiantuntijoiden toiminnan lähtökohdissa. Olennainen osa situaatiota 

ovat koti, työ, opiskelu ja perhe. Myös sosiaalinen ympäristö ja toiminta toisten ihmisten kanssa 

kaikissa eri yhteyksissä ovat merkittävä osa situaatiota. Mielenterveyden kokemusasiantunti-

juuden osalta yhteiskunnalliset ja kulttuuriset olosuhteet ovat tärkeitä situaation rakenneteki-

jöitä. Mielenterveyden kokemusasiantuntijan yksilöllistä situaatiota suhteessa ympäröivään 

maailmaan määrittävät kokonaisvaltaisesti yksilöllisen elämismaailman rajat. 

 

3.2. Holistinen ihmiskäsitys kokemusasiantuntijuuden tutkimisen taustalla 
 

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimisen lähestymistapana ja taustalla tässä tutki-

muksessa on holistinen ihmiskäsitys. Holistisella ihmiskäsityksellä on merkittävä asema tutki-

musten lähestymistapana monilla tieteenaloilla ja erityisen usein siihen törmää hoitotieteen alu-

eella (Virtanen 2000, 65). Ihmisen kokemuksiin, elämään ja mielenterveyteen liittyviin kysy-

myksiin on olemassa aina monta tarkastelunäkökulmaa. Rauhala on esitellyt holistisen ihmis-

käsityksen, jonka mukaan ihminen on tajunnallisen, kehollisen ja situationaalisen olemisen 

muodostama kokonaisuus (Rauhala 1992, 35). Rauhala ajattelee näiden kolmen olemisen tavan 
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olevan eri tavoin eri ihmistieteiden tutkimuskohteena. Kolmen olemisen tavan huomioiva ho-

listinen ihmiskäsitys näyttäytyy siten yhdistelmänä, joka huomioi muut merkittävät ihmiskäsi-

tykset niiden piirteitä yhdistellen.  

Mielenterveyden kokemusasiantuntijan omakohtaista sairauteen liittyvää kokemusta voi määri-

tellä merkityssuhteena, jolloin tutkimuskohteena on tajunnallinen, yksilöllinen subjektiivinen 

kokemus. Tajunnallisuus näyttäytyy kokemusasiantuntijuuden tutkimisen kannalta ensisijaisena 

olemisen muotona, koska situationaalista ja kehollista olemista tulkitaan ja sille annetaan mer-

kityksiä omien kokemusten ja tajunnallisuuden kautta. Ihmisen tajunnallisuudelle olennaista on 

mielellisyys, inhimillinen kokeminen ja merkityssuhteet. Tajunnallisuus määrittyy olemassa-

olon psyykkisenä ja henkisenä ulottuvuutena. Se muodostuu ihmisen kokemisen kokonaisuu-

desta, jossa asiat ilmenevät abstrakteina elämyksinä, kuten tunteina, tahtona, asenteina ja ym-

märtämisenä. Tajunnallisuuteen voidaan myös vaikuttaa monin tavoin, kuten kasvattamalla, te-

rapialla tai valistustyöllä. Maailma ulkopuolellamme ei ole pelkästään konkreettista todelli-

suutta, vaan rakentuu kokemusten meissä synnyttämille subjektiivisille merkityksille. Rauhalan 

tajunnan käsitteessä ja tajunnan rakentumisessa painottuu moniulotteisuus. Keskeisenä tajunnan 

ominaispiirteenä on tajunnan tulkitseminen kehitysprosessina, jonka edetessä asioiden merki-

tykset muodostuvat, asettuvat suhteisiin ja ovat jatkuvassa muutoksessa. (Rauhala 1995, 49).  

Situationaalisuutta voi kuvata olemassaolona suhteessa omaan elämäntilanteeseen. Ihminen on 

aina moniulotteisessa suhteessa sekä fyysiseen, että henkiseen ympäröivään todellisuuteen. 

Tällä suhteessa olemisella on monia vaikutuksia ihmiseen. Omassa elämässä osa asioista näyttää 

määräytyvän ihmisille pääasiassa kohtalonomaisesti ja toisaalta moniin asioihin on mahdollista 

vaikuttaa itse omalla toiminnallaan. Situationaalisuuden keskeinen osuus olemassaolon muo-

tona paljastuu minuuden muodostuksessa.  

Ihmisen persoonallisen identiteetin muodostumiselle eri elämäntilanteissa todellistuneet omi-

naisuutemme ovat keskeisiä. Mielenterveyden kokemusasiantuntijan kohdalla tämä voi tarkoit-

taa mielenterveysongelman omaksumista osaksi identiteettiä. Rauhalan (1983, 33) käsityksen 

mukaan on mahdotonta toimia ja tehdä kohtalonomaisuuden vastaisia valintoja, koska valinnat 

tehdään aina ulkopuolisten tekijöiden, kuten elinikäisen vamman tai aina samana pysyvän syn-

typerän rajoittamina.  
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Kehollisuus näyttäytyy kolmantena keskeisen tärkeänä olemassaolon ulottuvuutena holistisessa 

ihmiskäsityksessä. Kehollisuus voidaan ymmärtää elimellisenä, kehon kautta aistittavien tunte-

musten muodossa ruumiillistuvana olemassaolona, jonka keskiössä on elämän käsite. Keholli-

suus edellyttää meille itsestään selvältä tuntuvaa kehon ja elimistön automaattista toimintaa ke-

hykseksi itse elämälle. Esimerkiksi hengitys, verenkierto ja sydämen toiminta ovat kehollisen 

olemassaolon muotoja. Kehollisuuden keskeinen merkitys hyvinvoinnin rakentumisessa jää hel-

posti vaille erityistä huomiota, kunnes ihminen joutuu kokemaan vaikkapa jatkuvia kipuja. 

Muutokset kehon toiminnassa ja tuntemuksissa vaikuttavat vääjäämättä myös mielen hyvin-

vointiin ja saattavat rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä. (Mesimäki 2011, 6.) Edellä mainitut 

esimerkit kuvaavat osuvasti esimerkiksi paniikkihäiriöstä kertovan mielenterveyden kokemus-

asiantuntijan tilannetta. Paniikkikohtaus on ennen kaikkea tajunnallinen kokemus, mutta tuottaa 

tullessaan voimakkaita kehollisia oireita sydämen hakkaamisesta tukehtumisen tunteeseen. 

Rauhala (1983, 30–31) painottaa kehollisten tapahtumien mahdollista tulemista tietoisuuteen 

kohteeksi tajunnalliselle kokemiselle ja tämä näyttää pätevän erityisen hyvin tavanomaisista 

poikkeavien kehollisten tuntemusten tapauksessa.   

Pääsääntöisesti fenomenologisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä ihmistieteissä käy-

tetään haastattelua ja olen pohtinut fenomenologian soveltuvuutta lähestymistapana tutkimusai-

neiston keräämiseksi mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden fokusryhmäkeskustelun mene-

telmällä. Fenomenologista haastattelua määrittää sen mahdollisimman avoin ilmapiiri luonnol-

lisena ja keskustelunomaisena tapahtumana, jonka puitteissa haastateltaville pyritään luovutta-

maan mahdollisimman paljon vapautta esittää asioita heille ominaisin tavoin. (Laine 2010, 37). 

Fokusryhmäkeskustelun on tarkoitus olla luonteeltaan fenomenologisen haastattelun luontei-

nen. 
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4. KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN KEHITYSHISTORIA  
 

Mielenterveysalalla toimivien potilas- ja omaisjärjestöjen toiminnan alkuvaiheen käynnisty-

mistä selittää tarve puolustaa eri potilasryhmien ja järjestöjen jäsenten oikeuksia ja saada näiden 

ryhmien ääni paremmin kuuluville yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mielenterveyspotilaiden 

oma järjestötoiminta on nuorta ja sen edellytykset luotiin ammattiauttajien järjestötoiminnan 

käynnistymisen myötä. Ammattiauttajien järjestötoiminta mielisairaiden avustamiseksi alkoi 

1890-luvulla. Mielisairauden mukanaan tuomat ongelmat tunnettiin hyvin asiasta kiinnostunei-

den toimijoiden keskuudessa ja alan ammattileiset, kuten Helsingin Lapinlahden sairaalan lää-

kärit, olivat aktiivisia mielenterveysasioiden edistämisessä. Jo vuonna 1897 käynnistyivät val-

mistelut yhdistystoiminnalle tavoitteena perustaa turvakoteja, sekä poistaa mielisairaita ja hoi-

toloita kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. (Weurlander 1996, 5.) Ensimmäisenä yhdistyksenä, 

ja samalla tärkeänä merkkipaaluna, perustettiin Skyddsförening för sinnesjuka eli Turva-yhdis-

tys mielenvikaisia varten 1897. Yhdistyksen keskeistä toimintaa olivat mielisairaaloista kotiu-

tettavien auttaminen ja mielenterveystiedon välittäminen eri tahoille. Yhdistys sai alkunsa La-

pinlahden sairaalan ylilääkärin Anders Thiodolf Saelan aloitteesta. Oletettavasti ruotsalaisen 

esimerkin pohjalta Saela hahmotteli yhdistystä huolehtimaan mielisairaalasta tulevien potilai-

den tarpeista ja sijoittumisesta yhteiskuntaan. (Kalemaa 1996, 34.) Vaikka yhdistyksen toiminta 

kuihtui pian, perustettiin myöhemmin toinen käytännössä vastaaviin tavoitteisiin pyrkinyt yh-

distys. Uuden aikakauden alku tapahtui käytännössä Suomen itsenäistymisen jälkeen. Tärkeänä 

uudistuksena painottuu vuoden 1919 yhdistyslain voimaantulo, jonka myötä Turvayhdistyksen 

nimeksi muutettiin Stiftelsen för psykisk hälsa – Sielullisen terveyden edistämisyhdistys. Nimi 

vaihdettiin myöhemmässä vaiheessa Sielunterveysseuraksi. (Weurlander 1996, 5.) Yhdistyk-

sestä kehkeytyi nimenmuutoksen kautta myöhemmin Suomen Mielenterveysseura, joka on 

alusta alkaen ollut korostuneesti ammattiauttajien järjestö ja saanut sellaisena virallisen aseman. 

Seuran johto on koko toiminnan ajan edustanut korkeinta asiantuntemusta mielenterveysalalla 

ja psykiatrisessa terveydenhoidossa. Järjestö on ottanut kantaa potilaiden, omaisten ja vammais-

ten puolesta pitäen esillä heidän asioitaan, olematta kuitenkaan potilas- tai omaisjärjestö. (Ka-

lemaa 1996, 35.) Juuri potilaiden tai mielenterveyskuntoutujien puuttuminen Suomen Mielen-

terveysseuran toiminnasta lienee myöhemmin ollut keskinen tekijä Mielenterveyden keskuslii-

ton syntymiselle 1970-luvulla. Suomen mielenterveysseuran ja Mielenterveyden keskusliiton 
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suhde heijastelee mielenkiintoisella tavalla yhteiskunnallista ilmapiiriä ja niiden toiminnat on-

kin selvästi haluttu pitää erillään toisistaan erilaisista yhteistyön muodoista huolimatta.  

 

TAULUKKO 1 Kokemusasiantuntijuuden kehitysvaiheet  

 

Vuosi Tapahtumat ja institutionalisoitumiskehitys Yleinen kehitys

1890 1. Esi-institutionalisoitumisen vaihe. Laajempi kiinnostus mielisairaiden ongelmia 

Ammattiauttajien järjestötoiminta kohtaan herää. Mielenterveysseuran edeltäjä

mielisairaiden avustamiseksi alkaa. turvayhdistys mielenvikaisia varten perustetaan.

1919 Uuden yhdistyslain voimaantulo. Yleinen järjestötoiminta aktivoituu. Vuonna 1919 

seuran nimeksi muutettiin Stifelsen för

Psykisk Hälsa – Sielunterveysseura. 

1952 Uusi mielisairaslaki voimaan. Merkittävä käännekohta mielenterveyspotilaiden

oman yhdistystoiminnan käynnistymisessä.

Suomen Mielenterveysseura saa nykyisen nimensä.

Luodaan edellytykset potilasjärjestötoiminnan 

vähittäiselle maanlaajuiselle leviämiselle.

1971 2. Institutionalisoitumisen vakiintumisvaihe. Mielenterveysyhdistystoiminta vakiintuu.

Mielenterveyden keskusliiton perustaminen. Vertaistukitoiminnan kehittäminen 

keskeinen tavoite. 

1992 Kuntoutujien tukihenkilökoulutus alkaa Vertaistuen kehittämisprojektin käynnistäminen

Mielenterveyden keskusliitossa. Kuntoutujille

oikeusneuvontaa ja työllistymiseen liittyvää tukea. 

2000 3. Institutionalisoitumisen järjestelmällinen Suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys 

vaihe. Vertaistukipuhelimen toiminta alkaa. kokemusasiantuntijatoiminnassa.

2008 Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistyön  Merkkipaalu joka kertoo institutionalisoitumisesta.

ensimmäiset kehittämispäivät

2010 4. Vakiintuneiden institutioiden ja Painopisteen siirtyminen vertaistukitoiminnasta 

ja verkostoitumisen vaihe. ulkopuolisille ryhmille suunnattuun 

 kokemusasiantuntijatoimintaan.



35 
 

 

Järjestöillä on myös erilaiset tavoitteet ja tehtävät. Mielenterveysseura on kansanterveysjärjestö, 

jonka ensisijaisena tehtävän on ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, sekä lausuntojen antaminen 

ja aloitteiden tekeminen, kun taas Mielenterveyden keskusliitto pyrkii kehittämään kerhotoi-

mintaa, harrastus- ja keskustelutoimintaa potilaiden keskuudessa ja täten tukemaan ja aktivoi-

maan heitä. (Kalemaa 1996, 140.)    

Merkittävä käännekohta mielenterveyspotilaiden oman yhdistystoiminnan käynnistymisessä oli 

1952 voimaan tullut uusi mielisairaslaki, joka oli samalla ensimmäinen kokonaan suomalaisen 

oikeusjärjestelmän tuottamana säädetty mielisairaslaki. Vuoden 1952 mielisairaslaki käytän-

nössä velvoitti toteuttamaan ja panemaan käytäntöön koko maahan ulottuvan kunnallisen mie-

lisairaanhuoltopiirijärjestelmän. (Mäkelä 2008, 65.) Maan kattava järjestelmä loi luonnollisesti 

hyvät edellytykset myös potilasjärjestötoiminnan vähittäiselle maanlaajuiselle leviämiselle. Sa-

maan aikaan yhteiskunnan ilmapiirin kehittyminen myönteisemmäksi mielenterveysongelmia 

kohtaan ja siihen kytkeytyvä hoitoajattelun muuttuminen tekivät sairaaloiden potilastoimikun-

tien perustamisen mahdolliseksi. Hoitohenkilökunnan kannustuksella ja avulla oli perustavan-

laatuinen merkitys potilastoimikuntien synnylle, koska alkuvaiheessa potilailla itsellään ei ollut 

tarvittavia toimintaedellytyksiä. Potilaiden ja hoitohenkilökunnan yhteistyön avulla murennet-

tiin menestyksekkäästi toimintaa vaikeuttavaa sairaalabyrokratiaa. (Kalemaa 1996, 34–40.)   

Potilastoimikuntien toiminta alkoi kehittymään Pohjois-Savon Harjamäessä ja Etelä-Savon 

Moisiossa sairaaloissa vuonna 1965 perustettujen ensimmäisten toimikuntien myötä. Toiminta 

levisi yllättävän nopeasti myös sairaaloiden ulkopuolelle alkaen vuodesta 1968, jolloin Iisal-

meen rekisteröity Ylä-Savon Mielenterveystoiminnan Tuki ry perustettiin. Vaasan Psyko – 69 

oli seuraava sairaalan ulkopuolella toiminut potilasyhdistys ja 1970-luvulla toiminnan nopea 

laajeneminen ja vilkastuminen näkyivät uusien potilasyhdistysten aloittaessa Oulussa, Seinäjo-

ella, Pieksämäellä ja Kuopiossa. (Mielenterveyden keskusliitto.) 1960-luvun puolivälissä oli ha-

vaittavissa potilaiden huomattavasti aiempaa laajempi yhteiskunnallinen aktivoituminen, joka 

johti Suomen mielenterveysseuran aloitteesta Psykiatrisesti Kuntoutettavien Etujärjestön (PKE) 

perustamiseen Veikkolan parantolassa Etelä-Suomessa 1970. (Weurlander 1996, 13.) Koke-

musasiantuntijuuden kehitys liittyy kiinteästi 1960-luvulla alkaneeseen ja myöhemmin Mielen-

terveyden keskusliiton perustamiseen johtaneeseen kehitykseen. Tuolloin alettiin perustaa en-
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simmäistä kertaa potilastoimikuntia psykiatrisiin sairaaloihin ja myöhemmin 1960-luvun lo-

pulla toiminta levisi sairaalaympäristön ulkopuolelle perustettuihin potilasyhdistyksiin. Mielen-

terveysongelmista ja psykiatrisista sairauksista kärsineiden ihmisten vertaistuen lähtökohtien ja 

alkusysäyksen on helppo ymmärtää olevan löydettävissä sairaalaympäristöistä. Tupakkahuo-

neet ovat toimineet luonnollisena vuorovaikutuksen ympäristönä kumppanuuden, lohdutuksen 

ja tuen jakamiselle. Tupakkahuoneessa on ollut mahdollista tutustua muihin samassa tilanteessa 

oleviin ja mielisairaalaan joutumisen omakohtaisesti kokeneisiin potilaisiin. (Vuorinen 1996, 

8.) 

Kokemusasiantuntijatoiminnan institutionalisoitumisen vakiintumisen vaihe alkoi vuonna 1971 

ja uudesta kehitysvaiheesta kertoo osaltaan Mielenterveyden keskusliiton perustaminen kesä-

kuussa 1971 Iisalmessa Koljonvirran psykiatrisessa sairaalassa. Suomen Mielenterveysseura oli 

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan alkuvaiheissa vahvasti mukana aktivoijan, kannustajan 

ja tukijan rooleissa. Omaistoiminnan käynnistämisessä Mielenterveysseuran rooli oli huomat-

tava ja sen aloittamista omaisryhmistä sai alkunsa omaisten järjestäytyminen ja nykyinen Omai-

set mielenterveystyön tukena -järjestö. (Weurlander 1996, 13.) Mielenterveyden keskusliiton 

perustamiskokous kiinnosti paikallisyhdistysten väkeä, sillä paikalle saapui kymmeniä osallis-

tujia yhdeksästä eri rekisteröidystä paikallisyhdistyksestä, sekä kahdeksasta eri sairaaloiden pii-

rissä toimineesta potilasyhdistyksestä. Jälkikäteen on huomattavissa perustamiskokoukseen 

osallistuneiden paikallisyhdistysten edustajien määrästä, että mielenterveysyhdistystoiminta oli 

hyvää vauhtia vakiintumassa.  

Kalemaan (1996, 100–101) mukaan keskusliiton toiminnan tärkeimmiksi tavoitteiksi määritel-

tiin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus, sekä tulevaa toimintaa osaltaan määrittävä 

ennaltaehkäisevä mielenterveystyö. Alkuvaiheista asti tavoiteltiin mahdollisuuksia vertaistuki-

toiminnan laajenemiselle ja liiton tapahtumat toimivat jäsenten ajatusten vaihtamisen, tuen ja 

virkistäytymisen näyttämönä. Mielenterveyskuntoutujien työllistymistä pyrittiin helpottamaan 

kehittämällä suojatyötoimintaa ja tiedotustoiminnan tehostamista, erityisesti oman tiedotusleh-

den muodossa, pidettiin tärkeänä. Mielenterveyden keskusliiton edelleen ilmestyvää Käsi kä-

dessä -lehteä on julkaistu vuodesta 1972 alkaen. Tuolloin liiton jäsenyhdistysten määrä oli 22 

ja liittoon kuuluvissa jäsenyhdistyksissä oli yhteensä yli 2000 jäsentä. Toiminta oli jatkossakin 

laajenemassa ja vahvassa myötätuulessa, päätellen 50 jäsenyhdistyksen ja niiden 3000 jäsenen 
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rajapyykin saavuttamisesta vuonna 1988. Mielenterveyskuntoutujien kuntoutuskurssien osalta 

toiminta alkoi Mielenterveyden keskusliiton toimesta vuonna 1982 ja liiton toiminnan kehitys 

järjestelmällisempään suuntaan näkyi kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkaamisena 1987. 

(Mielenterveyden keskusliitto).  

Ensimmäisen kuntoutuskurssin järjestämisestä kului jälkeenpäin ajatellen yllättävän pitkään en-

nen kokemusasiantuntijuuden kehityksen kannalta tärkeää tapahtumaa, mielenterveyskuntoutu-

jien tukihenkilökoulutuksen alkua 1992. Tästä eteenpäin ilmaantui paljon uusia toimintamuo-

toja. Käynnistettiin monipuolista liikuntatoimintaa ja keskusliiton ensimmäiset olennaisilta osin 

vertaistuen pohjalle toimintansa rakentaneet oma-apuryhmät aloittivat 1994. Vertaistukitoimin-

nan kehitystyö alkoi 1994 keskusliitossa käynnistetyn kehittämisprojektin myötä, joskin ver-

taistukikäsitteen käyttö ei ollut tuolloin täysin vakiintunutta ja sen rinnalla käytettiin itsehoito 

nimitystä (Tyybäkinoja 2004, 8). Toiminnan kehittymistä 1990-luvulla kuvaa hyvin, että kun-

toutujille alettiin tarjota oikeusneuvontaa ja työllistymiseen liittyvää tukea. Vuonna 1999 vie-

tettiin ensimmäistä kertaa henkisen hyvinvoinnin viikkoa, jonka kuluessa haastettiin yrityselä-

mää osallistumaan vapaaehtoiseen mielenterveystyöhön painopisteenä henkisen hyvinvoinnin 

parantaminen ja edistäminen työelämässä. 2000-luvulle tultaessa liittoon kuului 140 jäsenyh-

distystä, joissa toimi runsaat 15 000 jäsentä. (Mielenterveyden keskusliitto.)  

Mielenterveyden keskusliiton 30-vuotisjuhlat pidettiin vuonna 2001 Iisalmessa, jossa liitto oli 

aikanaan perustettu. 2000-lukua voi kuvata institutionalisoitumisen järjestelmälliseksi vaiheeksi 

monien merkittävien uusien toimintamuotojen käynnistymisen johdosta. Kuntoutukseen liitty-

vistä palveluista ja mielenterveyskuntoutujien lakisääteisitä etuuksista neuvontaa antava tieto-

palvelu Propelli avattiin Helsinkiin. Vuonna 2002 käynnistyi liiton oma vertaistukipuhelinpal-

velu, jonka toimintaa toteuttivat koulutuksen saaneet kokemusasiantuntijat. Nimitys kokemus-

asiantuntija ei edelleenkään ollut täysin vakiintunut ja puhelinpäivystäjiä kutsuttiin kuntoutuja-

asiantuntijoiksi. (Mielenterveyden keskusliitto.) Toiminnan kuvauksesta käy varsin ytimek-

käästi ilmi toiminnan yhteys kokemusasiantuntijuuteen. Toiminnan ydinajatuksena oli henkilö-

kohtaisen kuntoutumiskokemuksen kautta saatuun kokemustietoon perustuvan ohjauksen tar-

joaminen. 2000-luvun kehitystä jälkeenpäin tarkastellessa on merkillepantavaa asenteiden selvä 

muutos hyväksyvämpään ja ymmärtävämpään suuntaan mielenterveysongelmien osalta.   
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Asenteiden ja ilmapiirin muutoksesta 2000-luvulla kertovat osaltaan ensimmäisten Sairas raina 

-elokuvajuhlien järjestäminen ja hyvän mielen lähettiläiden nimeäminen. Sairas raina elokuva-

juhlat tarjosivat yleisölle mielenterveyden ongelmiin ja kuntoutumisen mahdollisuuteen pureu-

tuvia laadukkaita elokuvia. Hyvän mielen lähettiläiden valintaperusteena oli pyyteetön osallis-

tuminen vapaaehtoistyöhön, sekä julkisuudessa tai heidän työnsä kautta tapahtuva mielenter-

veysasioiden edistäminen. (Mielenterveyden keskusliitto.) Samaan aikaan myönteisemmän 

asenneilmapiirin ohessa on selvästi nähtävissä kokemusasiantuntijuuden toimintakentän laaje-

neminen ja monimuotoistuminen. Kokemusasiantuntijakoulutus alkoi vähitellen kehittyä nyky-

muotoaan kohti. Mielenterveyteen liittyvistä ongelmista kärsiville henkilöille koulutettiin tuki-

henkilöiksi työpaikoille ja oppilaitoksiin vertaistutoreita Mielenterveyden keskusliiton toimesta 

ensimmäistä kertaa vuonna 2003. Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistä-

misyhdistys Ratkes ry valitsi 2004 muutoksen mestariksi ja Ratkes-avaimen saajaksi Mielenter-

veyden keskusliiton. Mielenterveyden keskusliitto sai palkinnon ennen kaikkea vertaisajattelun 

sisällyttämisestä toiminnan keskeiseksi osaksi. Sama perustelu nousi esiin Kuntoutussäätiön 

2007 Kuntouttajamitalin myöntämisen taustalla, koskien Keskusliiton TRIO-projektin tulok-

sena syntyneitä uusia vertaistuen muotoja. (Mielenterveyden keskusliitto.) 

Aiemmin toisistaan erillään toimineet mielenterveystyön parissa työtä tekevät järjestöt kokivat 

2000-luvulla tarvetta kuntoutujille, omaisille ja eri tahojen mielenterveysalan ammattilaisille 

tarkoitetulle yhteiselle keskusteluareenalle. Näin sai alkunsa vuonna 2006 perustettu kansallinen 

mielenterveyspooli. Sen roolina on toimia tapaamisten ja yhteydenpidon paikkana eri toimijoi-

den välillä, sekä antaa lausuntoja mielenterveysasioihin liittyen. Tavoitteena on laajan ennalta-

ehkäisevä mielenterveystyön ohessa parantaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien kuntoutujien 

ja heidän läheisten tilannetta. (Mielenterveyden keskusliitto.)  

Mielenterveyden keskusliiton mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tilannetta kartoit-

tanut laaja tutkimus valmistui vuonna 2007. Toiminnan kehittymistä 2000-luvulla voi kuvata 

myös seuraavien uusien toimintamuotojen kautta. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön merki-

tys Mielenterveyden keskusliiton työssä korostui ja tämä konkretisoitui muun muassa henkisen 

hyvinvoinnin viikon muuttumisessa hyvän mielen viikoksi. Nimenmuutoksen kautta aiemman 

työhyvinvoinnin painotuksen sijasta keskiöön nousi ennaltaehkäisevä työ. Hyvän mielen galle-
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rian toiminta Helsingin Ratakadulla käynnistyi. Gallerian toiminnalla tehdään mielenterveys-

kuntoutujien taidetta tunnetuksi laajemman yleisön keskuudessa nostaen samalla esille mielen-

terveysasiaa ilman ryppyotsaisuutta, hyvää mieltä levittäen. Vuonna 2007 liittoon kuului jo 118 

yhdistysjäsentä ja niiden mukana jäsenmäärä ylitti 21000 henkilöjäsentä, kaksinkertaistuen 

edellisen kymmenen vuoden aikana. (Mielenterveyden keskusliitto.) Kokonaisuutena kokemus-

asiantuntijuuden merkityksen voi todeta selvästi kasvaneen 2000-luvulla ja tämä näkyi myös 

kokemusasiantuntijatoiminnan lisääntyvänä suunnitelmallisuutena ja järjestelmällisyytenä. 

Laaja pyrkimys kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseksi sai vauhtia Tampereelta 2008 al-

kaneiden kokemusasiantuntijuuden ja vertaistyön kehittämispäivien myötä. Jatkoa seurasi jo sa-

mana vuonna osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen pyrkivän kehittämis-

hanke Seutu-ryhmien muodossa. Kokemustutkijuuden osalta tärkeä saavutus oli keskusliiton 

kouluttamien kokemustutkijoiden hankkiman aineiston pohjalta aikaansaadun, laatuaan ensim-

mäisen, yhteisöllisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen raportin julkaiseminen 2011. (Mielen-

terveyden keskusliitto.)     

Mielenterveyden keskusliiton historiassa kuvastuu samalla kehityskaari tukihenkilötoiminnasta 

vertaistuen kehittämisen kautta kokemusasiantuntijuuteen. Kehitykseen ovat osaltaan vaikutta-

neet yhteiskunnan ilmapiirissä ja taloustilanteessa tapahtuneet muutokset. Leinonen (2012, 33) 

toteaa vertaistuen kehittämistyön taustalla olleen monia tekijöitä alkaen 1990-luvun talousla-

man myötä käynnistyneestä mielisairaaloiden alasajosta, joka aiheutti laajan ja pikaisen avun-

tarpeen. Vertaistuen vahvuutena on sen yhteisten kokemusten jakamisen ja vuorovaikutuksen 

kautta saavutettavissa oleva voimaannuttava yhteisyyden tunne. Pidemmällä aikavälillä vertais-

tuen kautta saatu yhteisyyden kokemus kanavoituu luonnollisesti lisääntyvään tarpeeseen laa-

jempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tämä on tärkeä kehitysvaihe kokemusasiantunti-

juutta kohti. Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden toimijoiden nykyisessä toiminnassa ja tu-

levaisuuden suunnitelmissa yhteiskunnallinen toiminta ja ulospäin suuntautuminen painottuvat 

toiminnan luonnollisena kehityssuuntana. Leinonen (2012, 34–35) pohtii kokemustiedon ase-

maa kokemustietoa omaavien henkilöiden aktiivisen ulospäin verkostoitumisen ja toisaalta ko-

kemustiedon oman vertaisryhmän sisälle rajautumisen näkökulmista. Kaikkeen kehitykseen liit-

tyvä muutosvastarinta jakaa myös toimintaan osallistuvien kenttää osan toimijoista verkostoitu-

essa aktiivisesti ulospäin jakaen kokemustietoa kuntoutumista tukevista tai sitä estävistä teki-

jöistä ja palvelujen kehittämistarpeista. Osalle toimijoista tärkeää on oman piirin sisään jäävä 
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toiminta, joka toisaalta rajaa kokemustiedon pelkästään vertaistoiminnan sisälle. Toiminnan ke-

hittymisen myötä sen luonnollisena seurauksena näyttää tapahtuneen selvä painopisteen siir-

tymä vertaistukitoiminnasta enemmän ulkopuolisille ryhmille suunnattuun kokemusasiantunti-

jatoimintaan. Juuri suuntautuminen ulospäin, muuhun yhteiskuntaan, loi tarpeen ja maaperän 

käsitteelliselle innovaatiolle ja syntyi nimitys kokemusasiantuntija. Vertaisryhmiin osallistu-

ville avautui uusia toimintamahdollisuuksia, kuten kouluttautua ryhmän ohjaajaksi tai kokemus-

asiantuntijaksi. Aiemmat ikävät kokemukset ja niiden jakaminen vertaistukiryhmässä saattavat 

lopulta näyttäytyä uudessa valossa ja osoittautua voimavaraksi, jonka perustalle kokemusasian-

tuntijuus ja siihen liittyvä kokemusasiantuntijan yksilöllinen toimintarooli rakentuvat (Hyväri 

2009b, 3–6).    
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5. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, AINEISTO JA MENETELMÄLLI-

SET RATKAISUT 
 

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimus on tärkeää sellaisina toimiville henkilöille 

toiminnan sisältöjen ja merkityksien selvittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää niitä kokemuk-

sia joiden pohjalta kokemusasiantuntijuus syntyy ja kehittyy. Vaikka kokemusta on tutkittu pal-

jon erityisesti fenomenologisen tutkimuksen kentällä, on tärkeä määritellä kokemusta nimen-

omaan mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Aihe kiinnostaa myös henki-

lökohtaisesti toimiessani ohjaajana mielenterveysalalla. Samalla aihe on myös yhteiskunnalli-

sesti merkittävä, joten sitä on tärkeä tutkia sen ajankohtaisen ja laaja-alaisen luonteen vuoksi.  

Tutkimuksessa selvitetään mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden erilaisia toimintamuotoja, 

koska kokemusasiantuntijoille on avautumassa sosiaali- ja terveysalalla paljon uusia toiminta-

rooleja ja kysyntää. Kokemusasiantuntijuutta tutkitaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta selvit-

täen syitä sen mukaantulolle palvelujen suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin välineeksi juuri 

nykytilanteessa. Kokemusasiantuntijat voivat tuoda palvelujen käyttäjien näkökulman organi-

saatioiden kehittämistyöhön ja olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyökump-

paneina selvittämässä laatusuositusten toteutumista mielenterveyspalveluiden järjestämisessä. 

Kokemusasiantuntijan rooliin saattaa liittyä monimuotoista toimintaa ammattiohjaajan työpa-

rina ryhmätoiminnoissa tai sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten järjestämissä koulutuksissa am-

mattilaisen rinnalla kertomassa asioista omakohtaisen kokemuksen tuomasta näkökulmasta.   

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä merkityksiä kokemusasiantuntijat antavat toiminnalle?  

2. Mitä toimintarooleja kokemusasiantuntijat kokevat kuuluvan toimintaansa eri yhteyk-

sissä?  

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia fokusryhmäkeskustelun avulla. Kokemusasiantunti-

juuden kehittymistä taustoitetaan kuvaamalla toiminnan historiallista kehitystä, joka liittää ko-

kemusasiantuntijoiden kokemat merkitykset laajempaan historialliseen kehitysketjuun. 
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5.1. Aineisto ja tutkimukseen osallistujat 
 

Aineisto on kerätty pääosin maaliskuussa ja huhtikuussa 2015. Tutkimukseen osallistuneet mie-

lenterveyden kokemusasiantuntijat valikoituivat mukaan kahden eri mielenterveysyhdistyksen 

toimintaan osallistumisen kautta. Mielenterveysyhdistysten työntekijät auttoivat merkittävästi 

kontaktien ja luottamuksellisten suhteiden luomisessa osallistujien kanssa. Osallistuminen pe-

rustui vapaaehtoisuuteen ja mukaan tuleminen herätti alusta alkaen kiinnostusta kokemusasian-

tuntijoiden keskuudessa. Pyrin luomaan keskusteluille onnistumisen edellytyksiä huolellisella 

suunnitellulla ja käyttämällä hyväksi yhdistyksissä olevaa asiantuntemusta. Kyselin etukäteen 

yhdistysten työntekijöiden mielipiteitä ja neuvoja etsiessäni osallistujia tutkimukseen. Pohdin 

myös voisiko tämä johtaa tutkimusjoukon jonkinasteiseen valikoitumiseen, mutta pidän tätä 

epätodennäköisenä. Erityisesti ryhmien toimivuuden kannalta etukäteissuunnittelulla voi olla 

ratkaiseva merkitys. Ryhmiin oli mielekästä saada kokemusasiantuntijuudesta omalta kohdal-

taan kiinnostuneita ja toisaalta toiminnan yleisestä kehittämisestä motivoituneita henkilöitä. Pai-

notus oli onnistunut, eikä se tutkimusaineiston perusteella johtanut myönteiseksi kerrottujen ko-

kemusten selvään painottumiseen. Tällaisella kohdentamisella tai fokusoitumisella tavoitellaan 

keskustelun helpottamista kokoamalla ryhmä ennalta tiedettyjen osallistujien yhteisten piirtei-

den ja asioiden pohjalta homogeeniseksi (Mäntyranta & Kaila 2008, 1509).  

Aineistonkeruuta varten järjestettiin kaksi erillistä fokusryhmäkeskustelua, jotka nauhoitettiin 

ja videoitiin aineiston litteroinnin ja analysoinnin helpottamiseksi. Fokusryhmäkeskustelut jär-

jestettiin mielenterveysyhdistysten omissa tiloissa niiden ryhmäkokoushuoneissa, jotka olivat 

osallistujille entuudestaan tuttuja. Toiseen tilaisuuteen osallistui kolme henkilöä ja toiseen viisi. 

Tilaisuudet pyrittiin saamaan mahdollisimman rennoiksi ja molemmat tapaamiset aloitettiin 

kahvitarjoilulla. Osallistujat kokivat järjestelyn hyväksi ja myös tutkijan näkökulmasta ratkaisu 

oli onnistunut. Keskusteluun osallistui näin toisilleen ennestään tuttuja henkilöitä turvalliseksi 

koetussa ympäristössä, joka oli tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin ja avoimen keskustelun ai-

kaansaamiselle. Fokusryhmäkeskustelut toteutettiin tutkijan etukäteen suunnittelemien mielen-

terveyden kokemusasiantuntijoiden toimintaan liittyvien keskustelualueiden teemojen pohjalta. 

Fokusryhmäkeskustelujen nauhoittaminen ja videointi oli välttämätöntä tutkimuksen toteutta-

miselle ja menettelyä perusteltiin huolellisesti tutkimuksen osallistujille. Videointi herätti kai-
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kesta huolimatta aluksi myös epävarmuutta tutkimuksen osallistujien keskuudessa ja yksi hen-

kilö kieltäytyi aiemmassa vaiheessa juuri videoinnin vuoksi. Tilaisuuksien äänittämiseen ja vi-

deointiin liittyvät järjestelyt oli tehty ennakkoon turhien häiriötekijöiden välttämiseksi, eikä nii-

den osalta enää tutkimuksen toteutusvaiheessa esiintynyt varsinaisia ongelmia.  

Perusteluna kahden erillisen tilaisuuden järjestämiselle olivat suurehko osallistujamäärä ja toi-

saalta ympäristön tuttuuden merkitys osallistujille. Aineistoa on koossa kahden erillisen fokus-

ryhmäkeskustelun pohjalta yhteensä neljä tuntia. Keskustelutilaisuuksien kestoa ei ollut tietoi-

sesti rajattu etukäteen kahden tunnin mittaiseksi, mutta käytännössä ratkaisu oli erittäin toimiva. 

Keskustelut olivat tunnelmaltaan vapautuneita ja vilkkaita, joten aikaa olisi varmasti kulunut 

huomattavasti pidempäänkin. Esimerkkinä erään osallistujan myöhästyessä toisen keskusteluti-

laisuuden alusta käytettiin enemmän aikaa vapaamuotoiseen keskusteluun tilaisuuden käynnis-

tyessä.  

Toinen perusteltu syy kahden erillisen keskustelun järjestämiselle oli keskustelun hallittavuus. 

Fokusryhmäkeskustelun osallistujamäärä on yleensä kohtuullisen pieni. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2011) mukaan ryhmä on pieni, yleensä 6 – 8 henkilöä. Mäntyrannan ja Kailan (2008) mukaan 

ryhmäkoko on yleensä 4 -10 henkeä. Oman kokemuksen perusteella arvioin ryhmäkoon sopi-

vuuden vaihtelevan aiheen ja osallistujien taustan mukaan. Tutkimuksessani toisessa ryhmässä 

oli viisi osallistujaa ja toisessa kolme. Käytännössä ryhmän koko kannattaa pitää pienenä, koska 

ryhmän toimintaa ja osallistujien välistä ryhmädynamiikkaa on käytännössä mahdotonta enna-

koida.  

Ajankäyttöä ja keskustelutilaisuuksien kestoa en ollut suunnitellut tarkkaan etukäteen. Sopiva 

kesto riippuu osallistujajoukosta ja käsiteltävän aiheen laajuudesta. Kummankin fokusryhmä-

keskustelun kesto oli noin kaksi tuntia. Pidän onnistuneena ratkaisuna, että kummallekin ryh-

mälle oli vain yksi kokoontumiskerta jonka kuluessa asioita onnistuttiin käsittelemään riittävän 

laajasti aineiston kattavuuden näkökulmasta. Koen, ettei lisäaika olisi tuonut enää olennaista 

uutta tietoa aiheesta. Useampi keskustelukerta olisi saattanut jopa vaikeuttaa henkilöiden pa-

neutumista aiheeseen inhimillisistä syistä. Omasta elämäntilanteesta johtuen mielenterveyden 

kokemusasiantuntijoilla saattaa olla keskittymis- ja muistivaikeuksia, jotka ilmenivät ajoittain 

ryhmäkeskustelun kuluessa.  
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Mää voin kertoo omasta elämästä, että ku mää oon kertonut oman elämäni jollekki. Ni 

se on kertonu vasta, se ei oo niinku kokemuskouluttaja, mutta että. Mikä se oli se kysy-

mys? (H 1).  

Keskustelujen kuluessa pidettiin myös lyhyitä taukoja, jotka helpottivat keskittymistä asiaan ja 

tekivät tunnelmasta ja ilmapiiristä osaltaan rennomman. Hetkittäin osallistujia piti ohjata hyvin 

hienovaraisesti eteenpäin keskustelussa. Muuten olisi päädytty yksittäisen merkityksellisen ko-

kemuksen loputtomaan pyörittelyyn ja pohdintaan. Tutkijan näkökulmasta tämä oli ennakoita-

vissa ja tiedostettu etukäteen. Keskustelun ohjaamiseen ja sujumiseen liittyviä kysymyksiä oli 

pohdittu ja mietitty toimintatapoja erilaisten ongelmien ilmetessä. Keskustelun kulku on joka 

tapauksessa aina yllätyksellistä, eikä kaikkiin käänteisiin ja ongelmiin ollut mahdollista eikä 

tarpeenkaan varautua. Juuri ennakoimattomat ja yllättäen esiin nousevat teemat voivat myöhem-

min osoittautua keskeisiksi ja erityisen tärkeiksi. 

Keskusteluja käytiin molempien ryhmien tapaamisissa samojen teemojen pohjalta, mutta kysy-

mysten muotoilu ja järjestys vaihtelivat tilanteiden vaatimusten mukaan. Alustavat keskustelu-

teemat pohjautuivat tutkijan kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen perehtymällä muodostu-

neisiin ennakkokäsityksiin. Tutkimustilanteessa moderaattorin rooliin kuuluu olennaisena osana 

myös huomioida yllättävien ja ennakoimattomien keskusteluteemojen käsittely. Jotkin osallis-

tujien esiin nostamat odottamattomat ja heidän tärkeäksi kokemat aiheet vaikuttivat merkittä-

västi tilaisuuksien kulkuun. Fenomenologisen tutkimuksen näkökulmasta tutkijan tarkoitus on 

sulkeistaa keskustelutilanteessa omat ennakkokäsitykset ja puuttua mahdollisimman vähän kes-

kustelun kulkuun. Erityisesti pyritään välttämään johdattelevia kysymyksiä. Pääosin tämä to-

teutui tutkimuksessa hyvin. Kuitenkin jo aineiston alustava analyysi paljasti joitakin täysin tar-

peettomia kysymyksiä ja tutkijan oman mielipiteen esiintuomisia. Näiden merkityksiä on ana-

lysoitava tarkemmin tutkimuksen tuloksia esiteltäessä. 

Osallistujajoukossa oli mukana yksi mies ja seitsemän naista. Yksi osallistuja on transsukupuo-

linen henkilö, joka on käynyt läpi sukupuolen korjausprosessin miehestä naiseksi. Tässä yhtey-

dessä transsukupuolisuus on nostettu esiin ennen kaikkea siksi, että sillä on yhtymäkohtia ko-

kemusasiantuntijana toimimiseen ja kyseinen henkilö kertoo kokemuksistaan avoimesti myös 

toimiessaan kokemusasiantuntijana. Tällöin toimintaan usein liittyvä oman tarinan kertominen 

hänen osaltaan käsittelee mielenterveyden ohella myös transsukupuolisuutta. Vain yhden mie-
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hen mukanaolo herätti kysymyksen, onko sukupuolijakauma sama yleisemminkin koskien ko-

kemusasiantuntijatoimintaa. Tämän aihe jää mahdollisen myöhemmän tutkimuksen selvitettä-

väksi, eikä tämän tutkimuksen perusteella voi tehdä yleisempiä johtopäätöksiä kokemusasian-

tuntijoina toimivien henkilöiden sukupuolijakaumasta. 

Henkilöiden valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon myös mahdollisten osallistujien erilaisia 

taustoja, koska etukäteen tuntui tärkeältä saada mukaan eri kokemusasiantuntijana toimimisen 

vaiheessa olevia henkilöitä. Vuosia kokemusasiantuntijana toimineen kokemukset saattavat olla 

varsin erilaisia juuri toiminnan aloittaneen henkilön kokemuksiin verrattuna. Toisaalta saattaa 

olla, että osallistujajoukko on valikoitunut siten, että pitkä kokemus toiminnassa olemisesta voi 

laskea kynnystä tulla mukaan tutkimukseen. Eräs osallistuja kuvasi tätä sanomalla tulleensa jo 

kokemusasiantuntijatoiminnan myötä niin paksunahkaiseksi, ettei vähästä säikähdä. Osallistujat 

toimivat muutenkin aktiivisesti yhdistyksissä ja pohdin myös tämän vaikutusta osallistujajouk-

koon. Siten löyhemmin yhdistysten toiminnassa mukana olevat ja toimintaan sitoutuneet koke-

musasiantuntijat saattoivat helposti jäädä joukon ulkopuolelle. Tutkimukseen osallistujien ikä-

jakauma oli 25 – 70 vuotta. Joukkoon kuului koulutukseltaan, työkokemukseltaan ja elämänti-

lanteeltaan hyvin erilaisia henkilöitä. Mukana oli puuseppä, elektroniikkainsinööri, eläkkeellä 

oleva sosiaali- ja terveysalan opettaja ja opiskelija koko osallistujajoukon taustojen laaja-alai-

suutta kuvatakseni. Yksi osallistuja toimii kokemusasiantuntijana omaisen roolissa ja tämä toi 

mukaan keskusteluun laajempaa näkökulmaa aiheeseen. Keskusteluissa nousi esiin myös useita 

aiheita, jotka kytkeytyvät olennaisesti mielenterveyden kokemusasiantuntijuuteen. Näistä on 

tärkeä ottaa esiin ainakin huume- ja päihdeongelmat, sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

seksuaalisuuteen laajemmin liittyvät kysymykset.  

 

5.2. Fokusryhmäkeskustelu tutkimusmenetelmänä 
 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja ensisijaisena empiirisen aineiston keräämistapana on fokusryh-

mäkeskustelu (focus group). Fokusryhmähaastattelu ja fokusryhmäkeskustelu ovat käsitteinä 

hyvin lähellä toisiaan ja toisinaan niitä molempia käytetään ilmaisemaan lähes samaa menetel-

mää. Fokusryhmähaastattelu on haastattelijan moderaattorin ominaisuudessa ylläpitämä ja oh-

jaama ryhmäkeskustelu. (Mäntyranta & Kaila 2008, 1507.) Tässä tutkimuksessa käytetään ja 
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painotetaan fokusryhmäkeskustelun käsitettä viitaten haastattelijan ja fokusryhmäkeskustelujen 

osallistujien vuorovaikutuksen piirteisiin. Fokusryhmähaastattelussa tutkijalla on aktiivisempi 

rooli kysymysten esittäjänä kun taas fokusryhmäryhmäkeskustelu menetelmänä nojaa ryhmän 

osallistujien aktiiviseen keskinäiseen vuorovaikutukseen haastattelijan pysytellessä tietoisesti 

taka-alalla. Valtosen (2005, 223 – 224) mielestä on tärkeää tehdä ero ryhmähaastattelun ja ryh-

mäkeskustelun välille. Tässä tutkimuksessa ryhmäkeskustelu toimi vuorovaikutteisena uusia 

keskusteluaiheita ja osallistujien näkökulmia esiin houkuttelevana menetelmänä. Fokusryhmä-

keskustelussa tutkija pyrkii esittämään kysymykset tai keskustelunavaukset niin, etteivät ne 

vaadi juurikaan lisäohjausta. Esimerkkeinä sopivista kysymyksistä fokusryhmäkeskusteluun 

liittyen, siihen soveltuvat hyvin konkreettiset, kokemukselliset ja havainnollista todellisuutta 

kuvailevat kysymykset. (Laine 2010, 36.) Kyseessä on laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka 

avulla tutkimuksessa pyritään tavoittamaan mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden omia ko-

kemuksia ja niiden kautta ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä.  

Fokusryhmäkeskustelu nousi tutkimusmenetelmäksi pitkällisen pohdinnan jälkeen. Koen valin-

nan onnistuneeksi ja sen avulla löytyi vastauksia tutkimuskysymyksiin, jotka koskivat koke-

musasiantuntijatoiminnan henkilökohtaista merkitystä, sekä erilaisia toimintamuotoja koskevia 

merkityksiä. Vastauksia löytyi myös kysymykseen koetuista vaikutusmahdollisuuksista palve-

lujärjestelmien suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen osalta. Vaikuttamisen koettu merkitys 

osoittautui paljon laajemmaksi ja ulottui käytännössä kaikkeen kokemusasiantuntijana toimi-

seen.   

Se niinku tuo asenteen muutos. Mää aattelen sitä, että mihin sitä haluais pyrkiä eniten 

niin. Semmoseen niinku asenneilmaston muutokseen haluaisin, että sillä ois vaikutusta. 

Puhua niistä asioista, joissa on niin paljo häpeää ja syyllisyyttä niin. Puhua vaan siitä 

niin paljon ja panna ittensä likoon ja. Mää aattelen niin, että siinä vois olla vaikutusta 

siihen, että koko asenneilmasto muuttuu ja sitte toisaalta se että. (H 2). 

Mielenterveyteen liittyvän aiheen arkaluontoisuuden vuoksi jouduin pohtimaan, onko fokusryh-

mäkeskustelu tutkimusongelmien ja kysymysten näkökulmasta sopiva menetelmä ja punnitse-

maan ennakkoon sen mahdollisia hyviä ja huonoja puolia. Erityisesti mietitytti tilanteen turval-

liseksi kokeminen osallistujien näkökulmasta. Ryhmätilanteen yllätyksellisyydestä ja nopea-

tempoisuudesta johtuen vaarana voi olla, että joku haastateltavista kokee tulevansa loukatuksi 

tai paljastaa itsestään ryhmäpaineen alaisena asioita joita ei haluasi (Mäntyranta & Kaila 2008, 

1512). Turvallisuuden tunne oli edellytys ja välttämätön lähtökohta omakohtaisista vaikeista 
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asioista puhumiselle ja niiden esiin ottamiselle ryhmän edessä. Fokusryhmäkeskustelun sopi-

vuuteen ja lopulliseen päätökseen sen käyttämiselle vaikutti, että ryhmien jäsenet tunsivat toi-

sensa entuudestaan. Menetelmän käyttöön houkutteli myös oma aiempi työkokemus opetus-

alalta erilaisten ryhmien ohjaamisesta ja siihen liittyvästä ryhmädynamiikasta.  

Ryhmäkeskustelun moderointiin ja yleisemmin koko keskustelutilanteen hallintaan liittyy aina 

myös paljon ennakoimattomia tekijöitä. Hyvä etukäteissuunnittelu on onnistumisen edellytys ja 

itse kokeilin menetelmää tuttavapiiristä koostuneella vapaaehtoisella koeryhmällä. Halusin ko-

keilla käytännössä tutkijan roolia fokusryhmäkeskustelussa fenomenologisen tutkimusotteen 

näkökulmasta. Fokusryhmäkeskustelu ja fenomenologinen tutkimusote pitävät sisällään yhtei-

sen tavoitteen tutkijan kantaa ottamattomasta roolista keskustelun kuluessa. Siinä tutkija pidät-

täytyy keskusteluun puuttumisesta ja omien mielipiteiden esiintuomisesta. Ihanteellisessa ta-

pauksessa tutkimusaineisto hankitaan fenomenologisessa tutkimuksessa siten, että tutkittavat 

kuvaavat välittömiä kokemuksiaan tutkijaa kiinnostavasta asiasta. Tällöin tutkija välttää kuiten-

kaan rajaamasta ennakkoon kysymyksenasetteluillaan erilaisia tutkimukseen osallistuvien esit-

tämiä näkökulmia. (Pekkarinen 2004, 34.)  

Tässä tutkimuksessa tämä ei kaikilta osin toteutunut. Enemmänkin tutkijana pyrin eksistentiaa-

lisen fenomenologian periaatteen mukaisesti omien ennakkokäsitysten tiedostamiseen tutki-

muksen kuluessa. Lehtomaan (2008, 165–166) mukaan eksistentiaalisen fenomenologian näkö-

kulma painottaa aidon puhtaan kokemuksen tavoittamisen mahdottomuutta, koska tutkijan tul-

kintaa määrittävä esiymmärrys ja situaatio suuntaavat hänen tajunnallista ymmärtämistään. 

Koin omien käsitysten sulkeistamisen haasteeksi itselleni tutkijana puheliaana ja helposti kes-

kusteluun mukaan syttyvänä henkilönä. Sulkeistamisen voi määritellä tutkimuksen suunnittelu-

vaiheen aikaiseksi ja ennen aineistonhankintaa toteutettavaksi ilmiöön liittyvien mielikuvien ja 

ennakko-oletusten syvälliseksi pohdinnaksi (Lehtomaa 2008, 165). Koen tästä pohdinnasta ja 

koeryhmän avulla suoritetusta kokeilusta olleen apua varsinaisten keskustelujen toteuttami-

sessa. Menetelmän käytön erääksi perusteeksi nousi sillä saatavan tiedon laajuus ja monipuoli-

suus mahdolliseen yksilöhaastatteluaineistoon verrattuna. Fokusryhmähaastattelun ajatellaan 

tuottavan monipuolisen ja rikkaan aineiston, jonka tyyppistä materiaalia olisi vaikeasti saata-

vissa muilla menetelmillä (Mäntyranta & Kaila 2008, 1507).  
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Käytin keskustelujen ohjaamisen pohjana kokoamaani teemarunkoa, jonka pohjalta ohjasin ti-

lanteiden niin vaatiessa keskustelua kiinnostavien kysymysten suuntaan. Oma esiymmärrykseni 

ja aiemmat tietoni aiheesta heijastuvat näin ollen keskustelun sisältöön. Eri keskustelualueet 

sisältävä teemarunko on tutkimusraportin liitteenä. En näyttänyt teemarunkoa keskusteluun 

osallistujille eikä keskustelu noudattanut ennalta päätettyä järjestystä. Näin osallistujien kiin-

nostuksen kohteet ja heidän esiin nostamansa teemat pääsivät luontevasti esille. Keskustelun 

aikana oli erilaisia toisistaan erottuvia jaksoja ja käänteitä. Ajoittain keskustelijat toivat hyvin 

aktiivisesti esiin heille tärkeitä näkökulmia ja keskusteluaiheita. Välillä tutkijan oli oltava aktii-

visempi ja annettava virikkeitä keskustelun etenemiselle. Keskeinen kertomuksia ylläpitävä mo-

derointikeino on jatkokysymysten esittäminen sopivissa kohdin, kuten kerrotko lisää, ja toi-

saalta ennen muuta kuuntelu (Valtonen 2005, 235). Jatkokysymyksiä käytin paljon ja huomio 

kiinnittyi menetelmän hyvään toimivuuteen aineistoa analysoidessa.     

Etukäteissuunnittelusta huolimatta fokusryhmäkeskustelujen kokonaisuus tutkimuksessa raken-

tui monelta osin intuitiivisen toiminnan tapaan. Uskon tämän fokusryhmäkeskustelulle luon-

teenomaisen piirteen olleen tärkeä osa tutkimuksen onnistunutta toteutusta. Se, että ryhmien 

jäsenet tunsivat toisensa, helpotti selvästi heidän keskinäistä vuorovaikutustaan. Varsinkin luon-

nollisessa ryhmässä olleessaan osallistujat soveltavat siihen luontevasti arkielämästä tuttua vuo-

rovaikutuksen kehystä (Alasuutari 2011, 151). Hyvänä esimerkkinä tällaisesta vasta analyysi-

vaiheessa tutkijalle ilmenneestä intuitiivisesta valinnasta oli keskusteluavausten kertominen 

murteella. Esimerkiksi teemahaastattelun tapauksessa tutkija olisi todennäköisemmin käyttänyt 

kirjakieltä kysymysten esittämisessä.  

Samoin tutkijan oma perehtyneisyys kokemusasiantuntijuuteen ja sitä kautta syntyneet ennak-

kokäsitykset ohjasivat intuitiivisesti keskustelun kulkua. Tällaisia keskustelun aikaisia valintoja 

olivat erityisesti päätökset, milloin moderaattorin tuli puuttua keskusteluun ohjaamalla sitä jo-

honkin haluamaansa suuntaan. Tällöin tutkijana oli pakko luottaa vaistoonsa siitä mikä voisi 

olla keskeistä, tärkeää ja kiinnostavaa. Nämä nopeasti tehtävät tulkinnat ja niiden pohjalta tehdyt 

päätökset ohjasivat analyysin perusteella selvästi keskustelun kulkua. Tässä mielessä esiin nous-

seet aiheet ovat varmuudella osittain näiden tutkijan ennakkokäsitysten ohjaamia. Tutkijan kes-

kustelunavaukset toimivat hyvin ja herättivät vilkasta kommentointia, jolla oli merkittävä vai-
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kutus osallistujien erilaisten näkökulmien esittämiselle. Tutkijan esittämät tulkinnat voivat toi-

mia hyvinä keskustelunavauksina houkutellen esiin kommentteja ja vastaväitteitä, siten houku-

tellen esiin tulkintaa tukevia, tai sitä kumoamaan pyrkiviä seikkoja (Alasuutari 2011, 153).  

 

5.3. Tutkijan rooli fokusryhmäkeskustelussa 
 

Kvalitatiivinen tutkimus tuntui parhaalta lähtökohdalta tutkittaessa ilmiöiden merkityksiä hen-

kilön omien kokemusten kautta. Ajatuksena oli mahdollistaa aiheen vapaamuotoinen käsittely 

ja saada mahdollisimman paljon monipuolista tietoa ryhmän jäsenten toisiaan kannustavan ja 

uusia ideoita esiin houkuttelevan keskustelun kautta. Ryhmäkeskustelussa vetäjän tietoinen ta-

voite on luoda edellytyksiä ja tilaa osallistujien väliselle vuorovaikutukselle (Valtonen 2005, 

224). Menetelmänä fokusryhmäkeskustelu on tutkijan näkökulmasta haasteellinen, mutta sa-

malla innostava ja mielenkiintoinen. Tutkittaessa kokemusasiantuntijuuden merkityksiä ja hah-

motellessa kokemusasiantuntijan eri toimintamuotoja vakuutuin ryhmähaastattelun olevan ko-

keilemisen arvoinen ja lupaava aineistonkeruumenetelmä. Ryhmähaastattelun käytön kautta 

avautuu tilaisuus ryhmän yhteisen luovan potentiaalin esiin saamiselle. Parhaimmillaan ryh-

mässä vuorovaikutuksen pohjalta nousevat kommentit, ideat ja erilaiset näkökulmat saavat esille 

mielenkiintoisia, yllättäviä tuoreita näkökulmia ja huomioita. (Valtonen 2005, 226.)  

Samalla tutkimus tuotti mielenkiintoista uutta tietoa ja kokemuksia fokusryhmäkeskustelun 

käyttömahdollisuuksista tuomalla esiin menetelmän parhaita puolia ja toisaalta heikkouksia, 

joita tutkimusprosessin edetessä ilmeni. Parhaimmillaan tämä antoi uusia näkökulmia menetel-

män käytölle tulevaisuudessa luodaten sen käyttömahdollisuuksia laajemmin. Ryhmädyna-

miikka tuottaa fokusryhmäkeskusteluun ennalta-arvaamattomia tekijöitä, jotka voivat kääntyä 

sekä menetelmän vahvuuksiksi että kompastuskiviksi. Fokusryhmäkeskustelu näyttäytyy ryh-

män toiminnassa ilmenevän sisäisen hierarkian esiin tuovana aitona keskustelutilanteena paljas-

taen, kuka hallitsee keskustelua, kuka pysyy hiljaa tai kuka keskeyttää kenet (Mäntyranta & 

Kaila 2008, 1508). Fokusryhmäkeskustelun käyttäminen aineistonkeruumenetelmänä vaatii tut-

kijalta huolellista ennakkosuunnittelua. Kyseessä on tutkijan aloitteesta ja usein hänen määrit-

telemillään ehdoilla rajattu keskustelu, jonka tavoitteena tutkijalla on saada vuorovaikutuksessa 

esiin häntä kiinnostavat ja tutkimuksen aiheen kannalta oleelliset asiat. (Eskola & Vastamäki 
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2007, 25.)  Ryhmän koostamisessa on oltava mietittynä sopiva ryhmäkoko ja perusteet, joiden 

mukaisesti osallistujat valitaan. Varsinainen vastaus ja lähtökohta kumpuavat tietenkin tutki-

muskysymyksistä, mutta erilaiset ryhmäkokoonpanot vaikuttavat osaltaan ryhmän luonteeseen. 

(Valtonen 2005, 228 – 229.) Toisessa mielenterveysyhdistyksessä olin ollut vuonna 2012 kuu-

den viikon työssäoppimisjaksolla opintoihin liittyen ja yhteistyön tekeminen tutkimuksen to-

teuttamiseksi sujui alusta alkaen luontevasti. Toiseen yhdistykseen olin yhteydessä useampaan 

kertaan puhelimitse ja myöhemmin kävin esittelemässä tutkimushanketta yhdistyksen toimin-

taan kuuluvan kokemusasiantuntijafoorumin tapaamisessa. Luottamuksen saavuttamisen vaa-

dittiin myös useita henkilökohtaisia yhteydenottoja puhelimella ja sähköpostilla, sekä joidenkin 

henkilöiden tapaamista ennen tutkimukseen osallistumisen lopullista varmistumista.  

Tutkija toimii fokusryhmäkeskustelussa ryhmän vetäjänä eli moderaattorina luoden edellytykset 

ja puitteet keskustelulle. Tuntui luonnolliselta olettaa, että alussa osallistujat ovat enemmän tai 

vähemmän jännittyneitä. Alkukankeuden murtamiseksi ryhmäkeskustelun aluksi tehtiin lyhyt 

aloituskierros. Kaikkien osallistujien esitellessä itsensä - usein pääasiassa keskustelun kohteena 

olevan aiheen kautta - muodostuu kokemus ”meistä”, joilla on jotain yhteistä keskusteltavaa. 

(Valtonen 2005, 232 – 233.) Tarkoitukseni oli toimia moderaattorina mahdollisimman taustalla 

puuttumatta tarpeettomasti keskusteluun jättäen tilan avoimeksi keskusteluun osallistuvien vuo-

rovaikutukselle. Fenomenologisen tutkimuksen mukaisesti tarkoitus oli tietoisesti välttää omien 

mielipiteiden esiintuomista ja johdattelevia kysymyksiä. Ryhmädynamiikan johdosta keskuste-

luun puuttuminen osoittautui ajoittain välttämättömäksi. Toisessa ryhmässä oli keskustelua lii-

aksi hallitseva henkilö ja välillä oli välttämätöntä esittää muille osallistujille suoria kysymyksiä 

puheenvuoron antamiseksi. Toisaalta ajankäytön hallinta siten, että kaikki tärkeät teemat tulisi-

vat käsitellyiksi, oli haastavaa. Etukäteen oli vaikea hahmottaa, missä määrin moderaattorin oli 

ohjailtava keskustelua esimerkiksi jatkokysymysten tai toisaalta hiljaa kuuntelemisen avulla. 

Kuuntelun olennaista merkitystä ei voi tuoda liikaa esille puheentuottamisen keinona. Puhe ja 

tarina tarvitsevat aina kuulijan ja kuuntelusta on tärkeää viestiä tarinaa kertovalle. (Valtonen 

2005, 235.)  

Erillisen ryhmäkeskustelutilaisuuden järjestäminen kummallekin ryhmälle antoi oman kiinnos-

tavan asetelman tutkimukselle. Fokusryhmäkeskustelut saattavat erota olennaisesti toisistaan ti-

lanteina. Keskustelutilanteiden eroja pohtimalla tutkija pääsee hiljalleen käsiksi siihen, miksi 



51 
 

 

ihmiset puhuvat samoista asioista ja ilmiöistä eri tavoilla eri tilanteissa ja erilaisiin puheenaihei-

siin liittyen (Pietilä 2010, 225). Kokonaisuutena pidän aineiston keruuta onnistuneena. Oma 

toimintani oli tärkeässä roolissa ryhmäkeskusteluun liittyvän alkujännityksen laukaisemisessa 

ja rennon vapautuneen ilmapiirin luomisessa. Tässä mielessä aloituspuheenvuoroni oli tarkoi-

tuksellisen vapaamuotoinen. Jos vetäjä puhuu vapaamuotoisesti, se antaa viestin epävirallisen 

luonteisesta keskustelutilaisuudesta, jossa sanottavaa ei tarvitse hienosti muotoilla (Valtonen 

2005, 232). Aineiston analyysin näkökulmasta etukäteen mietityistä keskusteluteemoista oli 

hyötyä. Keskusteluissa pysyttiin kohtuullisen hyvin aiheen kannalta mielenkiintoisissa aiheissa. 

Samalla oli tärkeää, että osallistujien puheenvuoroissaan esiin nostamille uusille näkökulmille 

ja heidän tärkeiksi kokemille merkityksille jäi riittävästi tilaa nousta esille keskustelun kuluessa. 

Ennakkoon hahmoteltujen keskusteluteemojen käytöstä huolimatta pyrin fenomenologisen tut-

kimusotteen mukaiseen ennakkoluulottomaan oivaltavaan havainnointiin. Oivaltavuus tässä 

menetelmässä tarkoittaa selkeää irtautumista ennakkoasetuksista ja pyrkimystä katsella tutkit-

tavaa avoimesti (Varto 1992, 87).   

 

5.4. Tutkimuksen eettiset kysymykset  
 

Koin tärkeäksi pohtia ja käsitellä tutkimuseettisiä kysymyksiä koko tutkimusprosessin varrelta. 

Tämän pohdinnan merkitys korostui tutkimusaiheen, mielenterveyden kokemusasiantuntijuu-

den, tutkimukseen osallistujien kokeman mahdollisen arkaluontoisuuden vuoksi. Tästä johtuen 

tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä eettisillä kysymyksillä on oma perusteltu paikkansa. 

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimuksessa eettiset kysymykset painottuivat vah-

vasti koko tutkimuksen ajan suunnittelusta raportointiin saakka. Tämä tutkimuseettinen poh-

dinta ja näkökulma ilmenevät jo asetetuista tutkimuskysymyksistä. Kysymys kokemusasiantun-

tijana toimimisen merkityksistä henkilölle johti syvälliseen omien kokemusten läpikäynnin pro-

sessiin johon liittyi vahva tunnelataus. Tämä välittyi todella vahvasti myös tutkijaan fokusryh-

mäkeskustelujen aikana. Tutkimuksen edetessä oli välttämätöntä pitää taukoa ja ottaa välimat-

kaa tutkimukseen, koska aineistonkeruuta varten järjestetyt fokusryhmäkeskustelut olivat to-

della syvälle osallistujien yksilöllisiin kokemuksiin ulottuvia ja herättivät todella voimakkaista 

tunnereaktioita kaikissa osallistujissa, myös tutkijassa.     
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Tilanteen ohjaaminen ja keskustelun moderaattorina toimiminen oli antoisaa, mutta samalla uu-

vuttavaa. Keskustelun kulkua piti kyetä suuntaamaan tutkijan asettamien kysymysten suuntaan 

antaen henkilöille samalla tilaa tuoda esiin itse tärkeiksi tuntemiaan kokemuksia. Tutkijana piti 

koko ajan empaattisen kuuntelun ja ymmärtämisen ohessa pitää jalat maassa ja pohtia asioiden 

laajempia merkityksiä tutkimuksen kannalta. Ryhmähaastattelun osalta pidetään usein itsestään 

selvänä sen kautta saadun tunnustuksellisen puheen ja omien yksityiskohtaisten tuntojen eritte-

lyn asemaa erityisen arvokkaana materiaalina (Alasuutari 2011, 154). Oman tutkimuksen ryh-

mäkeskustelujen jälkeen arvioin, että joskus yksilöllinen merkittävä kokemus ja tunnustukselli-

nen puhe voi olla liian henkilökohtaista tutkimuksen tavoitteiden näkökulmasta. Tällaiselle pu-

heelle oli selvästi tarvetta ja sille oli annettava tilaa pyrkien kuitenkin jatkamaan hienovaraisesti 

tutkimuskysymysten aiheiden suuntaan sopivan tilaisuuden tullen.  

Että mullaki on ollut aikamoinen elämänstoori, että siitä voi kuitenki selevitä. Että ku 

välillä tuntu, että siitä ei seleviä…seleviä millään. Vaan voi siitäki kuitenki selviytyä. (H 

5).  

Eettisten näkökulmien huomioiminen ohjasi myös tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden va-

lintaa alusta asti sensitiivisestä tutkimusaiheesta johtuen. ”Sensitiivinen, arka, kipeä, vaikea ja 

henkilökohtainen ovat jossain määrin toistensa synonyymejä tässä yhteydessä, ja useat tutkijat 

ovat pyrkineet antamaan sensitiivisyyden käsitteelle määritelmiä.” (Kallinen, Pirskanen & Rau-

tio 2015, 15). Luottamuksellisten suhteiden luomiseen mahdollisten osallistujien kanssa käytet-

tiin paljon aikaa ja vaivaa. Tutkimuksessa avustamaan ja taustatukea antamaan lupautuneisiin 

yhdistyksiin oltiin yhteydessä useaan otteeseen hyvissä ajoin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. 

Työssä käytettiin hyväksi jo aiemmin työn ja opiskelun kautta syntyneitä suhteita ja verkostoja 

kyseisiin yhdistyksiin. Tutkimusta koskeva tiedote toimitettiin aluksi sähköpostilla yhdistyksiin 

ja niissä toimiville kokemusasiantuntijoille. Toisessa yhdistyksessä toimii kuukausittain ko-

koontuva kokemusasiantuntijafoorumi ja tämä helpotti alkuvaiheen yhteydenpitoa. Toisessa 

vaiheessa kävin henkilökohtaisesti kertomassa yhdistysten kokemusasiantuntijoille tutkimus-

hankkeesta jakaen samalla lyhyen itse laatimani kirjallisen kuvauksen hankkeesta. Pääpaino oli 

tässä vaiheessa tutkijan henkilökohtaisella esittelyllä ja vapaalla keskustelulla tutkimuksesta. 

Tämä vaihe oli keskeisen tärkeä tutkimuksen osallistujien mukaan saamisen kannalta. Myöhem-

min ennen osallistujien lopullista lupautumista osallistua tutkimukseen olin vielä moneen ottee-

seen yhteydessä kokemusasiantuntijoihin sähköpostilla ja puhelimitse vastaillen tutkimuksen 
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herättämiin kysymyksiin ja osallistumiseen liittyviin huolenaiheisiin. Tutkimukseen osallistu-

minen perustui vapaaehtoisuuteen ja halua tulla mukaan luotiin avoimen tiedottamisen keinoin. 

Tämä tavoite toteutui hyvin ja osallistujiksi saatiin sopiva määrä henkilöitä, joilla oli eripituista 

ja sisältöistä kokemusta kokemusasiantuntijana toimimisesta. Kokemusasiantuntijana toimimi-

sen eri toimintamuodot liittyvät kiinteästi samaan eettiseen teemaan. Tutkimukseen osallistuvia 

henkilöitä etsiessä ja valitessa oli oltava erityisen hienovarainen ja otettava huomioon kunkin 

osallistujan yksilöllinen historia ja tilanne. Eettisten kysymysten käsittely yhtenä vyyhtenä ei 

ole perusteltua, vaan niiden erittely ja eri vaiheiden kuvaus edellyttävät yksityiskohtaisempaa 

tarkastelua (Kallinen, Pirskanen & Rautio 2015, 192).   

Että en oo itestäni sitä ommaa tarina kertonu missään. Ku mää sanoin semmoset ehot, 

että mää haluan vaan toimia täsä, näin alusa yhistyksen tiloissa. (H 5).   

Esimerkiksi omassa kuntoutumisessaan vielä alkuvaiheessa oleva kokemusasiantuntija voi olla 

toiminnassaan huomattavasti haavoittuvammassa asemassa pidempään toiminnassa mukana ol-

leeseen kaveriinsa verrattuna.  

Tietenki kaikki vaan puhhuu omasta puolesta, niin olettasin näin, että kuitenki ollaan 

jokkainen jotenki käsitelty niitä asioita. Se, että ollaan niinku valamiita ottamaan vas-

taan niitä niin sanottuja yleisimpiä stigmoja. Että ne ei ookkaan niitä nuolenkärkiä, joita 

lentää, vaan pystytään jo väisteleen niitä. Tai sitte ne vaan kimpuaa tuosta nahasta. (H 

8). 

Tästä johtuen kokemusasiantuntijana toimisen muodot ja se mitä kukin tekee vaihtelevat suu-

resti kokemuksen ja henkilön oman elämäntilanteen pohjalta. Yhteinen piirre useimmille koke-

musasiantuntijoille oli, että he halusivat kertoa laajasti omasta elämänhistoriastaan ja kokemuk-

sistaan pohtien samalla omaan sairastumiseen ja elämäntilanteeseen johtaneita syitä. Osallistu-

jien esittelyistä muodostui näin varsin pitkiä, mutta samalla keskustelujen onnistumiselle tär-

keitä avauksia. ”Merkitysten kokonaisuus on aina suurempi kuin sen synnyttämien osien summa 

ja tämän vuoksi tutkijan on palautettava esimerkiksi jokin ihmisen toiminta ihmisen koko yh-

teyteen ja todellistumisen tasoihin ja tämä lisäksi vielä sosiaaliseen ja kulttuuriseen merkitys-

kokonaisuuteen, josta erään osan muodostavat tieteelliset diskurssit” (Varto 1992, 107).  

Pidempään toiminnassa mukana olleet kokemusasiantuntijat kertoivat olevansa tottuneita omien 

henkilökohtaisten kokemusten jakamiseen julkisilla näyttämöillä. Tärkeänä eettisenä lähtökoh-

tana oli että jokainen sai itse määritellä, kuinka avoimesti on valmis kertomaan asioistaan. Pyrin 

huomioimaan tämän myös tutkimusaineiston keräämiseen liittyen. Taustayhdistysten nimiä ei 
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paljasteta ja paikkakuntaa ei kerrota. Tämän osalta todetaan tutkimuksen suoritetun suurehkossa 

suomalaisessa kaupungissa. Tutkimuksessani fokusryhmäkeskusteluihin osallistujien henkilöl-

lisyyttä ei paljasteta. Osallistujat allekirjoittivat kirjallisen suostumuskaavakkeen tutkimukseen 

osallistumisesta keskustelutilaisuuden alussa. Jälkeenpäin ajatellen suostumuksen allekirjoitus 

olisi ollut hyvä tehdä aiemmassa vaiheessa, koska kaavakkeen lukeminen ja allekirjoittaminen 

saattoi lisätä tilanteeseen liittyvää alkujännitystä. Suostumuskaavakkeessa todetaan, että tutki-

mustuloksia tullaan käsittelemään tutkimusraportissa siten, ettei yksittäisen osallistujan henki-

löllisyys paljastu lukijalle. Suostumuskaavakkeessa on myös pyydetty lupaa käyttää aineistoa 

mahdollisessa tulevassa jatkotutkimuksessa. Lisäksi mainitaan, että haastateltavilla on oikeus 

muuttaa mieltään ja perua osallistumisensa milloin tahansa tutkimuksen kuluessa. Tutkimuk-

sessa taustalla mukana olevien mielenterveysyhdistysten tilojen käytöstä ja avusta tutkimukseen 

osallistujien hankinnassa, sekä tutkimuksesta tiedottamiseen liittyvästä varsin laajasta yhteis-

työstä on sovittu suullisesti. Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä ja aineiston-

keruu on toteutettu yhdellä paikkakunnalla, joten osallistujien tunnistettavuuden kokonaan pois-

sulkeminen ja anonymiteetin täydellinen takaaminen on vaikeaa. Tähän on kiinnitetty erityistä 

huomiota tutkimuksen kaikissa vaiheissa, koska tutkimuskohteena ovat kokemusasiantuntijoi-

den henkilökohtaiset varsin arkaluonteiset kokemukset ja kertomukset. Kuitenkin valintoja hel-

potti hieman osallistujien julkisuudessa tapahtuva kokemusasiantuntijana esiintyminen. Osa on 

esiintynyt avoimesti esimerkiksi lehtiartikkeleissa ja toiset taas ovat toimineet enemmän joille-

kin kohderyhmille suunnatuissa tilaisuuksissa. Tutkimusraportissa aineistosta poimittujen suo-

rien sitaattien yhteydessä käytetään henkilöä ja numeroa. 

 

5.5. Tutkimustulosten luotettavuus 
 

Laadullisessa tutkimuksessa tulokset ovat aina jossain määrin tutkijan henkilökohtaisen tulkin-

nan värittämiä. Toinen tutkija voisi saman tutkimusaineiston pohjalta päätyä erilaisiin tulkintoi-

hin ja johtopäätöksiin. Tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan, miten hän on päätynyt luokit-

tamaan ja kuvaamaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt. Hänen on pystyt-

tävä perustelemaan menettelynsä uskottavasti, mutta toinen tutkija voisi silti päätyä erilaiseen 

tulokseen ilman, että sitä on välttämättä pidettävä tutkimusmenetelmän heikkoutena tai edes 
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tutkimuksen heikkoutena. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189.) Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioitaessa on tärkeää tuoda esiin perinteisen reliabiliteetin ja validiteetin korvaavat luo-

tettavuuden määrittämistavat. Käsiteanalyysi nousee luotettavuuden määrittämisessä kes-

keiseksi ja validiuden muodoista rakennevalidius. Tutkimusprosessin kuvaamisessa on pyritty 

käsiteanalyysin johdonmukaisuuteen ja luotettavuuteen, sekä rakenteellisesti johdonmukaiseen 

esittämistapaan. Eskolan ja Suorannan (1998, 212) painottavat tutkimuksen sisäisen luotetta-

vuuden arvioinnin osalta uskottavuuden näkökulmaa, jolloin on tarkasteltava tutkijan ja tutkit-

tavien käsitysten vastaavuutta. Tässä fenomenologisessa tutkimuksessa lähestymistapa pohjau-

tuu fenomenologiseen hermeneutiikkaan ja Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian ihmis-

käsitykseen. Tästä näkökulmasta katsottuna kokemusasiantuntijana toimiminen on ilmiöiden 

tulkintaa ja ymmärtämistä. Tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnissa huomio kohdistuu ennen 

kaikkea tutkijan materiaalia koskevan analyysin luotettavuuteen. Hirsjärven ja Hurmeen (2001) 

mukaan tutkimustulosten on niin pitkälle kuin mahdollista heijastettava tutkittavien ajatusmaa-

ilmaa ottaen samalla huomioon, että haastattelujen tulos on aina seurausta haastattelijan ja haas-

tateltavan yhteistoiminnasta. Edellä mainittu pätee myös fokusryhmäkeskustelun avulla hankit-

tuun aineistoon ja moderaattorin osuuteen keskustelun ohjaajana.  

Kokemusasiantuntijoiden ja laajemmin mielenterveyskuntoutujien joukko muodostaa oman so-

siaalisen ryhmänsä, jolla on oma näkökulmansa maailman hahmottamiseen. Voi puhua omasta 

ryhmälle ominaisesta kulttuurista. Tutkijan oma esiymmärrys tutkimuskohteesta on ollut mer-

kittävässä roolissa tutkimuksen aiheen valinnassa ja tutkimuskysymysten rakentumisessa. Toi-

sen ihmisen ja kulttuurin kokemusten oikean tulkinnan saavuttaminen nousee olennaiseksi ky-

symykseksi tutkijan valintojen vaikuttaessa lähtökohtaisesti todellisuuden kuvaamiseen (Lin-

coln & Denzin 1994, 579). Fenomenologisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnin keskei-

nen lähtökohta on tutkijan kyky tavoittaa ilmiö sellaisena, kuin se tutkittaville ilmenee. Tutki-

muksessa tavoiteltiin kokemusasiantuntijoiden aidon kokemuksen esiin saamista, kuvaamista ja 

tulkintaa. Fenomenologinen tutkimus siis pyrkii kohti kokemusasiantuntijan kokemuksen ja tut-

kijan siitä tekemän rekonstruktion identtisyyttä. Tavoitteen ehdottoman toteutumisen saavutta-

mattomuus on hyväksyttävä, koska se vaatisi tutkijalta mahdottomuuksia. Ilmiöt hahmottuvat 

tutkijalle omien aiempien ymmärtämisyhteyksien kautta. Tämä luonnollinen asenne on kuiten-

kin kyettävä reflektoimaan, ja siitä seuraavat ennakkokäsitykset mahdollisuuksien mukaan sul-

keistamaan. (Perttula 1995, 104 - 105.) Tutkimuksessa pyrittiin fokusryhmäkeskustelun avulla 
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tuotetun aineiston tulkinnan kautta löytämään käsitteellisesti yleistä tietoa kokemusasiantunti-

joiden kokemuksista. Konkreettisesti tämä tapahtui aineistosta nousseiden kokemusten merki-

tyskategorioihin luokittelemisen kautta. Tiedon yleisyys koskee ennen kaikkea tutkimukseen 

osallistunutta kokemusasiantuntijaryhmää ja tutkijana koen saavuttaneeni päämäärän ja tavoit-

teen hyvin. Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimus voi parhaimmillaan sopia läh-

tökohdaksi myös toisten samankaltaisessa tilanteessa elävien yksilöiden kokemusten tutkimuk-

selle.  

Perttula (1995, 102 - 104) määrittelee yhdeksän kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnin kriteeriä, 

jotka soveltuvat tajunnallisten merkitys-suhteiden ja kokemusten tutkimuksen luotettavuuden 

yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Kriteerit sopivat hyvin kokemusasiantuntijuuden fenomenolo-

gisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun. Käytän Perttulan esittelemiä kriteereitä tutki-

muksen luotettavuuden arviointiin soveltuvilta osin.  

 

TAULUKKO 2 Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus 

 

lähde: (Perttula 1995, 102 – 104) mukaillen.  

ARVIOINTIPROSESSI KRITEERIT TAVOITE

1. Johdonmukaisuus Tutkimuksen looginen eteneminen

2. Reflektointi Valintojen perustelu

3. Aineistolähtöisyys Tutkimusaineiston ehdoilla eteneminen

4. Kontekstisidonnaisuus Koetun maailman kokonaisuus

5. Tavoiteltavan tiedon laatu Kielellistetty ja reflektoitu kokemus

6. Metodien yhdistäminen Tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen

7. Tutkijayhteistyö Luotettavuuden vahvistaminen

8. Subjektisuus Tutkijan aseman reflektio

9. Vastuullisuus Tutkimuksen systemaattisuus
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Tutkimusprosessin johdonmukaisuudella tavoitellaan tutkimukselliset valinnat johdonmukai-

sesti esittävää otetta. Perttulan (1995) mukaan tutkimuksen on edettävä loogisesti tutkittavan 

ilmiön perusrakenteen, tutkimuksen aineistonhankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, ana-

lyysimenetelmän ja tutkimuksen raportointitavan suhteen. Kokemusasiantuntijoiden kokemus-

ten tutkiminen edellytti kokemusten kuvaamisen ohella ymmärtämään pyrkivää tutkimusotetta.  

Ymmärtämään pyrkivän tavoitteen vuoksi teoreettiseksi lähestymistavaksi valikoitui luonte-

vasti fenomenologinen tutkimusote. Aineistonhankintatavaksi valikoitui pitkän pohdinnan jäl-

keen fokusryhmäkeskustelu, jota pidän onnistuneena ratkaisuna. Analyysimenetelmänä käytet-

tiin tutkijan omiin valintoihin perustuvaa luokittelua merkitysyksikköihin. Tutkimuksen rapor-

tointia toteutettiin yksityiskohtaisesti johdonmukaisuutta tavoitellen. Tavoitteena oli lukijaläh-

töisyys ja valittujen ratkaisujen seuraamisen ymmärrettävyys. Onnistuminen jää viime kädessä 

lukijan arvioitavaksi. 

Tutkimusprosessia reflektoidessaan ja kuvatessaan tutkijan on kyettävä perustelemaan tutki-

mukselliset valintansa kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Reliaabeliuden vaatimus näyttäy-

tyy tällöin ennen kaikkea tutkijan toimintaa koskevana, ei niinkään haastateltavien vastauksia, 

selvittäen kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189.) 

Tutkimusraporttiin perehtyessä lukijan on kyettävä hahmottamaan tutkimusprosessin kulku ja 

kokonaisuus. Tutkimusaineiston analyysin vaiheiden kuvauksen tulee olla selkeää ja yksityis-

kohtaista. (Perttula 1995, 102.) Olen pyrkinyt tuomaan tutkimusaineiston analyysin etenemistä 

esiin käyttämällä sopivassa määrin aineistosta esiin nostettuja sitaatteja ja tulkiten niitä johdon-

mukaisesti tutkijana. Tutkimusaineiston kuvaamisessa olen pyrkinyt kerronnalliseen johdonmu-

kaiseen ja ymmärrettävään esittämistapaan. Fokusryhmäkeskustelun käyttäminen tutkimusme-

netelmänä on varsin vähän käytetty fenomenologisen tutkimuksen yhteydessä. Siksi tavoite oli 

kuvata tutkimusprosessia yksityiskohtaisesti menetelmän mahdollisuuksia ja heikkouksia esiin 

tuoden. 

Tutkimusprosessin aineistolähtöisyys näkyy kvalitatiivisessa tutkimusprosessissa etenemisenä 

tutkimusaineiston ehdoilla. Tutkimuksessa on laaja teoriaosuus, mutta tutkimuksessa on toi-

mittu aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisyys tässä tutkimuksessa tarkoitti teoriaosuuden tietyn-

laista erottamista tutkimusaineiston analyysistä. Fenomenologinen ote tutkimukseen on säilynyt 
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taustalla koko tutkimusprosessin ajan, mutta tutkimuksen tuloksia on tarkasteltu laajemmin fe-

nomenologisen käsitteistön kautta vasta aineistohavaintojen jälkeen. Tutkimusprosessin kon-

tekstisidonnaisuudella viitataan merkityssuhteisiin, jotka ovat tutkittavissa mielekkäästi ainoas-

taan henkilön koetun maailman kokonaisuudessa. Konteksti viittaa tässä yhteydessä siten yksi-

lön tajuntaan ja sen sisällölliseen maailmaan. Edellä mainitusta johtuen kvalitatiivisen tutki-

muksen tulee olla yksilökohtaista – idiografista. (Perttula 1995, 102.) Tutkimusmenetelmää va-

litessa joutui pohtimaan fokusryhmähaastattelun soveltuvuutta tutkimukseen yksilökohtaisuu-

den osalta. Ryhmäkeskustelun luonteeseen aineiston hankkimisen menetelmänä kuuluu vääjää-

mättä tietty yksilöllisen kokemuksen sulautuminen vuoropuhelussa syntyvään laajempaan ko-

konaisuuteen. Kokemuksen tutkimuksen voi jaotella karkeasti ymmärtävään psykologiaan ja 

ymmärtävään sosiologiaan ymmärtävän psykologian tutkiessa subjektiivisia kokemuksia ja ym-

märtävän sosiologian jaettuja kokemuksia. Tutkimustulosten ja raportoinnin kohdalla painotus 

on ymmärtävän sosiologian tutkimuskohteen suuntainen. Tämä perustuu tutkijan pyrkimykseen 

tulkita kokemusasiantuntijoiden kokemuksia mielenterveyskuntoutujiin kohdistuvassa yhteis-

kunnan asenneilmapiirissä ja sosiaalisessa todellisuudessa. Jokaisen kokemusasiantuntijan ääni 

pääsee kuitenkin esiin tutkimusraportissa esiin nostettujen suorien sitaattien muodossa. Tulosten 

tasolla kuvataan ja tulkitaan enemmän ymmärtävän sosiologian alaan kuuluvia kokemusasian-

tuntijoille yhteisiä kokemuksia. Kerrottujen kokemusten tulkinnassa on tavoiteltu intuitiivista ja 

herkkää otetta. Tutkijana pidän tulkintoja aidosti tutkimusaineiston pohjalta muodostuneina ja 

oikeansuuntaisina. Samalla ne ovat aidosti kriittisesti arvioitavissa. 

Perttulan (1995) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmillä voidaan tavoittaa kielellisesti 

ilmaistavissa olevaa käsitteellisesti ja persoonakohtaisesti yleistä tietoa. Käsitteellisesti yleinen 

kuvaa ihmisen ajattelun ja kielen perusluonnetta, joihin kielellistämisen vaatimus liittyy kiinte-

ästi. Olen pyrkinyt saavuttamaan käsitteellisesti yleistä tietoa kokemusasiantuntijoiden kerto-

massa ilmenevästä yhteisten merkityssuhteiden maailmasta. Perttula (1995) käyttää myös käsi-

tettä persoonakohtainen yleinen, joka liittyy käsitteellisen yleisen tiedon osaksi. Persoonakoh-

tainen yleinen näyttäytyy osana käsitteellistä yleistä, kuvaten yhtä kokemusmaailmaa merkitys-

verkostoineen. (Perttula 1995, 103.) Tutkimuksessa tavoiteltiin käsitteellisesti yleistä tietoa yh-

distellen persoonakohtaisesti yleistä tietoa tutkijan muodostamien merkityskategorioiden 

avulla. Kokemusasiantuntijoiden fokusryhmäkeskusteluissa tuottamasta persoonakohtaisesta 
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tiedosta tiivistyi käsitteellisesti yleistä tietoa kokemusasiantuntijoiden kokemuksista. Fokusryh-

mäkeskustelu menetelmänä oli hyvä valinta tällaisen tiedon savuttamiselle. Tutkimusmenetel-

mien valinnan taustana on ontologinen analyysi ja toisinaan metodien yhdistäminen osoittautuu 

perustelluksi tutkimuksen tavoitteiden näkökulmasta. Tähän fenomenologiseen tutkimukseen 

liittyi tutkimuksen alkuvaiheessa kokemusasiantuntijuuden historiallista kehitystä kuvaava tut-

kimuskysymys, joka oli luonteeltaan muusta tutkimusaineistosta ja fenomenologisista tutkimus-

kysymyksistä poikkeava. Kokemusasiantuntijuuden kehityksen kuvaamisessa historiallinen 

osuus tuntui välttämättömältä saada mukaan tutkimukseen, mutta lopulta ei tutkimuskysymyk-

senä. Päädyin sen ottamiseen mukaan taustoittavana kehyksenä tutkimukselle. Jos ontologinen 

analyysi osoittaa ilmiön paljastuvan vain usean tutkimusmenetelmän yhdistelmällä, lisää niiden 

käyttö tutkimuksen luotettavuutta (Perttula 1995, 103). 

Tutkijayhteistyön tavoitteena on parantaa tutkimuksen luotettavuutta lisäämällä tutkimuksen 

suorittamisen johdonmukaisuutta ja ankaruutta (Perttula 1995, 103). Osallistuin tutkimuspro-

sessin kuluessa tutkimusseminaareihin, joka vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta omalta osal-

taan. Kollegoiden ja muiden aihepiiristä kiinnostuneiden kommentit olivat tärkeässä osassa an-

tamassa virikkeitä ja uusia näkökulmia tutkimuksen toteuttamiseen sen kaikissa vaiheissa. 

Tutkijan tajunnallisuus on tutkimuksen suorittamisen tärkeä edellytys ja tuo samalla mukanaan 

tarpeen sen merkityksen reflektoimiselle, analysoinnille ja raportoimiselle kaikissa tutkimuksen 

vaiheissa (Perttula 1995, 103). Tutkimuksessa on tuotu avoimesti esiin tutkijan omaa taustaa ja 

kiinnostusta aiheeseen. Omaa kiinnostusta aiheeseen ja aiheen henkilökohtaisen tuntemisen 

merkitystä tutkimukselle on reflektoitu koko tutkimuksen suorittamisen ajan. Tutkijan ennak-

kokäsitykset on pyritty ulkoistamaan johdonmukaisesti ja tämä näkyy muun muassa aineistosta 

nousevien merkitysten tulkinnassa siinä, että esiin nousi etukäteen arvaamattomia yllättäviä ai-

hepiirejä ja merkityksiä. Tässä korostui olennaisesti tutkijan vastuullisuus. Tutkijan on suoritet-

tava kaikki tutkimukselliset toimenpiteet systemaattisesti, johtuen mahdottomuudesta kuvata 

raportissa tapahtumat siten, että toisen ihmisen olisi mahdollista hahmottaa tutkimuksen kulku 

täsmälleen toteutuneessa muodossa. (Perttula 1995, 103.) Tutkijan vastuullisuutta on pyritty 

tuomaan esiin tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Onnistumista vastuullisuuden vaatimuksessa 

olen pyrkinyt arvioimaan koko tutkimusprosessin ajan. Tutkijan vastuullista otetta on tuotu esiin 

tutkimuksen avoimella kuvaamisella ja tutkimusraportin kirjoittamisen tavalla.  
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5.6. Aineiston jaottelu merkityskategorioihin  
 

Analyysi eteni luontevasti jäsentämällä aineistoa tarkemmin keskustelun kuluessa tehtyjen ha-

vaintojen pohjalta syntyneisiin merkityskategorioihin. Aineiston pohjalta syntyneistä merkitys-

kategorioista oli tarkoituksenmukaista muodostaa taulukko, joka helpotti teemojen välisten suh-

teiden ja yhteyksien hahmottamisessa ja koko analyysin organisoinnissa. Ryhmittelin aineiston 

teemojen mukaisesti nostaen aineistosta esiin osallistujien niitä käsitteleviä puheenvuoroja. Joi-

hinkin aiheisiin palattiin myös myöhemmässä vaiheessa keskustelua, joten tarkempi ryhmittely 

oli tärkeää kokonaiskuvan saamisen kannalta. Ryhmittely, jonka pohjalta aineistoa on lähdetty 

analysoimaan, on seuraavan taulukon mukainen.  

 

TAULUKKO 3 Merkityskategoriat  

  

 

KATEGORIAT MERKITYSSISÄLTÖ

1. MERKITYS ITSELLE • sosiaalinen toiminta ja merkittävät ihmiskontaktit

• toimintaa, tarpeellisuuden ja merkityksen tunnetta elämään

• toiminnan kautta saavutetaan osallisuuden tunne

2. TUNNE

2.1. Velanmaksu ja velvollisuus • kiitollisuudenvelka hoitojärjestelmältä saadusta avusta

• kokemus velvollisuudesta auttaa muita saatuaan itse apua

2.2. Epävarmuus ja häpeä • koettu psyykkisen sairauden mukanaan tuoma häpeä ja sen voittaminen

• vähättelyn ja mielipiteen huomioimatta jättämisen kokemukset 

3. ASENNETYÖ • kokemus aidosta vaikuttamisesta kielteisiin asenteisiin

• kokemus merkityksellisestä toiminnasta ja hyvästä palautteesta

• kokemus vaikuttamisesta asiakkaita huomioivien ammattilaisten koulutukseen

• moninaiset paikat kokemusasiantuntijana toimimiselle 

4. TULEVAISUUS • usko toiminnan laajenemiseen ja merkityksen kasvamiseen

• toiminnan laajeneminen uusiin väestö- ja ammattiryhmiin

• koulutuksen ja yhteistyökuvioiden vakiintuminen

• toiminta ammattilaisten rinnalla lisääntyy

• usko toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen lisääntymiseen

• huoli kokemusasiantuntijoiden riittävyydestä ja jaksamisesta toiminnan laajetessa 
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Taulukon ensimmäinen kategoria keskittyy kokemusasiantuntijalle itselle tärkeisiin merkityk-

siin. Toinen kategoria on tunnekategoria, joka on jaettu kahteen alakategoriaan sisällön vivahde-

erojen perusteella. Tunnekategoriat ovat sisällöltään laajoja ja vaikeasti rajattavia. Velanmaksu 

ja velvollisuuskategoria määrittyvät myönteisten kokemusten valossa ja sen vastapainona epä-

varmuuden ja häpeäntunteen kategorian sisältö liittyy vahvasti kielteisiin tunteisiin. 

Asennetyökategorian alakohdat liittyvät kokonaisuudessaan toimintaan, jolla viitataan ympä-

röivän yhteiskunnan asenneilmapiiriin vaikuttamiseen ja toisaalta tulkitsen tutkijana, että laa-

jempana pyrkimyksenä on vaikuttaa toimintatapojen muuttumiseen. Kokemusasiantuntijat ker-

tovat haluavansa mukaan uusiin toimintamuotoihin ja osittain kokemusasiantuntijuuden toivo-

taan myös johtavan työllistymiseen. 

Tulevaisuuskategorian sisältö viittaa käsityksiin, joita kokemusasiantuntijat tuovat esiin kerto-

essaan tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuuden näkymien kategorian sisältö kuvaa situatio-

naalisuutta ja kokemusta ennakoiduista ympäristön muutoksen vaikutuksista omaan elämänti-

lanteeseen. Ihminen on aina suhteessa sekä fyysiseen, että henkiseen ympäröivään todellisuu-

teen. Tulevaisuuden näkymistä kertomalla kokemusasiantuntijat määrittelevät keinoja, joilla he 

itse ajattelevat pystyvänsä vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen tulevaisuudessa. Kokemus-

asiantuntijat kertovat ja tuovat esiin sen, että on tärkeää vaikuttaa niihin asioihin, joihin voi 

omalla toiminnallaan vaikuttaa.  

Perehdyttyäni aineistoon yksityiskohtaisesti merkityskategoriat tuntuivat soveltuvan edelleen 

hyvin aineiston tarkemman analyysin lähtökohdaksi. Tunnistin ja luokittelin haastatteluiden 

pääelementtejä eli toistuvia tärkeitä puheenaiheita näihin kategorioihin. Kategoriat tarkentuivat 

edelleen nauhoituksia kuunnellessa ja katsellessa videomateriaalia moneen kertaan. Yhtenä ai-

neiston luokittelukriteerinä hahmottui yksityiskohtaisemmin jako koettuihin omakohtaisiin 

merkityksiin ja ulkoisiin vaikutusmahdollisuuksiin, sekä keskusteluissa esitettyihin käsityksiin 

kokemusasiantuntijuuden tulevaisuudennäkymistä. Kategorioissa oli alkuvaiheessa myös pääl-

lekkäisyyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia. Aineiston eritteleminen ja ryhmittely analyysin ai-

kana moneen kertaan muokkautuneen taulukon mukaisesti perustuu tutkijan omille valinnoille 

tutkimuskysymysten ohjaamana. Analyyttisiä kohtia havainnoidessaan tutkija myös hahmotte-

lee ja miettii esittämistapoja, joiden avulla esittää kiinnostavat löydökset muille (Valtonen 2005, 
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240).  Pyrkimys aineistosta löytyvien merkitysten luokitteluun osoitti kuinka vaikea keskustelun 

kulkua oli ennakoida. Toisaalta se oli hyvä muistutus siitä, ettei sen pitäisi olla tavoitteenakaan.   

Tutkimusaineistoa analysoidessa pohdittiin fokusryhmäkeskustelun menetelmällistä sopivuutta 

fenomenologisen tutkimuksen puitteissa. Tavoite oli varsinaisten tutkimustulosten ohessa saa-

vuttaa menetelmän käytön ja soveltamisen syvempi ymmärtäminen ja mahdollisten uusien käyt-

tömahdollisuuksien tunnistaminen. Samalla tulee esiin sellaisia säännönmukaisuuksia ja ilmi-

öitä, jotka näyttävät liittyvän juuri fokusryhmäkeskustelun käyttöön aineiston hankinnassa. Tut-

kimustulosten analysoinnin ja raportoinnin johtolankana on analysointiprosessin vaiheiden seu-

raaminen. Pyrkimyksenä on saada esille polku, jota seuraamalla tutkijan tekemiin johtopäätök-

siin ja tulkintoihin on päädytty.  

Tutkimusaineiston analyysi eteni monivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmäkeskustelun 

kuluessa oli mahdollista hahmotella ja jäsentää aineiston luokittelun mahdollisuuksia ja eri mer-

kityskategorioita. Haastattelujen jälkeen käytin runsaasti aikaa nauhoitteiden kuunteluun ja kat-

soin videotallenteet useita kertoja läpi tutustuakseni aineistoon perusteellisesti. Tämän jälkeen 

tein aineiston litteroinnin, joka oli työläs urakka. Litteroin aineiston sanatarkasti ja sitä kertyi 

yhteensä 85 sivua neljän tunnin nauhoitteiden pohjalta. Samalla mahdollistui syvällisempi pu-

reutuminen aineistoon. Olen jatkanut analyysia toisessa vaiheessa hahmotellen aineistoluokkia 

ja merkityskategorioita tarkastellen alustavasti niiden välisiä yhteyksiä. Olen pyrkinyt havaitse-

maan aineistosta keskeisiä teemoja tarkoituksena ryhmitellä niitä keskenään ja osan jäädessä 

omiksi yksittäisiksi teemoikseen. Tällaiseksi yksittäiseksi teemaksi nousi esimerkiksi kokemus 

yhdistyksestä eräänlaisena turvasatamana, jonka tiloissa kokemusasiantuntijat saavat olla oma 

itsensä. He kertovat kokevansa tosi tärkeäksi, ettei siellä ollessaan tarvitse kertoa mitään kenel-

lekään.  

Se tullee silleen luonnollisesti. Mutta meilläki ku on näitä kokemusasiantuntijoita täällä. 

Niin se ei oo niinkö tarkotuksenmukastakaan, että me sitä tarinaa niinkö täällä. Ei meiän 

tarvi sitä niinkö täällä niinkö kertua, että. Että me ollaan niinkö omana itsenämme 

täällä.  Kun silläki on kuitenki joku tarkotus sillä, että mennee johonki kertoon, että se, 

ne hyötyy ne, se vastapuoli siitä jollaki tavalla. Ainaki ois tarkotus niin. (H 3).  

Etukäteen suunniteltujen keskustelualueiden ja teemojen käytöllä ja keskustelun ohjaamisella 

ajoittain niiden suuntaan oli tärkeä merkitys keskustelun virittäjänä. Tutkijan on mahdollista 

harkintansa mukaan myös esittää ryhmälle pohdittavaksi niitä alustavia tulkintoja, joita hän on 
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mielessään muodostanut aiemmin tekemiensä havaintojen ja keräämänsä aineiston pohjalta 

(Alasuutari 2011, 152).   

No tossa tuli tosi paljon siitä toiminnan merkityksestä henkilökohtasesti. Varmaan voi-

daan siihen palata, jos jotaki tulee mieleen ja haluatte kertoa. Mutta sitte mietin sitä 

vastaanottoa, mitä yleensä on tuolla. Jos sinä (H 3), vaikka alotat siitä Diakista. Min-

kälainen tunne sulla jäi siitä? Niinku miten se uppos siihen yleisöön?(Tutkija).   

Olennaista oli pystyä olemaan tilanteessa herkällä korvalla huomaten tarttua sillä hetkellä mer-

kityksellisiltä tuntuviin osallistujien esiin tuomiin seikkoihin.  

No tuota. Ensinnäki se kohderyhmä oli semmonen, että siinä oli niinkö kaks ryhmää. 

Toiset oli semmosia nuoria ymmärtääkseni niinkö peruskoulun jäläkeen niinkö jotka oli 

lähteny opiskeleen. Ja toinen oli sitte semmonen aikuisporukka siinä ja. Sitte mää säi-

kähin sitte sen esityksen jäläkeen ku kaikki oli ihan hilijaa. Siis kukkaan ei sanonu san-

naakaan. Sitte ne alakoki niinku kauheesti taputtaan ja sitte mää aattelin että no ehkä… 

(H 3).  

Vaikka vain pieni osa merkityksistä paljastuu keskustelun kuluessa nopeasti ohikiitävässä ai-

heiden virrassa, on tutkijan herkkävireisyydellä tässä yhteydessä tärkeä merkitys tutkimuksen 

myöhempien vaiheiden onnistumiselle. Alustavia merkityskategorioita muodostui luontevasti 

tutkimuskysymysten pohjalta. Osa keskustelunaiheista liittyi selvästi henkilökohtaisiin merki-

tyksiin ja toiminnan antiin kokemusasiantuntijalle itselle. Osa suuntautui taas erityisesti ulkoi-

sen vaikuttamisen kokemuksia tuottavaan toimintaan. Analyysin edetessä merkityskategoriat 

tiivistyivät huomattavasti alkuperäisistä ja kuvaan niiden sisältöjä tarkemmin seuraavissa lu-

vuissa. 

Jaottelin kokemusasiantuntijatoimintaa myös julkisen toiminnan ja oman piirin toiminnan ta-

soihin. Julkinen piiri tarkoittaa toimimista muodollisemmassa kokemusasiantuntijan roolissa 

pyrkien vaikuttamaan asioihin. Oman piirin tasolla toiminta tapahtuu enemmän oman piirin pa-

rissa, esimerkiksi vertaistuen ja mielenterveyskuntoutujien ryhmien ja järjestöjen toiminnan 

puitteissa. Aluksi nostan aineistosta esiin eri tasoja kuvaavia kokemuksia ennen aineiston tar-

kastelua kokemuskategorioiden tarjoamien näkökulmien kautta.  

Tunteet ja niiden merkitys kokemusasiantuntijoille toiminnan yhteydessä nousivat keskeiselle 

sijalle kerrotuissa merkityksissä ja erilaiset tunteet yhdistyvät vahvasti kaikkeen kokemusasian-

tuntijatoimintaan. Tästä johtuen käsittelen aluksi tunnekokemusten merkitystä kokemusasian-
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tuntijoiden toiminnassa laajasti aineistosta nousevien näkökulmien avulla. Vaikka tunteet liitty-

vät kiinteästi kokemusasiantuntijoiden toimintaan, niiden tunnistaminen, nimeäminen ja erotte-

leminen ei tästä huolimatta ole helppoa tai yksiselitteistä. Kaarina Määtän mukaan tiede on suh-

tautunut tunteisiin epäilevästi: tunteita on pidetty järjenvastaisina, vähemmän arvokkaina, pri-

mitiivisinä tai vaarallisina niiden arvaamattomuuden ja hallitsemattomuuden vuoksi. Tunteet on 

mielletty sentimentaaliseksi tunteiluksi tai on epäilty, että tunteita tutkittaessa supistetaan ja ka-

dotetaan osa elävistä ja todellisista tunteista. (Määttä 2006, 7.) Edellä kuvattuun liittyy mielen-

kiintoinen ongelmakenttä ja ristiriita, joka tulee selvästi esiin kokemusasiantuntijoiden kom-

menteissa koskien yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia palvelujärjestelmien kehittämisessä. 

He kertovat kokevansa toisinaan terveydenhuollon ammattilaisten taholta vähättelyä ja ymmär-

tämättömyyttä.  

Se on just juurikin niin, että että tietoa saa kirjoista ja netistä, mut se et se kokemus, 

niinku sen kokemuksen välittäminen voi tapahtua vaan niinku suorassa kanssakäymi-

sessä. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä. (H 4). 

Joskus vähättelyn ja ymmärtämättömyyden kokemuksen kerrotaan vaikuttavan myös suoraan 

erilaisten palvelujen saatavuuteen. Tämä tunne näyttäisi tutkijan tulkinnan mukaan syntyvän 

ympäristön toimintakulttuurin aiheuttamista syistä. Tunne koetusta pallottelusta kuvaa aitoa on-

gelmaa siinä, kenen vastuulla hoitojärjestelmä puitteissa on päihdeongelmaiseksi arvioitu asia-

kas. 

Että mää kuulun A-klinikan asiakkaaksi ja A-klinikalla mulla sanottiin, mun omahoitaja 

sano, että mää kuuluisin jo mielenterveystoimiston palveluihin. Ettäkö mulla alkoholi, 

ei oo enää akuuttitarvetta.  Palloteltiin näin. Lopulta mää jäin sinne A-klinikalle, jossa 

mulla nyt on kerran kahessa kuukauessa käynti. (H 5).   

Ristiriita näyttää syntyvän siitä, että mielenterveystyön ammattilaisten, kuten sosiaalialan oh-

jaajien varsinaiseen työnkuvaan ei ensisijassa kuulu asiakkaan ymmärtäminen tunnetasolla tai 

tunteiden prosessointi poiketen tässä olennaisesti erilaisista terapiatyön muodoista. Hallitun am-

mattilaisen kasvattamisella on pitkä historia työelämässä. Tämä ammatillisuuskäsitys painottaa 

työntekijän neutraalisuutta ja järkiperäisyyttä tavoitteena tunteiden sulkeistaminen taka-alalle 

työhön kuulumattomina asioina. (Forsberg 2006, 31.) Keskusteluissa osallistujat kertoivat ja 

nostivat useaan kertaan esiin velvollisuuden ja häpeän tunteet, joiden merkitystä eri alojen am-

mattilaisten ja muiden ulkopuolisten ryhmien on vaikea ymmärtää kokemusasiantuntijoiden toi-

minnan yhtenä elementtinä ja motivaation lähteenä.  
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Niin tuota, mää just aattelin, et sitä niinku. Se helposti ku siitä sairaudesta kasvaa niin 

semmonen ajatus, että ite on jotenki aivan täysin erilainen tai jotenki täysin erillään 

muista ihmisistä ja siitä häpeästä. Ja häpea on kans semmonen, semmonen joka aika 

tehokkasti ehkäsee parantumista. Että se sairaus on tietyllä tavalla niinku selviytymis-

keino. Ja sitten ku mä luovun siitä sairaudesta, mulla ei oo enää sitä selviytymiskeinoa 

ja mää jotenki. Mulla on semmonen kauhee mielikuva, että sit se loppuelämä on just 

jotain velan maksamista silleen ja semmosta katkeruutta ja katumista ja kaunasuutta, 

loputonta krapulaa. (H 4).  

Erilaisten tunteiden – häpeän, epätoivon, vihan ja ilon – merkityksen ihmisten ongelmien parissa 

tehtävässä auttamistyössä voi ajatella tiivistyvän kahteen seikkaan: käsityksiimme tiedosta ja 

eettis-sosiaalisesta vastuuntunnosta (Forsberg 2006, 40). Ammattilaisten on kokemusasiantun-

tijoiden kertoman mukaan todella vaikea ymmärtää mielenterveysongelmista juontuvia tunne-

reaktioita ja ottaa niitä huomioon työssään. Kokemusasiantuntijoiden panoksena ja heidän omia 

kokemuksia sekä niihin liittyviä tunteita näkyväksi tekevä toiminta voi tuoda lisäarvoa erilaisten 

palvelujärjestelmien toiminnan kehittämiseen asiakaslähtöisempään suuntaan. Omaan toimin-

taan liittyvä tunteista puhuminen nousi jatkuvasti esiin osallistujien kommenteissa. Osan kerto-

mistaan merkityksistä kokemusasiantuntijat ilmaisivat suoraan erityisestä tunteesta puhumalla. 

Tällainen tapa kertoa kokemuksista näytti liittyvän kiinteästi omaan kokemusasiantuntijuuden 

kehittymiseen.  

Tai silleen, että sitä ei koe niin tuskasena ennää. Ainanki jotenki sillain huomasin. Ja 

teki hyvvää ku muisteli sillain. Että ni ommaa elämäänsä. (H 1). 

Toisissa kommenteissa tunnetta oli aavisteltava ja pohdittava kerrottua tarinaa ja sen ilmaisuta-

paa tulkiten. Ajattelen tällöin kertojalla olevan enemmän kokemusta toiminnasta ja omiin ko-

kemuksiin on jo saatu enemmän etäisyyttä.  

Että vaikeita asioitahan ne tietysti on ja kyllähän se aina jotakin tunteita herättää, kun 

ne käy läpi. Mut se on kuitenki niin semmonen ohikiitävä hetki, että en mää ainakaan 

ennää niinku uppoa sinne. (H 3). 

Fokusryhmäkeskustelun menetelmällisenä vahvuutena nousi selkeästi esiin sen vuorovaikutuk-

sessa uusia näkökulmia esiin houkutteleva elementti.  Seuraavassa keskustelusta poimitussa dia-

logissa näkyy selvästi menetelmän mahdollistama vaikutus osallistujien oman pohdinnan virit-

täjänä.  

Kyllä se oli itelläkin sillon ku tuli. Hirvee kynnys oli tulla, ja tota mitä noi on noi ihmiset 

ja mitä täällä tehdään. Niinku tää nyt taas ois sen kummempaa? (H 6). 

Niin sanos muuta. (H 7). 
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Että jos itelläki oli. (H 6). 

Se on se ittesä pienentämisen tunne, että se kynnyshän on saman kokonen mutta kun sitä 

pienentää itsensä, niin siitä kynnyksestä tullee sillon iso. (H 8). 

Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan eroja, eli oman kokemuksen antaman ja 

opitun tiedon suhdetta ja merkityksiä, on mielenkiintoista tarkastella yksityiskohtaisemmin. 

Tarkoituksena on lopulta erojen etsimisen sijasta löytää yhteisymmärrystä ja kykyä asettua toi-

sen osapuolen asemaan luopuen jyrkästä vastakkainasettelusta. Tämän suhteen tarkastelu ai-

neiston kautta nosti esiin myös kokemusasiantuntijuuden kehitystä hiljalleen myönteisemmäksi 

muuttuvan yhteiskunnan asenneilmapiirin myötä.  

Että jos aatellaan että otetaan niinku kokemusasiantuntijat ja kokemuskouluttajat pois 

ja eikä ruvetakaan, niinku koitetaan pärjätä niillä vanhoilla resursseilla täsä voisko 

sanua kynsiin räjähtävän mielenterveysongelmien kanssa. Sen että kuinka paljon sitä on 

populaatiossa. Niin tuota kyllähän se ”riisille” menee varmasti. Että tuota, kyllä siinä 

niinku on mahottoman hyvät tulevaisuuen näkymät siinä että. Koska siis sehän, että me 

ei olla ammatti-ihimisiä. Mutta se, että kokemusasiantuntijat ja kokemuskouluttajat ni 

pystyy lähentään niitä niinku. Tuomaan niinku sen takasinkytkennän sinne systeemeihin. 

(H 8).  

Tieto ja kokemus, kuten myös järki ja tunteet ovat erehtyväisiä ja voivat toisistaan erillisinä 

johtaa harhaan. Tunteita voidaan myös määritellä järjen vastakohdaksi, sillä tunteet voivat se-

koittaa ajatteluamme ja mahdollisesti häiritä järkiperäisten ratkaisujen tekemistä niin aikuisena 

kuin lapsenakin. (Isokorpi & Viitanen 2001, 24.) Tulkitsen kokemusasiantuntijoiden kerto-

masta, että toiminnassa pyritään aidosti yhdistämään kokemus teoriatietoon tavalla, jossa niiden 

vahvuudet täydentävät toinen toisiaan.  

Mutta ajattelen niin, että annan sitä tunnetta. Tietoahan ne saa opiskelijat, joille sitte 

kertoa. Nehän saa kirjoista ja opettajalta. Onhan ne sanonu sen, että mukava kuulla 

tämmöstä. Heistä on, se on vaihtelua ja sitte elävää kerrontaa. Elikkä tunnetta aattelen 

että, että, että… On hyvä että pystyy tai yrittää niinku kertoa miltä tuntuu. Kun on täm-

mönen kokemus niin. Tunnetasolla yrittää saavuttaa. (H 2). 

Kokemusasiantuntijoiden kertomana nousee hieman epäsuorasti esiin vertaistuen erityinen ko-

konaisvaltainen merkitys heidän omalle kuntoutumiselle ja jaksamiselleen toimia kokemusasi-

antuntijana. Tästä näkökulmasta järjestöjen asema ja vertaistuen merkitys tekee konkreettisesti 

ymmärrettäväksi jäsenistölle suunnatun omassa piirissä tapahtuvan ryhmätoiminnan säilymisen 

mielenterveysyhdistysten toiminnan ytimessä.  
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Mä ainakin koen, että täälläkin tämä ryhmäki mitä mä oon teiät tuntenu ja nähny niin 

minä koen tämän uskomattomana semmosena, että miten ihmiset on niiku hienoja sem-

mosia suuria. Minä koen sen, ehkä tämä sitte jotenki tämä tausta sitte ko se tekkee sen, 

että on ollu itelläki ongelmia ja käyny vähän tuota raskasta polokua niin ehkä on her-

kistyny sitte huomaamaan miten mahtavia ihmisiä toiset on ja miten paljo hyvää nään, 

että vasta enemmän, nyt sitä on vasta oppinu näkemään hyvät päivät ja hyvät asiat. 

Mulle on kyllä kasvanu semmonen. (H 2).   
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6. FENOMENOLOGINEN ANALYYSI KOKEMUKSISTA, 

TUNTEISTA JA MERKITYKSENANNOSTA 
 

Tulososiossa tuodaan esiin kokemusasiantuntijoiden omakohtaisia merkityksiä aineistosta poi-

mittujen kommenttien kautta. Analyysin voi todeta alkaneen jo ryhmäkeskustelun kuluessa ja 

siinä korostui tutkijan kyky reagoida keskustelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa esiin nouse-

viin yllättäviin teemoihin. Esimerkkinä tällaisesta yksittäisestä teemasta voi nostaa esiin useiden 

henkilöiden ilmaiseman ajatuksen velanmaksusta ja siihen liittyvästä velvollisuudentunteesta. 

Koska kyseessä on omakohtainen, mutta kokemusasiantuntijoiden laajemmin yhteisesti tunnis-

tama ja jakama merkitys, sitä käsitellään myöhemmin omana itsenäisenä kategoriana sen kes-

kustelussa esiinnousseen osallistujille tärkeän merkityksen johdosta.  

Kokemusasiantuntijoiden kertomat merkitykset kuuluvat selkeästi toisen asteen intention (Rau-

hala 1974) piiriin ja kokemusasiantuntijoiden kertomia merkityksiä kuvataan tästä lähtökoh-

dasta. Omista kokemuksista välittömästi kehkeytyneistä intuitioista ja tunnekokemuksista, en-

simmäisen asteen intentiosta, on edetty kokemuksen tietoiseksi tekemiseen reflektoimalla, ul-

koistamalla ja kielellistämällä. Toisen asteen intentio on keskeinen osa kokemusasiantuntijuutta 

ja sen kehittymistä. Kokemusasiantuntijoiden kertomasta saa myös otteen kokemusten moni-

naisuudesta. Toisen asteen intentio tarkoittaa, että ensisijaisten kokemusten piiristä on edetty 

etäännyttämisen kautta rakentavan ymmärryksen tasolle (Perttula 2008). Rakentavan ymmär-

ryksen, toisen asteen intention tasolla, on mahdollista objektivoida ja sanallistaa kokemusta ko-

kemusasiantuntijana toimimisesta. Tässä tutkimuksessa tämä tulee esiin fokusryhmäkeskuste-

luissa tuotetuissa etäännytetyissä kokemuksissa.  

Hiljainen tieto (Polanyi 1983; 1998) liittyy myös luontevasti osaksi kokemusasiantuntijuuden 

syntymistä. Kokemusten reflektoinnin, ulkoistamisen ja kielellistämisen ohessa myös hiljainen 

tieto tulee näkyväksi kokemusasiantuntijoiden kertomuksissa samanlaisessa prosessissa. Kerto-

malla kokemuksista ja merkityksistä he tekevät kokemuksiaan ja niihin liittyviä tunteita näky-

väksi. Rylen (1969) kokemuksen kautta muodostuva käytännöllinen tieto, taitava toiminta ja 

siihen olennaisesti liittyvä kriittinen arviointi ovat tutkijan aineiston pohjalta tekemän tulkinnan 

perusteella tärkeä osa kokemusasiantuntijuuden kehitystä, tullen esille kokemusasiantuntijoiden 
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kertomuksissa. Kokemusasiantuntijuus syntyy, kun on tarvittavassa määrin kyennyt reflektoi-

maan, ulkoistamaan ja kielellistämään omia kokemuksia, hiljaista tietoa ja omaa toimintaa.  

 

6.1. Merkitys itselle  
 

Kokemusasiantuntijat kertoivat keskustelun kuluessa heille tärkeistä kokemusasiantuntijuuden 

mukanaan tuomista omakohtaisista merkityksistä. Kokemusasiantuntijaksi ryhtyminen ja toi-

minta luovat toimijoille merkittävää sosiaalista verkostoa ja sen mukana syntyy kestäviä ja tär-

keitä ihmissuhteita.  

Sosiaalinen toiminta ja merkittävät ihmiskontaktit 

Täytyy sanua, että se on hirviän tärkiää. Siis ku sen huomaa jo siitä kun kesällä on puo-

litoista kuukautta tää kiinni, niin kyllä sitä jo kaipaa. Se tuo niinkö sisältöä elämään ja 

uutta. Ihmisten kans saa toimia ja se on kehittäny mua vähitellen. (H 1). 

Kokemusasiantuntijoille yhteisö tuo erityistä sosiaalista tukea, sillä henkilöillä saattaa olla mo-

nenlaisia vaikeuksia sosiaalisen kanssakäymisen saralla omasta taustastaan johtuen. Kokemus-

asiantuntijoiden esiin nostamien merkitysten perusteella voi todeta yhteisön voivan olla osaltaan 

tukemassa ihmisessä tapahtuvaa voimaantumista. Arka ja omiin oloihin vetäytyvästä henkilö 

kertoo kommentissaan omasta muutoksestaan ja psyyketyöstään kohti muiden kanssa viihtyvää, 

avoimempaa ja vuorovaikutuksellista henkilöä. Pohdinta on osuva kuvaus alkuperäisen koke-

muksen reflektoimalla syntyvästä tulkinnasta, joka välittyy kokemusasiantuntijan kielelliste-

tyssä kertomuksessa. 

Ja tuota enhän mää uskaltanu, kun mää olin sosiaalisesti, mulla oli sosiaaliset pelot, 

niin enhän mää voinu mitenkään mennä minnekään. Niin tuota niin täällä sitten oikees-

taan ihan alusta lähtien sillon aikoinaan niin oli semmonen tunnelma, että voi niinku 

osallistua ja mennä. Ja määkin menin semmoseen kansainväliseen projektiin, jossa mää 

oikeestaan olin kokemusasiantuntija. Sillä nimellä se ei sillon ollu. Mutta kuntoutujien 

edustajana olin. Ja tuota, ja sitte kaikenlaiset, mitä täällä on pystyny, ja sitte että tapasi 

yleensä ihmisiä, joitten kans pysty puhumaan. Et se oli tosi ihme ottaen huomioon, että 

olin vuoskymmeniä niinkun yksin. Etten voinu kenenkään kans puhua oikeen. Niin tota 

nyt se oli aivan ihmeelliseltä kun ihmiset puhu ja niinku avoimesti. (H 6). 

Kielellistämisen ja vaikeiden asioiden ääneen kertomisen tärkeä merkitys nousi esiin fokusryh-

mäkeskusteluissa osallistujien itsensä esiin nostamana pohdintana, kuten käy ilmi seuraavasta 

keskustelutilanteesta poimitusta vuoropuhelusta. 
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Ook sä jutellu täällä jonku kanssa siitä sun tuntemuksista? Oisko sitte sulle jotain sopi-

vampaa? (H 4). 

Kato ku mää vielä oon semmonen, mun on hirveen vaikee päättää. Mä oon toisaalta, 

toisaalta ihminen. Ja sitte mää en uskalla oikeen sanoa mitään kun mulla ei oo itellä 

oikeen mitään näkemystä. Minnuun voi ehkä vaikuttaa helposti ja mää en osaa sanoa ei 

kovin helposti. (H 6).  

Mutta täällä voi kuitenki ihmisiin luottaa, että työntekijöihin. Ne aattelee sun parasta. 

(H 4). 

Mutta kyllä mää hirveen hyvin ymmärrän sua, että just ei oikeen niiku tiedä mitä ittek-

kään haluaa saati sitten että se työntekijä vois niiku auttaa sua. (H 7). 

Että jotenki kun on niin aivan, oon mä jotaki jutellukki mutta. (H 6). 

Niin ja kun se on se puhuminen itsessään jo sen voi sanoa, jollain tavalla se avaava 

tekijä. Että jos niitä pelekästään miettii niin siinä jää se pieni pala sitä käsitteellistämistä 

ja se. Sillon kun sen pukee sanoiksi ja sanoo sen ulos, niin se on kuitenkin erilainen 

prosessi kuin pelkästään miettiminen. (H 8). 

Kyllä varmaan se juttelu kannattaa. Mää ite ajattelen, että työntekijät tuskin pyrkii su-

hun vaikuttamaan tai päättämään sun puolesta. Mutta joskus omat ajatukset ihan oi-

keesti aukenee ku vaan keskustelee toisten kanssa. Sitte vaan jotenki ite oivaltaa sen 

ratkasun. Mulla ainaki on tosi paljon kokemusta, että aina ku on jotain omia henkilö-

kohtasia juttuja, niin pyrin kyllä jonku kans niistä puhumaan. Että mä koen sen tosi tär-

keeksi asiaksi. (H 4).   

Kokemusasiantuntijana toimimiseen liittyvä sosiaalinen toiminta on hyvin monimuotoista ja jo-

kaiselle henkilölle sen mukana tulevat merkitykset ovat yksilöllisiä. Osa kerrotuista merkityk-

sistä on hyvin yleisiä toiminnan eettiseen arvopohjaan viittavia. Tutkijana ymmärrän kokemus-

asiantuntijan arvojen esiin nostamisen viittauksena hiljaiseen tietovarastoon, joka vaikuttaa toi-

minnan taustalla. Seuraavassa kertomassa kokemusasiantuntija tekee omaa hiljaista tietoaan nä-

kyväksi reflektoimalla toiminnan syvimpiä merkityksiä ja pukemalla pohdinnan sanalliseen 

muotoon.  

Mutta kyllä mää nään että siinä on myös, siinä mielessä, että niinku oisko täsä vapaa-

ehtoistyössä myös se lähimmäisen rakkaus. Että koska kokee että on jotakin annettavaa 

sille toiselle ihmiselle, jolla on pikkusen hankalempaa. Mahdollisesti, se on tietenki oma 

oletus, että sillä on hankalempaa. Mutta tuota niin, se että kun kokee että on jotaki an-

nettavaa niin eikö se kuitenki oo jotain tämmöstä yleistä lähimmäisen rakastamista ja 

onhan se myös itsensä rakastamista.(H 8).  

 

Toimintaa, tarpeellisuuden ja merkityksentunnetta elämään 
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Keskustelijat kertoivat ja toivat esiin moneen otteeseen kokemusasiantuntijuuden tuovan muka-

naan elämänsisältöä. He kertovat saavansa toiminnasta kokemuksen itsestään tarpeellisena ja 

merkityksellisenä ihmisenä. Kokemusasiantuntijoiden kertomuksista päätellen toiminnasta 

kumpuaa heille myös kontrollin ja hallinnan tunnetta omaan elämäänsä. Tärkeää on että he ajat-

televat ja kokevat tekevänsä jotain, jolla on todellista merkitystä. 

Se on tuota, ku mää oon aika epävarma ihiminen ollut, niin ni mää oon kehittyny sillain 

niin, että se on mulle antosaa. Ja mulla on itseluottamus kasvanu. (H 1).  

Eräs kokemusasiantuntija käyttää erityisosaamistaan hyväksi mielenterveysyhdistyksen puit-

teissa tapahtuvassa vertaisryhmän ohjaajan tehtävässä saaden siitä kertomansa mukaan elämän-

sisältöä ja itseään kiinnostavaa toimintaa.  

Sitte ja oisko siitä nytte kolome, nelijä vuotta aikaa mää opiskelin artesaaniksi ja mää 

sitte tulin tänne pitämään semmosta kivimosaiikkikurssia. No sillon mää niiku muuten 

vaan opetin nuille ketä kiinnosti, korujen tekemistä ja. Ei ollu varsinaisesti sillain kurssi. 

Ja sitte mää oon osallistunu nuille eri ryhymisä kulukenu ja. Lähinnä mun sydäntä on 

nuo kädentaitoryhymät ja nyt mulla on tarkotus pittää semmonen unisiepparikurssi pää-

siäisen jäläkeen. (H 3).  

 

Toiminnan kautta saavutettu osallisuuden tunne 

Kokemusasiantuntijat kuvaavat ja kertovat kommenttiensa kautta selvästi osallisuuden tunteen 

saavuttamisesta ja vahvistumisesta. Osallisuus konkretisoituu ja ilmenee kokemusasiantuntijoi-

den asiantuntemuksen ja kokemustiedon hyväksymisenä, huomioimisena ja hyödyntämisenä 

toiminnan suunnittelussa. Kokemusasiantuntijoiden osallisuus näyttäytyy heidän kertomansa 

mukaan parhaimmillaan siinä, että heidän asiantuntemuksensa tunnistetaan, hyväksytään ja sitä 

hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä. Kokemuksen kautta saavutettu 

tieto johtaa eräänlaisen jatkumon kautta liukumiseen kohti semi-ammatillistumista, jollaisena 

kokemusasiantuntijuutta voi keskustelijoiden kertomien kommenttien perusteella pitää. Ter-

minä semi-ammatillisuus kuvaa hyvin kokemusasiantuntijoiden tietoa ammattilaisten tiedon 

täydentäjänä, kuten he omaa toimintaansa määrittelevät.  

No mää kuulun tuohon, onko se nyt kaupungin päihde- ja mielenterveysneuvosto. Ja mää 

oon niinkö siellä tämän yhdistyksen puolesta samoten ku meiän puheenjohtaja on. Ja 

siellä on niinkö esimerkiks A-killalta ihiminen, joka on kans niinkö, että se on kokemus-

asiantuntijan ominaisuudessa kait että. Kaupungin, niinkö nämä luottamushenkilöt 
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pyysi, että me tehtäs. Se neuvosto tekis semmosen jonkulaisen yhteenveon ja talousar-

vion, että mihin sitä. Minkälaista apua niinkö tällä hetkellä akuutisti tarvitaan ja. Että 

minusta se oli niinkö sillain antosa reissu että. (H 3).  

Kokemusasiantuntijatoiminnassa on tärkeää saavuttaa heidän osallisuuden kokemuksensa. 

Osallisuuden kokemus ja sen kehittyminen välittyi keskusteluryhmiin osallistuneiden henkilöi-

den kertomuksista ja tutkimukseen osallistuneiden taustayhdistysten toiminnasta paljastui sa-

malla selkeitä eroja. Nämä selittyvät pitkälle kokemusasiantuntijatoiminnan kehitysvaiheesta 

yhdistystasolla ja toisaalta yksittäisten kokemusasiantuntijoiden toiminnassa mukanaolon pituu-

della. Toisessa yhdistyksessä toiminnasta on vuosien kokemus, joka näkyy selkeästi toiminnan 

suunnitelmallisuutena ja kehittämispyrkimyksenä. Tästä hyvänä esimerkkinä on viikoittain ko-

koontuva kokemusasiantuntijafoorumi, jonka puitteissa kokemusasiantuntijat suunnittelevat tu-

levaa toimintaa yhdistyksen työntekijöiden kanssa. Yhdistyksen piirissä osallisuus ilmenee vah-

vana. Kokemusasiantuntijoiden otteissa näkyy tästä johtuen kokemuksen tuomaa varmuutta ja 

toimintamuotojen monipuolisuutta. Seuraavan kokemusasiantuntijan varmaotteisesta kerto-

masta voi havaita asiallistavan ja objektivoivan näkökulman toimintaan. Hän kertoo ja sanallis-

taa kokemuksista kokemusasiantuntijana toimimisesta. 

Muuta mää oon kokemusasiantuntuntijana toiminu kokemusasiantuntijafoorumissa, ja 

sitten kun oli näitä kehittämistyöryhmiä. Kaupunkirakennemuutoksen yhteydessä, niin 

niissä käyny. Ja kaupungin ja yhdistyksen yhteistyöpalavereissa oon ollu mukana. Ja 

sitten mää oon ollu omaisten päivillä. (H 4). 

Toisen yhdistyksen toiminnassa kokemusasiantuntijatoiminta on ollut käynnissä lyhemmän ai-

kaa, joka näkyy toiminnan jäsentymättömyytenä ja kokemusasiantuntijoiden vähäisempänä toi-

mintakokemuksena. Toiminta on tästä huolimatta kehittämiskeskeistä. Osallisuuden tunteen 

vahvistumiseen, koulutukseen ja monimuotoisten toimintatapojen omaksumiseen pyritään ak-

tiivisesti. Fokusryhmäkeskustelun kuluessa tässä ryhmässä huomasi kokemusasiantuntijoiden 

tiiviin yhteishengen ja pyrkimyksen tukea muita toiminnasta keskustellessa. Kokemusasiantun-

tijoiden puhuessa omasta toiminnastaan puheesta oli aistittavissa joissain yhteyksissä vähättelyä 

ja epävarmuutta. Seuraavan kommentin kautta voi ymmärtää ammattilaisten tarjoaman avun ja 

tuen tärkeän merkityksen kokemusasiantuntijuuden kehittymiselle. Ammattilaisen toimintatapa 

ja käyttämä tekniikka tulee näkyväksi seuraavassa kommentissa, jossa kokemusasiantuntija 

käyttää toimintaa osuvasti kuvaavaa ”tyyrätä” murreilmaisua. 
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Sitte aluksi mää tuota vaan. Olin ihan niinku mukana vaan. Sitte tuota, kun mää kerran 

yhessä ryhymässä nii. Semmosen esityksen pittiin, niin sitten se hoksas se vetäjä, että 

minusta vois olla itestäki ryhmänvetäjäksi ja yhdistyksen työntekijä sitten niinku tyyräs, 

tyyräs ja sillain että kyllä minusta on ja sillain se alako. (H 1). 

  

6.2. Tunne 
 

Kiitollisuudenvelka ja velvollisuudentunne 

Kiitollisuus hoitojärjestelmältä saadusta avusta 

Kokemusasiantuntijat kertoivat kokevansa, että ovat velkaa yhteiskunnalle ja hoitojärjestel-

mälle saamastaan avusta sairastuttuaan ja kuntoutumisen eri vaiheissa. Tästä johtuen he kokevat 

velvollisuudekseen auttaa muita kokemusasiantuntijana toimimalla. Ulkoinen maailma ja ym-

päristön tapahtumat välittyvät ihmiselle ennen muuta kokemusten kautta. Fenomenologia on 

kiinnostunut erilaisista tavoista, joiden välityksellä tietoisuus kykenee jäsentämään ulkomaail-

man tapahtumia. (Perttula 1995, 16.) Velanmaksusta ja kiitollisuudentunteesta muodostui lo-

pulta yksi useille keskustelijoille yhteinen keskeinen teema heidän kertomanaan.  

Niin on semmonenki ollu, että minä niinku maksan velkaa periaatteessa tuolle hoitopuo-

lelle. Onhan ne tehny kaikkesa minun eteen ja tuota hoitaneet ja sitten oon muuttunu 

hoitomyönteiseksikin ja ne, välillä tunne että minä oon periaatteessa, tämä on velan 

maksua ja samalla yritän auttaa omalta puoleltani sitten ja tuua asioita heille esille. (H 

2). 

Tutkijalle kokemusasiantuntijoiden esiin nostamat kiitollisuudenvelka ja sen myötä koettu vel-

vollisuus auttaa muita samanlaisista ongelmista kärsiviä tuli yllätyksenä. Pikemminkin tutkijalla 

oli julkisen keskustelun perusteella ennakkokäsitys palveluiden riittämättömyydestä ja niiden 

käyttäjien kokemista epäkohdista. Mielenterveyspalvelujen käyttäminen tarvittaessa tuntuu läh-

tökohtaisesti asialta, jossa avunsaajan ei tarvitse ajatella, miten maksaa saamansa avun takaisin.    

Kyllä mä koen semmosta jotain yhteyttä vähän laajemminkin ku että sillä on merkitystä 

tällä hommalla. Ja yritän löytää sitä merkitystä ainakin. Ja varsinki joku sano niin tuosta 

motivaatiosta, tai että miksi tekkee. Niin kyllä sitä välillä on ihan niinku pakko ajatella 

sitä, että kannattaako tämä ja miksi minä teen. Niin pittää niinku löytyä joku syy tälle 

tekemiselle. Kyllä sen terapeuttisen tunteen lisäksi niin semmonen velan maksu, niin se-

hän kuulostaa oudolta tai näin minä sen oon ajatellu, (H 2).  
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Toisaalta monissa kommenteissa tuli esiin kokemus avunsaannista mielenterveysyhdistysten ta-

holta, eikä niinkään hoitojärjestelmään kuuluvilta tahoilta. Kokemukset ovat tältäkin osin varsin 

yksilöllisiä.  

Ja sitte voi käyä päin vastoinki, miten ei sais käyä. Mulla esimerkiksi on käyny, että 

multa on evätty palavelu. Tai mää en oo päässy A-klinikalle sen takia, ku mulla on nii 

hyvin nämä kolomannen sektorin palvelut hanskasa, että sitä ei sais missään tappauk-

sesa niinkö ees sanua sillä tavalla ihimiselle. (H 3).  

  

Kokemus velvollisuudesta auttaa muita saatuaan itse apua 

Pääosin kokemusasiantuntijat kertovat joka tapauksessa olevansa tyytyväisiä ja kiitollisia saa-

mastaan avusta. He kertovat saavansa motivaatiota kokemusasiantuntijana toimiseen koke-

mansa kiitollisuuden kautta. 

Ja määki kun ajattelen, että kuinka paljon määkin oon tältä talolta saanu. Tässä vuo-

sien…aivan mahottomasti oppinu ja saanu osallistua ja muuta niin määki aattelen, että 

kyllä kai mun velvollisuus on. (H 6).  

Velanmaksua ja kiitollisuudentunnetta ei kuitenkaan kokemusasiantuntijoiden keskuudessa pi-

detä yksiselitteisesti hyvänä asiana. Joka tapauksessa toisen fokusryhmäkeskustelun kaikki osal-

listujat kertoivat jollakin tavalla kokevansa velvollisuutta auttaa muita osaksi kiitollisuudenve-

lasta itse saamastaan avusta johtuen.   

Mä haluisin vielä sanoo tuohon velvollisuuteen ja tuohon velkajuttuun. Että mulla just 

viimeks ku mä kävin MTT:ssa sanottiin, että eikö se oon kauheen raskasta, kun sä koet 

sillä tavalla, että sä oot kauheena velkaa yhteiskunnalle ja kaikille ja maailmalle?  Et 

siinä on seki, että se on vähän kakspiippunen juttu. Että toisaalta sitä niinku haluaa 

antaa, haluaa antaa jotenki, mut sitte siitäki voi tulla semmonen hirvee taakka. Että on 

kauheessa velassa ja sitte niinku semmonen hätä, että pystyykö sitä maksamaan tai jo-

tenki semmonen riittämättömyyden tunne. Että se tuli vaan mieleen, että velasta ja vel-

vollisuudesta että. (H 4). 

 

   

Epävarmuus ja häpeä 

 

Koettu psyykkisen sairauden mukanaan tuoma häpeä ja sen voittaminen 
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Häpeän tunne on kokemusasiantuntijoiden kertomusten perusteella vahvasti läsnä kokemusasi-

antuntijoiden elämässä. Tunteena häpeä voi olla totaalisesti toimintakykyä lamauttava. Häpeä 

on syyllisyyteen verrattuna tuskallisempi tunne kohdistuessaan ihmisen minuuteen, koko per-

soonaan. (Uusitalo 2006, 110.) Kokemusasiantuntijana toimiminen näyttäytyy yhtenä keinona 

lievittää häpeän tunnetta. Häpeän kokemukset nousevat kommenteissa esiin usein jollakin ta-

valla verhotussa tai peitellyssä muodossa. Kerrotaan pohdittavan esimerkiksi keskustelukump-

panin mahdollista kiusaantuneisuutta.  

Ja mää oon sen huomannu, niinkö omalle kohalle, että mää otan niinku jotenki vastuun 

siitä kuulijastaki, että mää aattelen ett. Onko se niinku vaikia vastaanottaa semmosta, 

että mää alan selittään, että mulla on niinkö joku mielisairaus, että. Tulee semmonen 

olo, että ei oikeen tiee että mitä sannoo. Vaikka ei kai sitä mun tarvi huolehtia, että mitä 

se vastapuoli siittä aattelee? (H 3)  

Kokemusasiantuntijat kertovat häpeävänsä enemmän esimerkiksi päihdeongelmasta kertomista 

mielenterveysongelmaan verrattuna. He kertovat häpeän liittyvän myös suhteisiin oman lähipii-

rin ja perheen kanssa.  

Mulla on kans sukulaiset. Tietenki joskus oon miettiny, että miksi mää oon käyttäytyny 

sillain, mutta sukulaiset on kyllä sitte näyttäneet. Mää en aluksi käyny sukujuhlissa olen-

kaan. Ja nyt ku oon sitte käyny, ni kylläpä siinä on vaikia selittää, että sairaspäivära-

halla taas vuojen ja. (H 5).  

 

Vähättelyn ja mielipiteen huomioimatta jättämisen kokemukset 

Mielenkiintoinen kysymys onkin, mikä tekee mielenterveysongelmasta hävettävää. Kysymys 

tuntuu olevan kokemusasiantuntijoille hyvin kiusallinen eikä siihen löydy mitään yksiselitteistä 

vastausta. Häpeäntunne nousee joka tapauksessa usein esiin keskustelijoiden kommenteissa ja 

viittaa joko todelliseen tai osittain kuviteltuun asenneilmapiiriin mielenterveysongelmien suh-

teen. Häpeän kokemuksen syntymiseen sisältyy oleellisena osana tunne katsojan tai yleisön, 

joko todellisen tai kuvitellun, huomion kohteena olemisesta (Räikkä 2003, 118). Näin tulkiten 

häpeäntunne edellyttää kokemusta, jonka pohdinta johtaa kokemustietoon ja toimintaan asian-

tilan muuttamiseksi parempaan suuntaan. Kokemusasiantuntijoiden kertomuksissa nousee vah-

vasti esiin halu vaikuttaa vähättelyn ja huomiotta jättämisen ilmapiiriin mielenterveysongelmien 

ympärillä.  
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Jotenki tuntuu että ennen haluttiin panna piiloon ja tuota johonki säilöön jotenkin tuota. 

Onhan se näkyvissä tuo valinta ja meiän tehtävä on varmaan sitte tuua esille sitä että ei 

siinä oo mitään hävettävää että tämä on tavallista ja normaalia. (H 2).    

Kokemusasiantuntijat näyttävät kertomuksista päätellen tekevän eron mielenterveysongelman 

ja päihdeongelman välillä sillä perusteella, että he ajattelevat päihdeongelmaa pidettävän enem-

män itseaiheutettuna. Seuraavassa sitaatissa avautuu ympäröivän kulttuurin todellinen tai ole-

tettu arvomaailma mielenterveys- ja päihdeongelmia kohtaan paljastaen kokemusten syntymi-

sen kulttuurisidonnaisen ja sosiologisen puolen. 

Mun mielestä se tullee vielä enempi niinkö esille jos on niinkö päihdeongelma, niin sitä 

hävetään vielä enempi, että hyvin harvan ihimisen mää oon kuullu sanovan, että on 

niinkö päihdeongelma. En mää itekkään esittele ittiäni tuolla kylillä, että terve mää oon, 

mää oon alkoholisti. Mutta kyllä mää niinkö voin puhua siitä asiasta. Ja sama se on 

niinkö mielenterveysongelmien kans, tai sairauksien kans. (H 3).  

Tästä näkökulmasta voi päätyä tulkintaan, jonka mukaan päihdeongelman suhteen podetaan jol-

lakin tasolla syyllisyyttä, vaikka sen yhteydessä puhutaan häpeästä. Kun syyllisyyden voi tulkita 

viittaavan johonkin ihmisen ulkopuolella tarkkailun kohteena olevaan tekoon, häpeä siitä poi-

keten liittyy vahvasti ihmisen sisäisyyteen (Uusitalo 2006, 111). Rivien välistä voi tulkita, että 

myös mielenterveysongelmaa kaikesta huolimatta hävetään, koska päihdeongelman kerrotaan 

olevan ”vielä häpiällisempää.” 

Nii, mää puhun niinkö nyt nuista, niinkö nuista mielenterveysongelmista, että kyllä mää 

sitä päihdeongelmaa oon niinkö hävenny. Mutta en nuita muita ongelmia tai sairautta. 
No se on vielä häpiällisempää, ku ihimiset aattelee, että juoppo on semmonen, että se 

makkaa tuolla katuojassa ja paskoo housuun. Että monikaan ei voi niinku ymmärtää, 

että voi olla semmosella suurin piirtein täyspäisen näkösellä ihimisellä semmonen sai-

raus. (H 3).   

Häpeäntunteen koko ihmisen persoonaan liittyvään luonteeseen viittaavat monet keskustelijoi-

den kertomat kommentit, jotka eivät suoraan liity mielenterveyden kokemusasiantuntijuuteen. 

Ihminen toimii koko persoonallaan jolloin myös muut kipeät omakohtaiset asiat kytkeytyvät 

henkilön kertomaan kokemusasiantuntijan tarinaan.  

No siinähän tulee kaikki nämä elämän ja kuoleman kysymykset, koska monesti niinku 

transihmisissä, varsinki niissä, jotka ei hakeudu sinne hoitoon, itsemurhaprosentti on 

noin 33. Että se on aika hyvä, että joka kolmas, tosta pois. Niin tota, vaikka luulis, että 

se ois niinku laskussa. Sillo aikoinaan kun tutkin sitä muutama vuotta tilastoja niin se 

oli merkillistä, että se oli koko ajan nousussa. Koska se, sanotaan näin että tässä ja 

varmaan monessa muussaki asiassa niin kyllähän ihminen laittaa itsensä kokonaan li-

koon. Niin minä olin valamistautunu siihen, että se niin sanottu koko maailma häviää 
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minun ympäriltä. Että se täytyy niinku lähtä rakentaan se oma maailma aivan alusta 

asti. (H 8).  

Häpeäntunteet nousivat esiin myös omaisen roolissa kokemusasiantuntijana toimivan henkilön 

kertomina. Samalla nousee konkreettisesti esiin, miten moninaisista aineksista ja henkilökoh-

taisista merkityksistä kokemusasiantuntijana toimimisessa on kysymys. Yleinen keskusteluissa 

esiinnoussut käsitys tuntui olevan, että asioista puhuminen lopulta kannattaa. Kokemusasian-

tuntijuus koetaan omakohtaisesti terapeuttiseksi toiminnaksi.  

Vaimon kanssahan me oltiin kotona pari vuotta niin että ei puhuttu kellekään siitä, että 

meillä on ongelma tämmönen. Ei uskallettu naapureille kertoa, että nehän tuota…meille 

tulee lähtö omakotialueelta tai vastaavaa. Niin tota ei kerrottu sitä ja siinä joutu salaa-

maan ja sillon huomasi sen että semmonen niinku vaikeneminen tai salaaminen ni se on 

vaan haitaksi. Että kannattaa kertoa ja kannatta puhua. Se hyödyttää. Ja sitä mää oon 

nyt tehny sitten. Vertaisryhmän ohjaajana ollu. Alussa olin irti huumeista järjestössä. 

Se oli enemmän sitä huumeen käyttöä sillon alussa. Siinä ei mielenterveys ollu niin vah-

vasti mukana. Se tuli sitten ajan kanssa tuli. Se johtu huumeista ja myös kaikesta siitä 

traumaattisesta tilanteesta. (H 2).  

Häpeäntunteen kokonaisvaltaisuudesta ja siitä irtipääsyn vaikeudesta hyvänä esimerkkinä on 

erään osallistujan pohdinta omasta elämäntilanteesta ja kaipuusta suurempaan kaupunkiin ja sen 

myötä vapaampaan ilmapiiriin. Kokemusasiantuntijana toimimiseen näyttää kertomusten va-

lossa liittyvän vahva kahtia jakautuneisuus. Halutaan auttaa muita samassa elämäntilanteessa 

olevia ja toisaalta asian myötä tuleva huomio ja esillä oleminen koetaan ainakin ajoittain samalla 

raskaana ja ahdistavana. 

Oisko se, että isommissa kaupungeissa on vähän erilainen ilmapiiri. Mää oon pitkään, 

että voi vitsi, mää haluisin isompaan kaupunkiin. Täällä tulee tuttuja joka kulmassa ja 

jotenki on niin, että isommassa kaupungissa vois hukkua silleen, eikä tarvis aatella, että 

ois kauheen huomiota herättävä jos pitää turkoosia tukkaa tai lävistyksiä. (H 4). 

 

6.3. Asennetyö 
 

Kokemus aidosta vaikuttamisesta kielteisiin asenteisiin 

Koettujen vaikutusmahdollisuuksien osalta kommentit olivat moniselitteisiä ja mielenkiintoisia. 

Joissakin yhteyksissä koettiin pystyttävän vaikuttamaan asioihin, mutta toisinaan omien mieli-
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piteiden koettiin jäävän ilman vastakaikua. Vaikutusmahdollisuuksilla viitattiin tässä tapauk-

sessa nimenomaan virallisemmissa yhteyksissä, kuten erilaisissa työryhmissä mukana olemi-

seen. Toisaalta mitään tiukkaa rajaa eri toimintojen välillä on vaikea vetää. Niinpä ajattelen esi-

merkiksi omaisten päivillä toimisen tällaiseksi viralliseksi vaikuttamiseksi.  

Ja sitten mää oon ollu omaisten päivillä. Se oli ehkä kaikista semmonen antoisin mulle 

ja musta tuntu, et se oli niinku semmonen, että mä hyödytin ihmisiä siinä enemmän ku 

ehkä muissa. Koska siinä jotenki ne omaiset. Mä puhuin siellä omaisen, tai niinku poti-

laan näkökulmasta ja siitä vuorovaikutuksesta omaisten välillä. Kerroin kaikkea han-

kauksia, mitä mulla on ollu mun vanhempien kanssa ja hyvin avoimesti. Niin ihmiset oli 

jotenki niinku tosi liikuttuneita ja kiitteli kovasti. Ja sit tuli selkeeksi, että on niinku, että 

on ehkä antanu ihmisille jotaki. Mut se oli semmonen tosi hyvä kokemus, parhaita. (H 4).  

Keskusteluihin osallistuneet kokemusasiantuntijat pitivät asenteisiin vaikuttamista tärkeänä ta-

voitteena ja kertoivat onnistumisen tunteista tässä suhteessa. Tällainen vaikuttaminen koettiin 

tärkeäksi monissa yhteyksissä.  

No koen, että tosiaan auttaa just näitä jotka on koulusa. Nuoria opiskelijoita ni siihe ku 

räväyttää sen tarinan, nii kyllä se pannee ne kuuntelemaan ja miettimään, että voiko tuo 

olla totta, että on selevinny tuommosesta elämästä. Ku se joskus tuntuu itsestäki, että 

onko se niinku totta että on selevinny sieltä ojasta pois. (H 5).  

 

Kokemus merkityksellisestä toiminnasta 

Erityisesti kokemusasiantuntijat painottivat asenteisiin vaikuttamisen merkitystä opiskelijaryh-

mille puhuessaan. Kokemusasiantuntijat kertoivat pitävänsä sosiaali- ja terveysalan opiskeli-

joita omasta näkökulmastaan todella tärkeänä ryhmänä, jolle halutaan esiintyä kokemusasian-

tuntijan roolissa.  

Mutta mä taas niinku tosiaan mää haluan vaikuttaa laajemmin. Just noihin asenteisiin 

ja just niinku. Ihan voi kuvitella niinku sillä tavalla, jos kokemuskouluttaja mennee ta-

vallisiin ympyröihin työpaikalle. Tai vaikka niihin kouluihin, niinku määki oon käyny 

lukiossa tai jotain. Niin tuota mää aattelen että sillä on vaikutus, jotakin voi olla vaiku-

tusta kun siis itse, siis kokemuksesta puhun näistä asioista ja ilman mahollisesti häpeää. 

(H 6).   

 

Kokemus vaikuttamisesta asiakkaita huomioivien ammattilaisten koulutukseen 
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Näin ajatellaan pystyttävän vaikuttamaan esimerkiksi tulevien sosiaali- ja terveysalan ammatti-

laisten asenteisiin mielenterveysongelmia kohtaan. Esimerkiksi lähihoitajaopiskelijat ovat 

ryhmä, jolle järjestetään säännöllisesti kokemusasiantuntijatapaamisia.  

Mää haluun sanoa semmosen asian vielä, että nimenommaa kauheen tärkiä minusta on, 

että nuille opiskelijoille voi kertua, koska ne voi sitte omassa työssään niinkö jakkaa 

sitä. (H 3).  

Kokemusasiantuntijoiden toiminta on yllättävän laajaa ja monipuolista. Monenlainen ulkopuo-

lisille ryhmille suunnattu toiminta on selvästi valtaamassa enemmän alaa, kuten seuraavista 

osallistujien kertomuksista käy osuvasti selville.  

Minä oon tuota seminaareissa ollu. niitä on ollu joitaki, siellä on ollu luento ja panee-

lissakin sitte. No sitte oon kouluilla ollu sillä tavalla, että on ollu, niinku oppilaille pitäny 

luennon. Ja myös sitte ollu vanhemmille. Elikkä luentoja silleen, että molemmille, mutta 

eri aikaan tietenki. Ja sitte on ollu näitä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on ollu. 

Ja sitte joskus on ollu lääkäreille, ainakin yhen kerran on ollu muistaakseni lääkäreille. 

(H 2). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja alan opiskelijat tuntuvat varsin luonnolliselta 

kohderyhmältä kokemusasiantuntijoiden toiminnassa. Osallistujat kertoivat toiminnan olevan 

huomattavasti useampiin ryhmiin ulottuvaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen näyttäytyy ker-

tomusten perusteella laajalta.  

Ja sitte ku on ollu tämmösiä ihan työterveyshuollon, työsuojelun pikkupomoja. Siis työ-

paikoilla. Ammattiyhdistys. Apteekkiväellekin esimerkiks. Joku tuota, mitä ne muuten 

onkaan oliko vai rotareja vai leijonia. Mutta siis tuota hirveen, ja sitte ihan siis niinku 

hirveesti kaikenlaista. Seurakunnan jossaki juttutuvassa. En mä ossaa ees sannoo. Aivan 

mahdoton, laaja skaala oikeestaan. (H 6).  

 

Moninaiset paikat kokemusasiantuntijana toimiselle 

Erilaisissa kaupungin yhteistyöryhmissä osallistujat ovat olleet mukana aktiivisesti. Vaikutta-

misen mahdollisuuksien suhteen käsitykset olivat osin ristiriitaisia. Pääsääntöisesti osallistuneet 

kertoivat kokeneensa mukanaolonsa myönteiseksi, mutta joukkoon mahtui myös hyvin kriittisiä 

käsityksiä.  

Mä ite koen sillä lailla, että oli niin kun tosi mukava ja hyvä sillä lailla olla mukana. 

Mutta sanotaan, että se vaikuttavuus oli ehkä niinku siinä. Siinä kyllä rima heilu aika 

lujasti, että minä luulen, että ne oli enämpiki. Minä koen, että siellä vaan hyvin paljon 
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enempiki vaan esiteltiin asiat ja päätökset, jotka on jo tehty. Että tuota ne oli enämpiki 

tämmösiä niinkun tiedoksi saattamisia. Että kyllä se varmaan ne puheenvuorot, mitä 

kokemusasiantuntijat esimerkiksi piti ja mitä siellä itekki välillä jotaki saatto jotaki  sa-

noa, niin tuota. Kyllä ne niinku tuli kuulluksi, mutta se että miten ne vaikutti, ni se jäi 

minulla pikkusen epäseleväksi. Että enempi se oli niinku sillä lailla, että no tässä tämä 

malli, että näin me olemme ajatelleet tämän tehdä. (H 8). 

Pienemmissä ryhmissä vaikutusmahdollisuudet kerrotaan koetun paremmiksi ja suuremmissa 

heikommiksi. Välillä koetuista kielteisistä tapauksista huolimatta tilanne nähdään vaikuttamisen 

mahdollisuuksien kannalta hyväksi.  

Mutta tuota se mitä mää oon saanu nyt sitte myöhemmin kuulla siitä niin tuota, nyt niiku 

jatkossa ollaan ottamassa enämpi kokemusasiantuntijoita ja kokemuskouluttajia mu-

kaan niihin yhteistyökuvioihin, että on se sen poikinu kyllä. (H 8).  

Kertomuksista nousee esiin kokemus, että asioihin ja myös palvelujen järjestämiseen pystytään 

vaikuttamaan ja kokemusasiantuntijoiden mielipiteet otetaan huomioon palvelujen suunnitte-

lussa. 

Mulla on semmonen käsitys, että ne onki. Niinku pieniintyöryhmiin, esimerkiksi hoito-

suunnitelmaa.  Mä luulen, että se vissiin onnistu hyvin siinä. Ja se kokemusasiantuntijan 

niinku vaikuttaminen. Ne on semmosia pienempiä ryhmiä, ei semmonen valtava organi-

saatiojuttu. (H 6).  

Keskustelijat kertoivat kokevansa tärkeänä, että he pystyvät vaikuttamaan asioihin omalla osal-

listumisellaan erilaisiin työryhmiin. Joillakin ajatukset osallistumisen merkityksen suhteen oli-

vat epävarmoja ja ristiriitaisia. Toisaalta on hyvä huomata, että osallistumisella on muitakin 

tärkeitä merkityksiä kokemusasiantuntijoille. Osallistumisen kautta opitaan toimintatapoja, joita 

käytetään erilaisten työryhmien toiminnassa. Samalla saadaan arvokasta pääomaa omaa koke-

musasiantuntijatoimintaa ajatellen ja yhteiskunnallista osallistumista varten. Toiminnan kautta 

saadaan osallisuuden ja voimaantumisen kokemuksia ja opitaan aidosti erilaisia vaikuttamisen 

tapoja. Tutkijan tulkinta kerrotuista vaikuttamismahdollisuuksista on, että kokemuksen kautta 

on omaksuttu käytännöllistä tietoa, jonka pohjalta kokemusasiantuntijuus kehittyy. Kerrotuissa 

kommenteissa esiin tuleva oman toiminnan ja sen vaikutusten kriittinen arviointi on yksi tärkeä 

osa kehitystä.  

Joo, mä en oikeen niiku, en mä tiedä. Sillon se tuntu ainaki ihan mielekkäältä. Mä en oo 

niin seurannu, että onko se hirveen. Tai se on niin laaja juttu, että ei sitä voi hahmottaa, 

että onko se jotenki vaikuttanu. Että ja sit niissä yhdistyksen ja kaupungin yhteistyöpa-
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lavereissa musta tuntu, että mää oon aika turhaan siellä. Et se on semmonen, että aina-

kin itelle tullu vähän käsitystä, että miten tää homma toimii organisaatio. Mutta ei oo 

semmosta että itestä ois kauheena ollu hyötyä. (H 4). 

 

 

6.4. Tulevaisuus 
 

Usko toiminnan laajenemiseen ja merkityksen kasvamiseen 

Tulevaisuudennäkymiä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittymisen suhteen osallistujat kertoi-

vat pitävänsä hyvinä. Kertomuksissa ilmenevät kokemukset toiminnan kehityksestä, uusista 

käänteistä ja näiden mukana tulevasta merkityksellisen toiminnan kokemuksen tuottamasta yl-

peyden tunteesta. Kokonaisuutena tulevaisuudessa ja odotuksissa sen suhteen painottuu asen-

teisiin vaikuttaminen hyvin laajasti ottaen. Kysymys tulevaisuudesta nosti esiin myös huolenai-

heita kokemusasiantuntijoiden määrän riittävyyden, koulutuksen tarpeen ja toiminnassa mukana 

jaksamisen suhteen. Tulevaisuudelta kuitenkin selvästi odotetaan paljon. Toiminnan ja vaiku-

tusmahdollisuuksien ajatellaan muuttuvan aikaisempaa monipuolisemmaksi.  

Mää en osaa oikeen kyllä loogisesti ajatella, että mihin sitä ollaan menossa. Kyllä mulla 

on semmonen niinku käsitys, että parempaan ollaan menossa ja. Ja tuota just sitä, sen 

kuilun, tavallaan ns. tavallisen työntekijän ja kokemusasiantuntijan välillä. Tosi hyvä 

just kuulla, että jos Helsingissä on ihan niinku, että on niinku tasa-arvosia mutta täällä 

meillä on sinne aika pitkä matka vielä. Mutta hyvä että siihen ollaan menossa. Että ne 

roolit ei oo enää niin jäykkiä ja. (H 4). 

Edellisessä kommentissa nousi esiin asiantuntijan, eli tavallisen työntekijän ja kokemusasian-

tuntijan välisen erilaisen tiedon välisen kuilun ylittäminen, joka on tärkeä tavoite kokemusasi-

antuntijoiden kertoman perusteella. Kommentin viittaus uskoon kuilun ylittämisestä kokemus-

asiantuntijan ja asiantuntijan välillä on tutkimuksen kannalta merkittävä. Siinä ilmaistaan usko 

kokemuksen kautta saavutetun kokemustiedon tuottamaan asiantuntijuuteen. Tutkijana voi ve-

tää varovaisen johtopäätöksen, että kokemusasiantuntijat uskovat kokemustiedon tuottavan asi-

antuntijatietoa täydentävää asiantuntijuutta.  

Kokemusasiantuntijuuden kehityksen vaiheita seuratessa tulee esiin viitteitä vähittäisestä asen-

nemuutoksesta mielenterveysongelmia kohtaan. Tämä heijastuu myös myötämielisempänä ja 
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avoimempana suhtautumisena mielenterveysongelmista kärsiviä ja kokemusasiantuntijoita koh-

taan. Samalla kokemusasiantuntijat kertovat kuin ohimennen palvelurakenteissa tapahtuneista 

muutoksista mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta.  

Kun ajattelee, että eihän siitä. Mää oon monesti miettiny sitä, että vielä 70-luvulla, jol-

lon mää oon lähteny sairaanhoitajakouluun, niin se oli ihan mahotonta se laitoskeskei-

syys. Niinku jossaki tässä kakssuuntasessa mielialahäiriössä. Nehän oli kaikki jossaki 

siellä mielisairaalassa lukkojen takana. Niin onhan tässä nyt tapahtunu iso käänne. (H 

7).   

 

Toiminnan laajeneminen uusiin väestö- ja ammattiryhmiin 

Julkinen esiintyminen lehdissä ja muilla areenoilla oli osallistuneille heidän kertomansa perus-

teella merkittäväksi koettu asia. Kokemusasiantuntijat ovat olleet lehtien palstoilla varsin mo-

nessa yhteydessä ja tällaisen toiminnan odotetaan lisääntyvän jatkossa. Tämän voi ajatella kyt-

keytyvän mielenterveysongelmiin liittyvien asenteiden muuttumiseen aiempaa avoimemmiksi 

ja ymmärtäväisemmiksi. Julkiset esiintymiset koetaan osallistujien kertoman perusteella mer-

kittäväksi asenteisiin vaikuttamisen välineiksi. Kommenteista välittyy myös ylpeys siitä, että 

asioista on päästy kertomaan julkisuudessa kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Asioista puhu-

minen julkisuudessa aiempaa laajemmin koetaan myönteisenä kehityksenä.  

Julkisen esiintymisen kokemusasiantuntijana voi tulkita kypsänä kokemusasiantuntijuutena, jol-

loin koko kokemusasiantuntijuuden kehityksen jatkumo, sisältäen omien kokemusten reflek-

toinnin, ulkoistamisen ja kielellistämisen, on käyty onnistuneesti läpi. Jokaiselle kokemusasi-

antuntijalle tämä prosessi on yksilöllinen. Omasta kokemuksesta on tullut kokemusasiantuntijan 

muiden kanssa kommunikaatiossa jaettavissa oleva asiallistettu ja objektivoitu kokemus. Seu-

raavat kokemusasiantuntijan kertomat kommentit kuvaavat tällaista kypsää kokemusasiantunti-

juutta, joka liittyy henkilön koko persoonaan. Mielenkiintoisella tavalla kommentit kertovat 

pyrkimyksestä vaikuttaa asenteisiin tietoisella julkisuuskuvan muokkaamisella.    

Nimenomaan se niinku ihimiset tarvii näitä tietyllä tavalla voisko sanua esikuvia tai 

malleja nimenomaan. Ja nythän niinku julukisuuesaki on tullu sitä, että kun joku hyvinki 

tunnettu, oli se nyt sitte joku yhtyeen ihiminen tai joku mikä tahansa julkkis, puolijulkkis 

niin tuota ku. Kerrotaan, että silläki ja silläki on tämä, ni kyllä se niinku laskee niitä 

rimoja ja kynnyksiä ja vaikka mitä, että tuota. Ei ne säästy sen enempää niiltä asioilta 
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että neki voi kohdata näitä niin sanottuja tavallisiaki sairauksia tai erikoisiaki sairauk-

sia. Se että sille saahaan joku kuva sille asialle niin seki helepottaa ihimisiä paljo. (H 

8).  

Kaikki osallistujien lehdissä ja julkisuudessa käsittelemät aiheet eivät välttämättä ole liittyneet 

pelkästään mielenterveyden kokemusasiantuntijuuteen. Eräs kokemusasiantuntija otti kokemus-

asiantuntijuudesta puhuttaessa toistuvasti esiin ajatuksen ihmisen kokonaisuudesta. Hän kokee 

selvästi transseksuaalisuudesta puhumisen tärkeäksi myös kokemusasiantuntijatoimintaan liit-

tyen. Tämä tuntuu hyvin ymmärrettävältä asian suuren henkilökohtaisen merkityksen näkökul-

masta.  

En minä koe, että mun pitää siksi olla irti politiikasta, koska olen transihminen. Mää 

koen itseni normaaliksi ihmiseksi. Ja se että on ollu usiamman kerran noissa eri lehtien 

palstoilla haastateltavana ja muuta. Ja mulla on niissä niinku aina tarkotus antaa sem-

monen. Niin niin tuota mää pyrin laajentaan sitä hyvin kapeaa ja hyvin stereotyyppistä 

ihmiskuvaa. Että onhan minussa muutaki kun, enhän minä ole pelkkä kävelevä suku-

puoli. Minä olen kokonainen ihminen. (H 8).  

Transseksuaalisuusteema herätti mietteitä tutkijassa keskustelun kuluessa ja tässä kohdassa huo-

masin jälkeenpäin poikenneeni pyrkimyksestä olla ottamatta kantaa keskusteluaiheisiin. Kom-

mentista on huomattavissa myös hieman johdatteleva jatkokysymys. Tuntui tarkoituksenmukai-

selta antaa transseksuaalisuudesta puhuvalle kokemusasiantuntijalle tilaa kertoa aiheesta enem-

män, vaikka teema ei suoranaisesti liittynyt mielenterveyden kokemusasiantuntijuuteen.  

Mää ite aattelen, että eikö kaapista ulostulo ole semmonen ihmisen koko persoonaan 

liittyvä juttu, että kaikki teot, käyttäytymien, olemus, ettei se oon vaan niinku? Se 

nähhään, jotenkin nähdään aika kapea-alaisesti? (Tutkija). 

Seuraavassa kommentissa näkyy selvästi tutkijan aiemman kantaaottavan kommentin vaiku-

tusta. Nämä aineistosta poimitut sitaatit valottavat osaltaan tutkijan haasteita keskustelun kulkua 

ohjatessa.  

Se on totta siis koska tuota, siinähän täytyy laitaa koko persoona likoon ja siis sitä en-

nenhän mulla oli se maailmaa syleilevät kysymykset, että mikä minulle on tärkeää, se 

että miellyttää toisia ihmisiä, vai se, että olla itseni kanssa tasapainossa. (H 8).  

 

Koulutuksen ja yhteistyökuvioiden vakiintuminen 

Julkinen esiintyminen erilaisilla areenoilla ja kokemusasiantuntijoiden koulutuksen laajenemi-

nen tuntuu luontevalta toiminnan laajenemisen muodolta tulevaisuudessa. Yksi osallistuneista 
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kokemusasiantuntijoista on kirjoittanut ja julkaissut useampia kirjoja ja toiminut ohjaajana nii-

den aihepiiriin liittyvissä ryhmissä. Monista yhteyksistä tutuksi tullut elävä kirjasto on käytössä 

myös kokemusasiantuntijoiden toiminnassa. Elävä kirjasto on tullut tunnetuksi yhdenvertai-

suutta edistävänä toiminnallisena menetelmänä, jonka tavoitteena on lisätä erilaisten ihmisten 

välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 

kunnioittamista. Usein elävä kirjasto toimii jonkin teeman ympärille rakennettuna. Elävästä kir-

jastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten ja elävän kirjaston kirjat edustavat usein 

jotain syrjinnän tai ennakkoluulojen kohteena olevaa ihmisryhmää. 

Että sillon oli yks työntekijä täällä, niin tuota hän tutustutti minut elävään kirjastoon, 

yhdistykseen ja monneen muuhunki asiaan ja täällä sitä nyt ollaan. Ja alotin täällä ta-

lolla toiminnan ootas nyt, oliko se just sillon 2010? No kuitenki jotaki sitä luokkaa. Niin 

tuota alotin tämmösellä vaatimattomalla ja helpolla asialla kun itsetuntemusryhmällä. 

Ja sitten tietenki, no sivutuotteena oon kirjottanu neljä kirjaa siitä, niin että kun minä 

huomaan, että minun elämä kriisiytyy. (H 8).    

 

Toiminta ammattilaisten rinnalla lisääntyy 

Kokemusasiantuntijatoiminnan monipuolistumiseen ja laajenemiseen kerrotaan kohdistuvan 

suuria odotuksia. Kokemusasiantuntijoiden kommenteissa nousee esiin vahva usko toiminnan 

merkitykseen ja oma toiminta koetaan välttämättömäksi lisäpanokseksi virallisten mielenter-

veyspalvelujen täydentäjänä. Koetaan että yhteiskunnallisten muutosten ja supistuvien resurs-

sien vuoksi päättäjätkin ovat ymmärtäneet kokemusasiantuntijoiden panoksen merkityksen. 

Tämä on edullista, edullista päättäjille ja sitte ne on varmaan nähny, että se on välttä-

mätöntä. No se, että ne on ymmärtäny sen. Ilman tämmöstä ni se ei toimi. Nii että tämä 

osuus tarvitaan siihen hoitoon mukaan. (H 2). 

 

Usko toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen lisääntymiseen 

Uudet kehitteillä olevat toimintamuodot ja osallistuminen niihin koetaan tähänastisen kokemus-

asiantuntijauran huipennukseksi.  

Mutta sitten kun puhuttiin niistä yhteyksistä, tai kytköksistä tai onko niinku näihin päät-

täjiin tai hoitopuoleen. Niin tämmönen ihan uus asia joka on ihan niin alussa. Tai yksi 

kokous on ollu, jossa olin mukana yhtenä henkilönä niin sairaanhoitopiiri, tämä mielen-
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terveysosasto. Oli semmonen ensimmäinen alottava kokous, jossa suunniteltiin yhteis-

työtä ja nimenomaan kokemusasiantuntijan ja kokemuskouluttajien käyttöä heiän kans-

saan. Ja minä odotan tältä paljon. Minusta tuntuu, että kaikki on jotenki, mitä on tehny, 

niin kiteytyy tässä. (H 2).  

Uudet suunnitelmat kirvoittivat vilkasta keskustelua osallistujien välillä. Toiminnan laajenemi-

sen osallistujat ajattelevat kommenttien perusteella johtavan lisääntyvään koulutuksen tarpee-

seen ja suurempaan kokemusasiantuntijoiden määrään tulevaisuudessa.  

No se oli mulle hämmentävää kun mun ystävätär kävi kylässä ja hän on sitte semmosessa 

ohjausryhmässä. Valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Ja hän nyt sitä väitti ainakin, että 

Etelä-Suomessa se on paljo laajempaa ku meillä tämä kokemuskouluttajatoiminta. (H 

7). 

Samalla mukaan tulee pohdinta toiminnasta saatavista palkkioista ja yksittäisten kokemusasian-

tuntijoiden voimavarojen riittävyydestä. Toisaalta toimintaa kohtaan tunnettu into ja motivaatio 

tuntuvat selvästi lisääntyvän aitojen vaikutusmahdollisuuksien auetessa.  

Jos tämä toimii ja lähtee hyvin niin tässä on suuri asia. Ja meitä tarvitaan paljon sitten. 

Jos tämä menee näillä ja tämä on. En usko, että tämä epäonnistuu. Mää luulen että tämä 

lähtee toimimaan, koska sieltäpäin on tullut tämä tarve hoitoneuvotteluun. (H 2).  

Kokemusasiantuntijoiden kommenteissa nousee esiin aidosti voimaantumisen kokemus, joka 

antaa uskoa tulevaisuuteen osallistujille henkilökohtaisesti ja on motivaation lähteenä toiminnan 

kehittyessä. Samalla kommenteissa kerrotaan koettavan aitoa arvostusta virallisten tahojen puo-

lelta. 

Ja se, että se kuilu just, mistä äsken niinku sannoit, sitä niinku oikeesti halutaan kuroa 

umpeen. Elikkä nähhään se potentiaali joka on niinku kokemusasiantuntijoissa ja koke-

muskouluttajissa. Se on minusta hienoa. Siihenhän edellinenki viittas, että kun se kysyntä 

on. (H 8). 

Suhtautuminen on myös realistista ja osallistujat tuovat kommenteissaan esiin, etteivät koke-

musasiantuntijat ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.  

Se on hirviä vastuu sillä ihimisellä, ettäkö eihän niinkö koko ajan kokemusasiantuntija 

nimenommaa oo mikkään hoitaja. (H 3).  

 

Huoli kokemusasiantuntijoiden riittävyydestä ja jaksamisesta toiminnan laajetessa 

Toiminnan laajeneminen, monimuotoistuminen ja tietynlainen ammattimaistuminen ei ole yk-

siselitteisesti myönteiseksi koettu asia.  
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Ja, ja sitte, että esimerkiksi jossakin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa se on niinkö. 

Ne on niinkö. Ne on osana hoitohenkilökuntaa. Et se on hirveen hämmentävää. Sitte se 

sa…sittes…tai. Että tuota niin niin. Mää sitte vaan aattelin ite mielessäni, että meillähän 

se on sitte ihan, niinku ihan…hirveen alotte… alotteli…alottelija…alottelevassa vai-

heessa että tuota, en tiedä sitte oonko oikeassa? (H 7) 

Muutos aiheuttaa osallistujien kertoman mukaan varsin paljon riittämättömyyden tunnetta ja 

epävarmuutta. Toiminnan tärkeä merkitys kokemusasiantuntijana toimiville konkretisoituu tä-

män kysymyksen ympärillä käytävässä pohdiskelussa.  

Niin no tää on tosiaan niissä valtakunnallisissa virallisissa suunnitelmissa tää kokemus-

asiantuntijuus, mutta. Mää vaan ihmettelen, mistä ne resurssit tulee? Että jos alkaa tulla 

tarvetta ja missä ne Helsingissä on? Koska mää niinku nään sen, että semmonen voi-

maantuminen ainakin mulla. Niin kyllä se on, ei se voimaantuminen tapahdu nuin vaan, 

että ensiks ollaan siellä alhaalla surkeena ja noin. Ja sitte, että sieltä ja sitte ollaan niiku 

voimaantuneita ja sitte pystytäänki olemaan tässä näin. Niin ni, että mistä niitä alkaa? 

Miten niitä sitten paljo tulis?(H 6). 

Kokemusasiantuntijakoulutus nousi puheenaiheeksi useaan otteeseen ryhmäkeskustelujen ku-

luessa ja suhtautuminen siihen näyttäytyi osin ristiriitaiselta. Aiemmat koulutukset on koettu 

kommenttien perusteella liian lyhyiksi ja sisällöltään liian pintapuolisiksi. 

Mää oisin kaivannu niinkö pitempää. Ja se on nyt sitte niinkö virreillä. Että ku meitä ois 

pari lähössä siihen kokemuskouluttajan koulutukseen jos vaan järjestyy, että. Se ois sitte 

semmonen vuojen mittanen että, mutta mää en muista sitä tuntimäärää, että mitä siinä 

oli sitte.  (H 3).  

Koulutukselta odotetaan paljon ja sen toivotaan antavan eväitä pärjäämiseen toiminnan vaati-

musten kasvaessa. Yhdistysten rooli koulutusten ja laajemmin tuen tarjoajana kokemusasian-

tuntijoille nousi myös selkeästi esiin. Koulutukselta kaivataan osallistujien kertoman perusteella 

esiintymiseen liittyvää koulutusta ja tapoja, miten tuoda omaa asiaansa esille parhaiten. Tähän 

halutaan kerrotun perusteella ammattilaisten apua ja erilaisia tekniikoita onnistuneen esiintymi-

sen toteuttamisen tueksi. Neuvoja voidaan tarvita esiintymisjännityksen hallintaan tai sujuvam-

man esiintymisen tuottamiseen.   

Ehkä, että sais niinku jollakin tavalla varmuutta siihen, sen asian esille tuomiseen. Tie-

tenkihän siihen voi itekki vaikuttaa, että perehtyy paremmin siihen kirjaan, mikä me saa-

tiin, että. (H 3). 
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Toiminnan laajentuessa kokemusasiantuntijat käyvät lisääntyvässä määrin keskustelua toimin-

nan muuttumisesta työnteoksi vapaaehtoistoiminnan sijasta. Osallistujat kertoivat myös koke-

vansa, että työstä pitäisi ainakin joissakin tapauksissa maksaa palkkaa tai palkkioita, kuten mat-

kakorvauksia. 

Mutta sitten mää kuiteski rupesin tässä miettiin kun piti tehä ni 2014 se selostus siitä, 

että mitä on tehny, niin sitte loppujen lopuksi mä olin tehnykki aika paljon. Mulla oli 

vaan semmonen tunne, että mä en ollu tehny. Ja mä kyllä hirveesti tykkään tästä koke-

muskouluttajan työstä. Mutta ainoa ongelma vaan minulle on se, että ensinnäkään siitä 

ei makseta. Mulla on semmonen mies, joka tykkää että ei ilmaiseksi saa mittään tehä ja 

toisekseen sitte oon mä itsekin sitä samaa mieltä ja sitten toisekseen niin näyttää olevan 

niin että koulut niiku säästää siinä, että on niiku kaks ryhmää yhessä. (H 7).   

Yhdistysten tärkeä rooli korostuu myös palkkioiden maksuun liittyen. Kokemusasiantuntijat 

kertovat, että ainakin yhdistyksen tulisi saada jokin korvaus kokemusasiantuntijatoiminnasta, 

vaikka heille itselle ei maksettaisi varsinaisesti palkkiota. Kokemusasiantuntijan kommentissa 

tulee esiin selvä ajattelutavan muutos toimintaa kohtaan. Tässä heijastuu laajempi yhteiskunnal-

linen kehitys, jossa yhdistys nähdään maksullisen palvelun tuottajana muiden toimijoiden rin-

nalla. Kehitysketju kulkee kokemusasiantuntijakoulutuksen myötä ammattimaisempaan toimin-

tatapaan. Tästä näkökulmasta lähestyen ajatus toiminnasta palkkatyön luonteisena toimintana 

tuntuu luonnolliselta kehitykseltä.  

Minusta se on niinku hyvä, että jos siitä maksetaan, että mää en niinku henkilökohtasesti. 

Tai niinku, että ainaki yhistykselle maksetaan. Se että, ja mää uskon että se suuntaus 

onki josaki vaiheessa, että siihen mennään. Sehän on niiku tavallaan yks palavelu, mitä 

myyään sitte. (H 3).    

Tulevaisuudennäkymien osalta osallistujien kommenteissa nousee useampaan otteeseen esiin 

pelko toimijoiden riittävyydestä ja sitoutumista vaativaan toimintaan vaadittavasta motivaati-

osta. Millä tavoin saa intoa jatkaa vaativaa kokemusasiantuntijatoimintaa oman voinnin paran-

tuessa ja kuntoutumisen edistyessä? 

Se on pikkunen prosessi, mutta että mm… Mää vähän epäilen että mistä niitä resursseja? 

Ois kyllä mielenkiintosta tietää, että miten sinne Helsinkiin? Mistä ne on tullu? Missä 

on niin voimaantunutta porukkaa ja tuota kato ku? Ja sit joskus on niin että kun on näin 

sairas ja on mielenterveysjuttuja ja muita ni sitte ku vähän alkaa selviytyyn ni voi olla 

että nyt haluaa unohtaa ja alkaa normaalia elämää, eikä. Niin ni mää oon kyllä mie, 

kiinnostunut että mistä niitä? (H 6). 
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Aihepiiriä käsittelevässä viimeisessä kommentissa kiteytyy hyvin toiminnan tämänhetkinen 

vaihe ja tulevaisuuden odotukset. Kokemusasiantuntijat ovat valmiita uusiin haasteisiin riittä-

mättömyyden tunteista ja epävarmuuden kokemuksista huolimatta. Toiminnan ja vaikutusmah-

dollisuuksien kehittymiseen ja paranemiseen uskotaan. Kokemusasiantuntijat ovat yhä val-

miimpia ottamaan vastuuta toiminnan kehittämisestä ja suuntaavat ajatuksensa tulevaisuuteen.    

Meiän pittää niinku itellä kokemuskouluttajien ja asiantuntijoiden niinku omalta puo-

lelta koko ajan nyt niinku valmistautua siihen. Että tarvetta tulee, vielä kovasti tulee. 

Enemmän ja enemmän meiän pittää niinku kääntää sitä meiän ommaa ajattelutyötä sii-

hen, miten me tuota siihen vastataan siihen tarpeeseen. Että se on ihan näkyvissä se että. 

Meitä tarvitaan paljon enemmän vielä, että sekin vielä, että paljon enemmän mitä nyt 

on. (H 2). 

 

6.5. Yhteenveto kokemusasiantuntijoiden merkityksenannosta 
 

Tutkimusaineiston pohjalta kokemusasiantuntijuuden kehittyminen hahmottuu kehitysproses-

sina. Kokemusasiantuntijuuden sisällön laajentuessa myös toiminnan asettamat vaatimukset 

ovat kasvaneet ajan saatossa. Alkuaikojen kokemusasiantuntijoiden vertaistukitoiminta ei vält-

tämättä edellyttänyt erityistä koulutusta tehtävään. Toimintaa voisi kuvata vapaaehtoistyöksi, 

jossa painottui omien kokemusten ja oman elämäntarinan kerronnan avulla tapahtuva pyrkimys 

auttaa elämässä eteenpäin muita vastaavassa tilanteensa olevia henkilöitä. Toiminta tapahtui 

pääsääntöisesti myös tutussa ja turvallisessa ympäristössä, kuten tutun mielenterveysyhdistyk-

sen toimintapiirissä.  

Nykyisin toiminta on kehittynyt vertaistukitoiminnan ohessa paljon moninaisemmaksi. Koke-

musasiantuntijan roolissa esiintyminen suuren opiskelijaryhmän edessä tai osallistuminen pal-

velusuunnittelutyöryhmiin edellyttää kokemusasiantuntijalta huomattavasti suurempia val-

miuksia ja taitoja kuin aiemmin. Myös ulkoiset puitteet ovat muuttuneet olennaisesti. Olen seu-

rannut kokemusasiantuntijoiden esiintymistä luennoitsijoina mielenterveysammattilaisten työ-

parina. Tilaisuudessa oli yleisönä suuri joukko aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Esiintyminen 

suurelle yleisölle on haaste useimmille ihmisille, joten mielenterveyskuntoutujan ja kokemus-

asiantuntijan suoriutuminen tehtävästä on kunnioitettava saavutus. Samoin osallistuminen jon-

kin työryhmän kokouksiin ja toimiminen viralliset kokouskäytännöt ja toimintatavat halliten ei 
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sekään ole itsestään selvää. Tästä syystä kokemusasiantuntijuuden samalla tavoin kuin muiden-

kin asiantuntijuuden muotojen kehittyminen näyttäytyy vaiheittain etenevänä prosessina. Koke-

musasiantuntijuuden kehitysvaiheita nousi esiin aineistosta muiden tulosten ohessa, vaikka nii-

hin ei alun perin kiinnitetty varsinaista erityishuomiota. Konkreettisimmillaan kokemusasian-

tuntijuuden eri kehitysvaiheet näkyivät henkilöiden suhtautumisessa omaan toimintaan.  

Vasta aloittaneet kokemusasiantuntijat olivat hyvin arkoja toiminnan suhteen ja asettivat teke-

miselleen erityisehtoja. He saattoivat aluksi esiintyä vain oman yhdistyksen tiloissa ja ennakolta 

valituille kohderyhmille. Samoin he tarvitsivat paljon rohkaisua, tukea ja kannustusta uskaltaak-

seen mukaan toimintaan. Alkusysäys toimintaan mukaantulolle oli usein tullut ulkopuoliselta 

aiemmin toiminnassa mukana olleelta, tai muuten toiminnan erityisvaatimukset ymmärtävän 

henkilön taholta. Tällaisia kannustajia ja tukihenkilöitä löytyy muun muassa mielenterveysyh-

distysten piiristä. 

Kokemusasiantuntijan asiantuntijuus ja toiminnan edellyttämät taidot kehittyvät osittain toimin-

nan kautta, mutta vaativuuden lisääntyessä myös tarve koulutukseen ilmenee korostuneesti. Ko-

kemusasiantuntijana toimiminen on vaativaa toimintaa ja edellyttää kykyä arvioida omaa jaksa-

mista ja terveydentilaa. Myös omien kokemusten pohdinta ja reflektoiminen, sekä niiden aiheut-

tamien tunteiden läpikäyminen on tärkeä edellytys toiminnassa jaksamiselle ja onnistumisen 

kokemuksille. Kokemusasiantuntijat nostivat vahvasti esiin etäännyttämisen ja minätyön mer-

kityksen kokemusasiantuntijuuden kehittymiselle. Omia kipeitä tunnekokemuksia koetaan tär-

keäksi työstää ja samalla saadaan etäisyyttä aiemman elämän tapahtumiin. Etäisyydenotossa 

tapahtuu muutos tajunnallisuuden tasolla. Kokemusasiantuntija kykenee asennoitumaan ja ym-

märtämään tilannettaan etäännytetysti ulkopuolisen silmin. Minätyö näyttäytyy vaikuttamisella 

omaan tajunnallisuuteen käymällä läpi omia tunteitaan niitä työstäen ja tulkiten. Tajunnallisuu-

teen voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi terapialla, vaikka omien kokemusten läpikäyminen 

onkin keskeisellä sijalla. Kokemusasiantuntijuus kehittyy näin tulkiten tajunnan subjektiivisten 

merkitysten jatkuvan muuttumisen prosessissa. Ensiasteisesta intentiosta on siirrytty toisen as-

teen intentioon (Rauhala 1995).  

Kokemusasiantuntijuuden kehittyminen liittyy kysymyksiin aidosta kokemuksesta ja kokemus-

asiantuntijoiden kokemuksen rakenteesta. Molemmat käsitteet ovat vaikeasti määriteltäviä. Tut-

kimusaineistoa tulkitessa tunteiden merkitys kokemukseen liittyen nousi keskeiseen rooliin ja 
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tämä on muokannut tutkijan käsitystä aidosta kokemuksesta. Aito kokemus kokemusasiantun-

tijoiden kertoman perusteella syntyy itselle tärkeässä tilanteessa onnistumisen tai epäonnistumi-

sen tuoman tunnereaktion kautta. Onnistuminen tai epäonnistuminen voi liittyä toiminnassa il-

menevän vuorovaikutuksen laatuun tai oman toiminnan koettuun vaikuttavuuteen ja huomioon 

otetuksi tulemisen kokemukseen. Kokemusasiantuntijoiden kokemuksen rakenteen voi määri-

tellä tutkimusaineiston perusteella tulkiten reflektiota sisältäväksi prosessiksi, jossa jonkin ta-

pahtuman aiheuttamaa tunnereaktiota reflektoidaan ja työstetään kielen avulla kuvattavaksi ko-

kemukseksi.  Kokemusasiantuntijuudessa yhdistyy näin tunteen sävyttämä kokemustieto, arki-

tieto ja hiljainen tieto. 

Nummenmaa (2010, 16) erottelee eri tilanteisiin ja koettuihin tapahtumiin liittyvät automaatti-

sesti toimivat tunnereaktiot tietoisista tunnekokemuksista, joita arkielämässä kutsutaan yksin-

kertaisesti tunteiksi. Automaattiset tunnereaktiot syntyvät vastauksena kehon tilojen fysiologi-

siin muutoksiin, kun taas tietoiset tunnekokemukset liittyvät yleisesti tietoisuuteen kehon tilojen 

muutoksista. Juuri tunnekokemus kuvaa tutkijan tutkimusaineistosta tekemän tulkinnan mukaan 

osuvasti kokemusasiantuntijoiden aitoa kokemusta. Aito tunnekokemus on merkittävässä roo-

lissa kokemusasiantuntijuuden kehittymisen prosessissa pakottaessaan henkilön pohtimaan tun-

teita herättäneen tapahtuman merkityksiä, ottamaan välimatkaa tapahtumaan ja lopulta pohti-

maan tapahtuman merkityksiä järkeistämisen avulla.  Prosessi näyttäytyy muutoksena tajunnal-

lisuudessa, joka on olemassaoloa psyykkisenä ja henkisenä toimintona. Kokemusasiantuntijuus 

rakentuu tutkijan aineiston pohjalta tekemän tulkinnan mukaan muutoksessa ihmisen kokemi-

sen kokonaisuudessa, jossa asiat ilmenevät abstrakteina elämyksinä, kuten tunteina, tahtona, 

asenteina ja ymmärtämisenä. Kokemusten reflektoinnin kautta päästään tunteiden käsittelyn 

avulla lisääntyvään tai muuttuvaan ymmärrykseen. Tietoinen tunnekokemus on tärkeässä roo-

lissa auttaen hankkimaan tarkkaa tietoa suhteestamme ympäristöön, tehden mahdolliseksi arvi-

oida omaa suhdettamme maailmaan ympärillämme (Nummenmaa 2010, 18).  

Kokemusasiantuntijoiden kertomana toiminta toi merkitystä ja arvokkuudentunnetta omalle elä-

mälle. Kokemusasiantuntijuuden kautta kerrottiin saatavan tärkeitä ihmissuhteita ja ystäviä. 

Muiden samanlaisessa tilanteissa olevien auttamisen kerrottiin koettavan palkitsevaksi. Koke-

musasiantuntijuuden kerrottiin auttavan ottamaan vastuu omasta elämästä ja tuovan mukanaan 

vahvan voimaantumisen tunteen. Elämän koettiin olevan merkityksellistä. 



91 
 

 

Kokemusasiantuntijan toiminnassa onnistuminen tuo tutkimusaineiston pohjalta tulkittuna pal-

kitsevan ylpeyden tunteen ja voimaantumisen kokemuksen, toimien samalla tärkeänä motivaa-

tion tuottajana toiminnassa mukana jaksamiselle. Voimaantumisen tunteen mukana tulee sa-

malla myös kaikkeen vaativampaan toimintaan liittyvä riittämättömyyden ja epävarmuuden 

tunne uusien vaatimusten edessä. Tutkimusaineistoon perehtyessä tunteet nousivat esiin erittäin 

vahvasti kokemuksista kerrottaessa. Kokemusasiantuntijat kertoivat häpeän tunteista sairauteen 

liittyen, ylpeyden tunteesta kokiessaan toiminnan olevan merkityksellistä ja monilla elämänalu-

eilla näkyvästä kokemusasiantuntijuuden myötä vahvistuneesta itsetunnosta ja toimintakyvystä, 

joka näyttäytyy juuri voimaantumisen tunteena. Tutkimusaineistoa tulkiten aito kokemus kes-

kusteluissa kerrotun perusteella on samalla mieleenpainuva tunnekokemus. Tunnekokemus voi-

daan tässä yhteydessä ymmärtää mielenterveyskuntoutujien ja mielenterveyden kokemusasian-

tuntijoiden ryhmälle yhteiseksi, vaikka kukin henkilö kokee omat tunteensa yksilöllisesti.  

Alhasen mukaan Foucault kutsui ihmisille ominaista tapaa muokata ajatteluaan ja tekemisiään 

erilaisten itseen kohdistettujen käytäntöjen avulla etiikaksi. Minäkäytännöt voidaan ymmärtää 

osittain ympäröivän kulttuurin piiristä kumpuaviksi ja tarjoamiksi toimintamalleiksi, jotka eivät 

ole yksilöiden itsensä keksimiä. (Alhanen 2007, 160.) Yhteisesti koettu häpeän tunne edellyttää 

yhteisesti oletetun asenteen tai ilmapiirin ympäröivässä yhteiskunnassa. Situationaalisuutta voi 

kuvata olemassaolona suhteessa omaan elämäntilanteeseen. Mielenterveyden kokemusasian-

tuntijoiden yhteisesti koettua häpeän tunnetta voi tutkimusaineiston valossa tulkita suhteessa 

fyysiseen ja henkiseen ympäröivään todellisuuteen. Tällä suhteessa olemisella on tutkimusai-

neiston perusteella monia konkreettisia vaikutuksia. Häpeän tunteen voi tulkita syntyvät reak-

tiona ympäristössä vallitseviin arvoihin ja epäluuloisiin asenteisiin mielenterveysongelmia koh-

taan. Tavanomainen, neutraali sosiaalinen vuorovaikutus voidaan tulkita negatiivisemmin ja 

yleisesti ottaen kielteisemmin tavatessamme itsellemme epämieluisan henkilön. Tunteet toimi-

vat hyvin automaattisesti ohjaten käyttäytymistämme ja ympäristöstä tekemämme tulkinnan 

muodostumista kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. (Nummenmaa 2010, 52.) Ympäröivän yhteis-

kunnan ilmapiirillä on tutkijan tutkimusaineiston pohjalta tekemän tulkinnan pohjalta merkit-

tävä vaikutus mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden kehitykseen erityisesti toiminnan laa-

jentumisen ja uusien toimintamuotojen kehittymisen osalta. Kokemusasiantuntijoiden kertoman 

perusteella he haluavat vaikuttaa edelleen yhteiskunnan asenneilmapiirin muuttamiseen myön-

teisemmäksi ja ovat valmiita käyttämään toiminnassaan moninaisia menetelmiä.   
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7. FENOMENOLOGISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULKINTA 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli kuvata ja tulkita mielenterveyden kokemusasiantuntijoi-

den toiminnan antia heille itselle, sekä selvittää missä toimintarooleissa he kertovat toimivansa 

kokemusasiantuntijan eri tehtävissä.  

Tutkimustuloksissa nousi esiin monia tärkeitä henkilökohtaisia merkityksiä kokemusasiantun-

tijoiden kertomana. Toiminnan puitteissa he saivat uusia ystäviä ja sosiaalisia kontakteja. Sa-

malla kokemusasiantuntijat saivat muista toimintaan osallistuvista ja taustajärjestöjen työnteki-

jöistä tärkeän tukiverkoston. Tämä kuvattiin tärkeäksi seikaksi ja mukana jaksamisen edelly-

tykseksi. Toiminnan kautta syntyi myös pitkäaikaisia ystävyyssuhteita ja kokemusasiantuntijoi-

den kertomana toiset kokemusasiantuntijat koettiin tärkeiksi ja läheisiksi ystäviksi. Sosiaaliset 

kontaktit lisääntyivät lähipiirin lisäksi laajemmille tahoille. Kokemusasiantuntijat kertoivat tu-

tustuneensa myös oppilaitosten työntekijöihin ja opiskelijoihin, samoin kuin sosiaali- ja terveys-

alan ammattihenkilöihin kokemusasiantuntijatoiminnan kautta.  

Kokemusasiantuntijoiden kertomana nousi vahvasti esille tärkeäksi koetun toiminnan muka-

naan tuoma mielekkyyden kokemus. Kerrotuista kokemuksista välittyi vahvasti koettu toimin-

nan myötä saavutettu osallisuuden tunteen lisääntyminen. Tärkeäksi kokemusasiantuntijat ker-

toivat kokevansa myös mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Pääosin vaikutusmahdollisuudet ko-

ettiin aidoiksi, mutta kertomuksissa nousi esiin myös mielipiteen ohittamisen ja huomiotta jät-

tämisen kokemuksia. Merkkinä todellisesta osallisuudesta tutkija pitää aineiston perusteella ko-

kemusasiantuntijoiden vahvaa sitoutumista toimintaan. Tämä ilmeni erityisesti kerrotuissa huo-

lissa tulevaisuuden toimintaa kohtaan. Koettiin riittämättömyyden tunnetta ja pohdittiin koke-

musasiantuntijoiden määrän riittävyyttä tulevaisuuden haasteiden edessä. Kokemusasiantuntijat 

kertoivat uskovansa toiminnan laajenevan entisestään ja tehtävien monipuolistuvan. Tulevai-

suuteen kerrottiin suhtauduttavan innostunein odotuksin ja kokemusasiantuntijat kertoivat odot-

tavansa oman roolinsa vain kasvavan tulevaisuudessa. Toiminta koettiin hyvin merkityksel-

liseksi.  

Koettujen henkilökohtaisten merkitysten ohessa kokemusasiantuntijat kertoivat kokevansa laa-

jemman vaikuttamisen olevan heille tärkeää. Kerrottiin haluttavan vaikuttaa yhteiskunnassa 
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edelleenkin vallitseviin kielteisiin ja ennakkoluuloisiin asenteisiin mielenterveyshäiriöistä kär-

siviä henkilöitä kohtaan. Kokemusasiantuntijat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan asenteisiin 

omalla toiminnallaan. Tärkeäksi koettiin saatu positiivinen palaute liittyen omiin kokemusasi-

antuntijan tehtäviin ja niissä onnistumiseen.   

Asennevaikuttamisen onnistumisen ja tulevaisuuden kehityksen arvioimiseksi selvitettiin koke-

musasiantuntijoiden kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan yhteiskunnallisissa kysy-

myksissä, kuten palvelujärjestelmien suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Henkilöi-

den omat kokemukset syntyvät aina jossakin erityisessä kontekstissa ja ympäristössä, jonka ar-

vot, asenteet ja rakenteelliset tekijät luovat puitteet koetulle todellisuudelle. Tästä syystä oli tar-

koituksenmukaista ja perusteltua tuoda esiin tutkimusta taustoittavana tietona kuvaus kokemus-

asiantuntijuuden kehityksestä nykymuotoonsa. Tutkimus tuotti paljon tietoa ja kuvauksia koke-

musasiantuntijoiden tehtävistä ja toimintarooleista. Toimintamuodot ovat moninaistuneet ja li-

sääntyneet yhteiskunnan kehityksen myötä. Tämä on heijastunut monella tapaa myös kokemus-

asiantuntijuuden kehitykseen. Alkuaikojen vertaistukitoiminasta on edetty varsin pitkälle osal-

listumisessa mielenterveyspalvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämistyöhön virallisten 

tahojen yhteistyökumppanina. Yhteistyö ja kumppanuus virallisten tahojen kanssa on mielen-

kiintoinen ilmiö, koska tämän tutkimuksen valossa ammattilaisten on kokemusasiantuntijoiden 

kertoman mukaan todella vaikea ymmärtää mielenterveysongelmista juontuvia tunnereaktioita 

ja ottaa niitä huomioon työssään. Ammatillisuus ja sen mukainen toimintatapa painottaa työn-

tekijän neutraalisuutta ja järkiperäisyyttä ja sulkeistaa tunteet taka-alalle, kun taas kokemusasi-

antuntijuus kehittyy nimenomaan omakohtaisesta tunnekokemuksesta käsin. Kokemusasiantun-

tijoiden kertoman perusteella lähtökohtien erot tiedostetaan vahvasti ja juuri tähän kohtaamat-

tomuuteen halutaan vaikuttaa. Erityisen tärkeäksi kokemusasiantuntijat kertoivat kokevansa 

esiintymisen oppilaitoksissa tuleville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Tutkijan aineiston 

pohjalta tehdyn tulkinnan mukaan tämä saattaa olla osittain heijastumaa aiemmista ammattilais-

ten kanssa kohtaamisista, joissa kokemusasiantuntija on kokenut oman mielipiteensä jääneen 

huomioimatta. Tulevien ammattilaisten asenteisiin koetaan voitavan vaikuttaa parhaiten juuri 

opiskeluvaiheessa.  
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Kokemusasiantuntijat korostivat haluavansa kertoa miltä jokin tuntuu ja tuoda esiin tunteita. 

Kerrottiin koettavan, että tietoa saa kirjoista, mutta tunnekokemus välittyy vain ihmiseltä ihmi-

selle. Tutkijan aineiston pohjalta tekemän tulkinnan mukaisesti tämä koettiin keskeiseksi koke-

mukseksi jota haluttiin välittää ammattilaisille. Tutkijana tulkitsen kokemusasiantuntijoiden ta-

voittelevan tällä pyrkimystä asiakkaan paremmin huomioivaan kohtaamiseen mielenterveyson-

gelmiin liittyvissä tapaamisissa. Tulkitsen aineiston perusteella kokemusasiantuntijoiden teke-

vän selvän eron oman tunnekokemukseen perustuvan tiedon ja ammattilaisen tiedon välillä. Ko-

kemusasiantuntijan tieto ei kilpaile ammattilaisen tiedon kanssa, vaan pyrkii tuomaan asiakkaan 

näkökulmaa esille ja vaikuttamaan ammattilaisten toimintaan asenteisiin vaikuttamisen kautta.  

Mielenterveyden kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan tutkijan oman näkemyksen mukaan hen-

kilöä, jolla on oman tai läheisen henkilön, vaikkapa perheenjäsenen elämän tapahtumien kautta 

kokemusta sairastumisesta ja kuntoutumisesta, sekä kuntoutumisen etenemisen myötä syntynyt 

halu auttaa muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Kokemusasiantuntijuuden ke-

hittyminen voi tulkita kokemusasiantuntijoiden kertoman perusteella olevan prosessi tai jat-

kumo. Kokemusasiantuntijuuden taustalla ja lähtökohtana on aito, alkuperäinen kokemus, joka 

voi liittyä esimerkiksi omaan sairastumiseen ja siihen liittyviin vahvoihin tunnelatauksiin. Aito 

kokemus on Rauhalan (1974) käsitteellä ilmaisten ensiasteinen intentio. Kyseessä on tutkijan 

tulkinnan mukaan välitön fenomenologinen intensiivinen kokemus, joka synnyttää tilanteeseen 

liittyviä havaintoja, tunteita, mielipiteitä ja arvostuksia. Tällainen kokemus synnyttää kokemus-

asiantuntijoiden kertoman perusteella tulkittuna hiljaista tietoa, tuntemuksia ja arvoja, jotka vai-

kuttavat myöhemmin kokemusasiantuntijatoiminnan taustalla tullen näkyviksi konkreettisessa 

toiminnassa ja erityisesti siitä sanallisesti kerrottaessa. Tutkijan tulkintana liitän aitoon koke-

mukseen juuri intensiivisen tunnekokemuksen, joka johtaa kuntoutumisen etenemisen myötä 

kokemuksen reflektioon ja siirtymiseen toisen asteen intentioon, kohti kokemusasiantuntijuutta. 

Toisen asteen intentioon kuuluvat kokemusasiantuntijuuden prosessin vaiheina tietoisuus, ref-

lektio, kielellis-käsitteellisyys ja ulkoistaminen. Suurin osa kokemusasiantuntijoiden kertomista 

kommenteista voidaan tutkijan tulkinnan mukaan lukea toisen asteen intentioon kuuluviksi. Ko-

kemusasiantuntijoiden kertomien kommenttien perustalta tulkiten syntyy selkeä kehityskaari 

kohti kokemusasiantuntijuutta. 
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Kokemusasiantuntijaksi tuleminen näyttäisi tutkijan tulkinnan mukaan edellyttävän kokemus-

ten objektivoivaa tarkastelua ja etäännyttämistä. Tämä ilmiö tuli selvästi ilmi tutkimuksen ku-

luessa kokemusasiantuntijoiden kertomissa kommenteissa. Kokemusasiantuntijoiden kertoman 

perusteella tulkitsen intensiivisen tunnereaktion, esimerkiksi oman sairastumisen, johtavan ta-

pahtuman syvälliseen tiedostamiseen ja pohdintaan. Eräs kokemusasiantuntija kertoi tästä sa-

noen, ettei oman tarinan kertominen ole enää yhtä uuvuttavaa ja vaikeaa, kuin kokemusasian-

tuntijuuden alkuvaiheessa, koska on jo tullut niin paksunahkaiseksi. Asioihin on näin ollen saatu 

etäisyyttä ja tapahtumien merkityksiä on reflektoitu pyrkien ymmärtämään ja tulkitsemaan al-

kuperäistä kokemusta. Ensisijaisista kokemuksista on siirrytty etäännytettyjen kokemusten ta-

solle, jolloin niiden laajempi pohdinta on mahdollistunut suurimman tunnekuohun tasoituttua. 

Kokemusasiantuntijoiden kohdalla konkreettinen esimerkki kielellis-käsitteellisestä vaiheesta 

on oman tarinan kirjoittaminen ja sen kertominen yleisölle. Kokemusasiantuntijoiden kertoman 

perusteella tämän voi tulkita tärkeäksi kehitysvaiheeksi kohti kokemusasiantuntijuutta. Asian 

tärkeyttä kuvasti hyvin, että oman tarinan kirjoittaminen koettiin joskus lähes ylivoimaiseksi 

tehtäväksi. Työhön ryhtymiseen ja siitä selviämiseen vaadittiin ammattilaisten tukea ja joskus 

varsin konkreettista apua ammattilaisten käyttämien tekniikoiden muodossa. Apua saatettiin an-

taa vaikkapa tekstinkäsittelyohjelman käyttöön ja hallintaan, tai PowerPoint-esityksen valmis-

tamiseen liittyen. Kokemuksia on mielekästä jakaa tutkimusaineiston perusteella myös koke-

muksiin kokemusasiantuntijana toimisesta ja sen reflektoimiseen. Kyseessä ovat tällöin fokus-

ryhmäkeskustelussa tuotetut etäännytetyt kokemukset. On saavutettu taso, jolla fokusryhmäkes-

kustelun kuluessa rakennetaan yhteistä ymmärrystä kokemusasiantuntijoiden toiminnan laajem-

mista merkityksistä. Voimaantumisen myötä, itseluottamuksen ja toiminnan edellyttämien tai-

tojen kehittyessä, on kokemusasiantuntijoiden kertoman perusteella syntynyt halu ja kiinnostus 

osallistua palvelujärjestelmien kehittämiseen ja laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Kokemusasiantuntijoiden kertomana heidän käsityksensä kokemustiedosta ja sen erilaisuudesta 

teoreettisen asiantuntijatietoon verrattuna herätti pohtimaan ja tulkitsemaan, voiko ensiasteen 

intention pohjalta alkunsa saava kokemustieto tuottaa asiantuntijuutta. Tässä tulee esiin koke-

musasiantuntijakäsitteeseen liittyvä sisäinen ristiriita kiteytyen kokemuksen kautta syntyvän 

asiantuntijuuden mahdollisuuden määrittelemisen ohella asiantuntijuuden määrittelemiseen. 

Kokemusasiantuntijat kertoivat kommenteissaan korostetusti oman tietonsa erilaisuudesta ja 
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ammattilaisten tietoa täydentävästä roolista. Tarkempi pohdiskelu paljastaa selkeitä yhteneväi-

syyksiä erilaisten asiantuntijuuden lajien kehittymisessä. Polanyi (1983) käsitti kaiken tiedon 

olevan hiljaiseen tietoon perustuvaa. Myös teoreettisen tiedon muodostumisessa on mukana in-

tuitioita, kokemuksia, ideoita, arvoja ja tuntemuksia, joiden pohjalle kokemusasiantuntijan tieto 

olennaisesti rakentuu. Selkeimpänä erona nousee esiin tieteellisen asiantuntijatiedon ankara to-

tuudellisuusehto, jollaista pelkästään kokemukseen perustuvalta tiedolta ei voi edellyttää. To-

tuudellisuusehdon sijasta kokemusasiantuntijan tietoa määrittääkin subjektiivisuus, intersubjek-

tiivisuus ja kommunikoitavuus. Tutkijana tulkitsen kokemusasiantuntijoiden viitanneen kom-

menteissa juuri tähän eroon kertoessaan pyrkivänsä välittämään tunnekokemusta pelkän tiedon 

asemasta. He korostivat asiatietoa saatavan kirjoista, mutta siitä poiketen tunnekokemuksen vä-

littyvän vain ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.  Asiantuntijuuden ja siitä erottuvan koke-

musasiantuntijuuden muodostuminen kummatkin edellyttävät objektivoivaa tarkastelua ja ref-

lektiota, teoretisointia ja käsitteellistämistä sekä ulkoistamista, vaikka niiden toteuttamista-

voissa ja laajuudessa on luonnollisesti eroja. Ryle (1971) määrittelee ja kokemuksen kautta 

muodostuvan käytännöllisen tiedon (knowing how), taitavan toiminnan ja siihen olennaisesti 

liittyvän kriittisen arvioinnin ja toiminnan kehittämisen teoreettisen tiedon edeltäjänä. Tutki-

mukseen osallistuvien henkilöiden fenomenologisen tutkimuksen luonteinen rooli oli osallistua 

fokusryhmäkeskustelujen kautta tiedon rakentamiseen kriittisen arvioinnin ja toiminnan kehit-

tämispyrkimyksen muodossa. Syntyi keskustelun aikana muodostettua etäännytettyä tietoa ko-

kemusasiantuntijuudesta. Tutkijan tulkintana kokemustiedon kautta voi syntyä subjektiivista 

asiantuntijuutta, joka johtaa kokemusasiantuntijuuden ”semi-ammatillistumiseen.” Termiä voi 

käyttää demarkaatio-ongelman näkökulmasta. Kokemusasiantuntijuuteen sisältyy subjektiivista 

asiantuntijuutta, mutta näin saavutettu tieto ei kaikilta osin sovellu, tai ole riittävän objektiivista 

ja sovellettavissa esimerkiksi hallinnon tarpeisiin.  

Kiteytettynä kokemusasiantuntijuuden kehittyminen näkyy kokemusasiantuntijoiden kerto-

missa kommenteissa eritasoisten kokemusten muodossa. Ensisijaisten kokemusten kautta siir-

rytään etäännytettyjen kokemusten tasolle. Siitä päästään edelleen kokemuksiin kokemusasian-

tuntijana toimisesta ja lopulta koko toiminnan merkityksiä arvioiviin fokusryhmäkeskustelussa 

tuotettuihin merkityksiin. Ensisijaiset kokemukset ovat ensimmäisen tason kokemuksellisuutta, 

jolle muut tasot rakentuvat. Kokemusasiantuntijuus kattaa kaikki muut osa-alueet etäännyte-

tyistä kokemuksista fokusryhmäkeskustelun aikana tuotettuihin merkityksiin asti. Eritasoisten 
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kokemusten tasot tulivat selvästi näkyviin kokemusasiantuntijoiden kertomissa kommenteissa 

ja niitä koskevissa tutkijan tulkinnoissa.  

Kokemusasiantuntijoiden kertomissa kommenteissa nousi esiin useita syitä kokemusasiantunti-

juuden yleistymiselle 2000-luvulla. Yksilöllisyyden ja yksilöllisten kokemusten arvon koetaan 

nousseen. Kokemusasiantuntijat kertoivat kommenteissaan päättäjien tajunneen kokemustiedon 

välttämättömyyden osana asiakaslähtöisiä mielenterveyspalveluja. Mielenterveyspalveluista 

koetaan olevan tulossa yksi kaupallisen toiminnan piirteitä omaava palvelutuote muiden jou-

kossa yhteiskunnan järjestämien mielenterveyspalveluiden rakenteiden heikkenemisen myötä. 

Tätä kehitystä kokemusasiantuntijat kuvasivat kertomalla vaikeuksista päästä mielenterveystoi-

miston asiakkaaksi. Laitoshoidon vähenemiseen ja rahoituksen kiristymiseen heikon yleisen ta-

loustilanteen johdosta viitattiin yllättävän vähän kokemusasiantuntijoiden taholta. Enemmän 

edellä mainittuja kommentoitiin laitospaikkojen vähenemisen ja avopalvelujen heikon saata-

vuuden kautta. Tämän kokemusasiantuntijat kertoivat näkyvän suoraan lisääntyvällä kokemus-

asiantuntijoiden tarpeella eri toimintarooleissa ja tämä kertoo uskosta toiminnan yhteiskunnal-

lisen merkityksen kasvuun käytännön tasolla. Tämä koettiin innostavana haasteena, johon oltiin 

valmiita tarttumaan, mutta samassa yhteydessä kokemusasiantuntijat kertoivat olevansa huolis-

saan toimijoiden määrän riittävyydestä ja toiminnassa mukana olevien jaksamisesta.  

 

7.1. Tutkimustulokset suhteessa aiempaan tutkimukseen 
 

Tutkimusta suunnitellessa ja mietittäessä mahdollisia lähestymistapoja kokemusasiantuntijuu-

den tutkimukseen tuntui tärkeältä ja ajankohtaiselta painottaa kokemusasiantuntijoiden omia 

kokemuksia kuvaavaa ja tulkitsevaa tutkimusta. Aiempi kokemuksen tutkimus on painottunut 

selvästi yksilön kokemuksen tutkimukseen ja ymmärtävän sosiologian näkökulma näyttää jää-

neen vähemmälle huomiolle. Tutkimuksen osatavoite oli tavoittaa myös ympäröivän yhteiskun-

nan rakenteiden ja ilmapiirin kokemusasiantuntijoiden kokemuksiin heijastuvia ja niitä muok-

kaavia yleisempiä tekijöitä. Tutkimuksessa etsittiin uutta näkökulmaa täydentämään aiempaa 

kokemuksen ja yksilöidymmin mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimusta ja tutki-

mustuloksia on tarkasteltu niiden aiempaa tutkimusta täydentävän uuden näkökulman kautta.  
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Kokemusasiantuntijuuden aiemmassa tutkimuksessa on painottunut asiantuntijoiden ja ammat-

tilaisten esiintuoma käsitys kokemusasiantuntijuuden merkityksistä (Ropponen 2011; Ahola & 

Ylitalo 2013; Jankko 2008; Leinonen 2012).  Tämän tutkimuksen näkökulma eroaa Mervi Rop-

posen sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielman painotuksesta, jossa pääosassa on 

ammattilaisten käsitys mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden käyttämisestä hallinnon, or-

ganisaation ja palveluiden kehittämisessä. Ropposen tutkimuksessa arvioidaan kokemusasian-

tuntijuuden hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämi-

sessä. Aholan ja Ylitalon tutkimuksessa painottuu ammattilaisten käsitys kokemusasiantuntijoi-

den osallisuuden toteutumisesta, jota selvitettiin kartoittamalla kokemusasiantuntijuuden mer-

kitystä kunnan strategiseen suunnitteluun osallistumisen valossa. Jankon tutkimuksessa lähes-

tytään tämän tutkimuksen painotuksia ja siinä keskitytään sosiaalityön palveluiden tutkimiseen 

kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta. Leinosen tutkimuksen painopiste on kokemusasiantun-

tijuuden ihmisoikeuksien toteutumiseen ja palvelujärjestelmän toimivuuteen liittyvän arviointi-

toiminnan toteutumisen tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa on tavoiteltu edellä mainittujen tut-

kimusten tuottamaa tietoa täydentävää uutta näkökulmaa. Tutkimuksen avulla on tuotu esiin 

kokemusasiantuntijoiden oman toiminnan koettua merkittävyyttä ja yhteiskunnan rakenteiden 

ja asenneilmapiirin vaikutuksia heidän kokemien merkitysten yhdistävänä tekijänä. Tutkimus-

tuloksia ja kokemusasiantuntijuutta on tärkeää pohtia jatkossa suhteessa aiempaan tutkimukseen 

laajemmin kuin pelkän kokemusasiantuntijuuden tutkimuksen osalta. Tällä viitataan mittavaan 

kokemuksen ja asiantuntijuuden aiemman tutkimuksen kenttään. Kysymyksen laajuuden vuoksi 

tämä jää tulevien tutkimusten tehtäväksi. Kokemusta on määritelty tässä tutkimuksessa laajasti 

ja kokemusasiantuntijuuden eroja teoreettisen tiedon hallinnan kautta syntyvään asiantuntijuu-

teen on käsitelty tutkimuksen teoriaosuudessa jaoteltaessa kokemusasiantuntijatietoa rakentavia 

tiedon osa-alueita.  

 

7.2. Tulosten fenomenologinen tulkinta ja itsereflektio 
 

Tutkimuksen toteutustavan ja tutkimusta koskevien valintojen ymmärtämisen näkökulmasta on 

tärkeää tuoda esiin keskeiset fenomenologisen tutkimuksen piirteet ja erottaa ne esimerkiksi 
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empiirisen tutkimuksen käytännöistä. Tutkimustuloksia kuvaillaan fenomenologisen tutkimuk-

sen teoreettisen viitekehyksen kautta. Tässä kokemusasiantuntijuuden tutkimuksessa lähesty-

mistapa on fenomenologiseen hermeneutiikkaan ja Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian 

ihmiskäsitykseen pohjautuva. Lähtökohta ei näin ollen ollut tiukasti fenomenologiseen ilmiöi-

den kuvaamiseen pyrkivä. Tutkimusote kokemusasiantuntijana toimimiseen oli ilmiöiden tul-

kintaa ja ymmärtämistä. Fenomenologinen tutkimusote painottui tutkimusaineiston fenomeno-

logis-hermeneuttisessa analyysissa, jolloin kuvaamisen ohessa tutkija tulkitsi kokemusasiantun-

tijoiden kertomia kokemuksia. Fenomenologinen tutkimusote ulottui näin teoriaosuuden lisäksi 

myös tutkimuksen empiiriseen osaan. Näin tavoiteltiin mahdollisuutta hahmottaa kokemusasi-

antuntijoiden elämismaailmaa fenomenologisen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Tutki-

muskysymyksiin vastaaminen fenomenologia-hermeneuttisen viitekehyksen kautta näyttää on-

nistuneen kokonaisuutena hyvin.  

Fenomenologis-hermeneuttinen viitekehys ilmeni kokemusasiantuntijuuden kuvaamisen ja tul-

kinnan ohella tutkimuksen läpäisevänä fenomenologisena tutkimusasenteena. Fenomenologi-

nen tutkimusasenne näkyi selvästi tutkimuskysymysten muotoilussa ja aineiston keräämisen ta-

vassa, sekä siihen liittyvissä metodivalinnoissa. Fokusryhmäkeskustelun sopivuutta valittuun 

viitekehykseen joutui pohtimaan syvällisesti ennen sen lopullista valintaa. Fenomenologisen 

tutkimusasenteen konkreettisin ilmentymä on tutkimusaineiston tulkitsevaan esitystapaan liit-

tyvä. Tutkimusaineistosta eri merkityskategorioiden kautta raporttiin valikoidut suorat sitaatit 

kokemusasiantuntijoiden kerrotuista kokemuksista toimivat kehyksenä, jota analysoiden tutkija 

tulkitsee kerrottuja merkityksiä eri puheenvuorojen sisältöjä yhdistellen. Tulkinnasta syntyy sel-

keä, ymmärrettävä ja helposti lähestyttävä kerronnallinen kokonaisuus. Tärkeäksi on koettu 

tuoda esiin päättelyketju, jonka avulla tutkijan tulkintaan aineistosta päädyttiin fenomenologi-

sella tutkimusotteella. Aineistoa ei voi tämän tutkimuksen osalta ajatella empiirisen tutkimus-

asenteen määrittämässä merkityksessä tietona, josta tutkimuksen tulokset analysoidaan ja nou-

sevat esiin.  

Tutkijan rooli tässä tutkimuksessa oli mielenkiintoinen ja kaksijakoinen, koska tutkijalla oli 

vahva esiymmärrys aiheesta oman mielenterveystyön työkokemuksen ja mielenterveyden ko-

kemusasiantuntijuuden aiempaan perehtyneisyyteen perustuen. Fenomenologis-hermeneutti-
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sesta tutkimusotteesta kertoo tutkijan osittain ristiriitainen asema. Aiempi tietämys ja ennakko-

käsitykset johtivat lähelle asemaa tutkittavan ilmiön sisällä osana kokemusasiantuntijajoukkoa. 

Tästä johtuen oli tärkeää pystyä ulkoistamaan itsensä tutkittavasta ilmiöstä tutkimuksen kulu-

essa. Aineiston voi hahmottaa kokemusasiantuntijoiden kertomana kuvauksena ilmiöstä ja tut-

kija välttää vaikuttamasta kertyvään aineistoon sen keräämisvaiheessa. Tulkinta tapahtuu myö-

hemmin aineiston pohjalta välttäen tietoisesti omiin ennakkokäsityksiin perustuvia tulkintoja. 

Tämä tapahtuu tutkijan jatkuvan itsereflektion kautta. Tutkimuksen raportoinnissa fenomenolo-

gis-hermeneuttinen lähestymistapa näkyy myös kirjoitustavassa ja ilmaisuissa. Konkreettisesti 

tämä tulee esiin esimerkiksi siinä, että käytetään ilmaisua kokemusasiantuntijat kertovan koke-

vansa. Raportointitavalla tutkija välttää väärinkäsityksiä ja painottaa kokemusasiantuntijan ker-

tomaa kokemusta. Raportin kirjoitustavan avulla pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle 

aidon kokemuksen kuvausta tiedostaen samalla tehtävän mahdottomuus. Tutkija ei voi lopulta 

kokea toisen ihmisen kokemuksia, vaan kuvata niitä ja lopulta tulkita kokemuksia tuoden esiin 

perusteet, joilla tehtyyn tulkintaan on päädytty.  

Tutkimuksen kuluessa pyritään säilyttämään yhteys elettyyn kokemukseen. Muuten aineistoa 

tulkitessa voi olla vaarana ennakko-oletusten mukaiseen kategorisointiin päätyminen. Tutkijana 

uskon, että kokemusasiantuntijuuden tutkimuksessa vältyttiin ennakko-oletusten mukaiselta ka-

tegorisoinnilta ja onnistuttiin muodostamaan keskeisiä koettuja merkityksiä ilmentäviä teema-

kategorioita.  Analyysin pohjana toimineet neljä kategoriaa olivat: 

 

1) Merkitys itselle 

2) Tunne  

 – velanmaksu ja velvollisuus 

 – epävarmuus ja häpeä    

3) Asennetyö 

4) Tulevaisuus 
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Kaikkien kategorioiden sisältämät teemat rakentuvat fenomenologis-hermeneuttisen lähesty-

mistavan mukaisesti. Kahta ensimmäistä kategoriaa yhdistää vahva tunnekokemuksen ele-

mentti. Fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti tutkimuskohteena niissä on tajunnallisuus 

ja yksilöllinen subjektiivinen kokemus. Keskeinen kysymys kokemusasiantuntijuuden fenome-

nologisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa oli pohtia tutkimustulosten aitoa perustu-

mista empiiriseen aineistoon. Fenomenologisen tutkimusotteen mukainen aineiston käsittely-

tapa osoittautui mielekkääksi ja tutkijan käsityksen mukaan mahdollistaa lukijalle tutkijan aja-

tusten kulun ja tehtyjen ratkaisujen perustelujen seuraamisen. Koettujen vaikutusmahdollisuuk-

sien ja tulevaisuudennäkymien kategoriat sisältävät yksilöllisten kokemusten ja niiden tulkinnan 

lisäksi kokemusasiantuntijoiden toimintaympäristöön yleisemmin liittyviä tekijöitä. Tutkija on 

tulkinnut ne fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti situationaalisiksi tekijöiksi kokemus-

asiantuntijoiden kertomien merkitysten pohjalta. Tällaisina tekijöinä kokemusasiantuntijat ker-

toivat odotuksista tulevaisuudessa lisääntyvistä vaikutusmahdollisuuksista ja monipuolistuvista 

tehtävistä. Situationaaliset kategoriat ja niiden sisällöt ovat selvästi tulevaisuuteen suuntaavia. 

Niiden sisältö on tulevaisuuden toimintaympäristöä koskevien muutosten ennakointia. Tulevai-

suuden osalta kokemusasiantuntijat kertovat uskovansa vaikutusmahdollisuuksien paranemi-

seen. Toisaalta samalla kerrotaan koettavan riittämättömyyden tunnetta lisääntyvän työmäärän 

ja toiminnan vaatimustason kohoamisen edessä.      

 

7.3. Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen anti  
 

Tutkimuksen kuluessa vahvistui kuva kokemusasiantuntijoiden kokemien merkitysten rakentu-

misesta dynaamisesti ja ajassa muuttuvina. Dynaaminen tässä yhteydessä viittaa erityisesti mer-

kitysten ympäristön kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa tapahtuvaan kehitykseen. Tutkimuk-

sessa selvitettävänä ollut kysymys kokemusasiantuntijuuteen kuuluvista toimintarooleista on 

osuva ilmentymä merkitysten dynaamisesta ja ajassa muuttuvasta luonteesta kuvaten tätä mer-

kitysten rakentumisen piirrettä. Kokemusasiantuntijuuden tutkiminen fenomenologisella tutki-

musotteella toi esiin tarpeita ja mahdollisuuksia kehittää teoriaa edelleen paremmin ympäristön 

vaikutuksia huomioivaksi.  Engeströmin (2003, 328; Bakhtin 1981) mukaan dialogisesta tradi-

tiosta kumpuava moniäänisyyden menetelmä kohdistaa huomionsa merkitysten rinnakkaiseen 
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ja historialliseen rakentumiseen, sekä toiminnan kuluessa paljastuvien rakenteiden avoimuu-

teen, sisäisiin ristiriitaisuuksiin ja vuorovaikutuksen moniäänisyyteen. Tämä näkökulma sovel-

tui erityisen hyvin kokemusasiantuntijuuden tutkimukseen. Dynaamisessa kehityksessä koke-

musasiantuntijat ovat nykytilanteessa aktiivisina toimijoina tulkitsemassa omaa toimintaansa ja 

samalla sen kehittämistä osana virallista palveluverkostoa.  

Kokemusasiantuntijuuden fenomenologisen tutkimusotteen rinnalla tutkimuksessa on ollut mu-

kana piirteitä myös konstruktionistisesta lähestymistavasta. Fenomenologista tutkimusotetta on 

käytetty ymmärtävän psykologian ja ymmärtävän sosiologian rajapinnassa. Tämän tutkimuksen 

teoreettisena antina näyttäytyy painopisteen hienoinen siirtymä ympäristön kanssa vuorovaiku-

tuksessa syntyvien jaettujen kokemusten merkitysten tutkimisen suuntaan. Tätä painopisteen 

valintaa tuki myös tutkimusmetodiksi valitun fokusryhmäkeskustelun jaettujen kokemusten ra-

kentumista tukeva luonne. Samalla on tärkeä painottaa jaettujen kokemusten näkökulman edel-

lyttävän rinnalleen yksilön subjektiivisia kokemuksia ymmärtämään pyrkivän tutkimusotteen. 

Yhteistä kaikille edellä mainituille kokemuksen tutkimiseen lähestymistavoille on tärkeä mer-

kityksenannon painotus. Tulkitsen kokemuksen tutkimuksessa ilmenevän ymmärtävän psyko-

logian ja ymmärtävä sosiologian jaon, sekä fenomenologisen ja konstruktionistisen teoreettisen 

suuntauksen erojen ilmentävän samaa osin ongelmallista jakoa tutkimuksen kentällä. Tulevai-

suuden haasteena tämän tutkimuksen valossa näyttäytyy pyrkimys tutkimuksen kentällä näky-

vän jaon sijasta etsiä niiden yhtymäkohtia, joiden kautta avautuu uusia oivaltavia tapoja koke-

muksen ja kokemusasiantuntijuuden tutkimukseen.  

Fenomenologinen tutkimusote on selkeästi suositumpi esimerkiksi hoitotieteen tutkimuksissa 

(Engeström 2003, 310). Mielenterveyden kokemusasiantuntijuudella on luonnollisista syitä 

kiinteä yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttään, joten sama fenomenologinen pai-

notus kokemusasiantuntijuuden tutkimuksessa tuntuu hyvin ymmärrettävältä. Konstruktionis-

tisten lähtökohtien näkökulmasta on vieroksuttu fenomenologisen tutkimuksen sitoutumista ai-

toon kokemukseen. Tavoitteeksi voi ottaa tämän kahtiajaon ylittämisen ja sen myötä avautuvien 

uusien tutkimusnäkökulmien hyödyntämisen. 

Fokusryhmäkeskustelun valinta mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden tutkimusmenetel-

mäksi näyttää onnistuneelta saadun aineiston rikkauden ja monipuolisuuden johdosta. Menetel-

män käyttö toi esiin myös hedelmällisiä tutkimusteoreettisia ristiriitoja, joita pohdittiin edellä 
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eri teoriasuuntausten vaikean yhteensovittamisen näkökulmasta. Fokusryhmäkeskustelun 

käyttö tuo esiin osaltaan juuri tuota erilaisten näkökulmien yhteensovittamisen kanssa painiske-

lua.  

Ryhmätilanteena fokusryhmäkeskustelu poikkeaa menetelmänä selkeästi erilaisista yksilöhaas-

tattelun muodoista. Huomio kiinnittyy juuri ryhmän vaikutukseen yksilöllisiin kokemuksiin ja 

osallistujien uskallukseen tuoda niitä esiin ryhmätilanteessa. Vaikuttiko ryhmän läsnäolo tutki-

mustilanteessa jotenkin kokemuksen rakenteeseen ja uskalsiko kokemusasiantuntija aina kertoa 

mitä todella ajatteli? Kysymys liittyy olennaisesti aidon kokemuksen käsitteeseen ja sen sisällön 

pohdiskeluun. Tutkijan ennakkokäsitysten valossa aito kokemus liittyi juuri yksilön ainutkertai-

seen ja osittain tunteisiin perustuvaan kokemukseen, jota ulkopuolinen ei sellaisenaan voi ta-

voittaa. Tutkimusprosessin jälkeen aito kokemus näyttäytyy huomattavasti moniulotteisem-

malta ja ympäristön vaikutuksella näyttää olevan monella tavalla vaikutusta aidon kokemuksen 

synnylle. Esimerkinomaisesti kokemus ennakkoluuloisesta suhtautumisesta voi syntyä henki-

löiden kohtaamistilanteessa ilmenevien todellisten asenteiden pohjalta, mutta se voi muodostua 

osittain myös kokemusasiantuntijan tajunnallisella tasolla olevista ennakko-oletuksista. Kysy-

mykseksi muodostuu, kuinka todellisia ennakkoluuloiset asenteet lopulta ovat, ja mikä osuus 

kokemuksesta on omien ennakko-oletusten mukanaan tuomaa vaikutusta ”aitoon kokemuk-

seen”?  

Fokusryhmäkeskustelun avulla saadaan hyvin monipuolista aineistoa, joka oli menetelmän mer-

kittävä etu kokemusten fenomenologisessa tutkimuksessa. Osa aineistosta on selkeästi yksilön 

kokemuksia kuvaavaa ja osassa aineistoa painottuu selkeämmin yhdessä tuotettu sosiaalisesti 

rakentuva kokemusten määrittely. Tutkimuksesta saadun kokemuksen perusteella fokusryhmä-

keskustelu soveltui mainiosti yhteisen identiteetin omaavan ryhmän kokemusten tutkimiseen. 

Toisten osallistujien tunteminen ennalta rohkaisee luonnollisesti osallistujia tuomaan avoimem-

min esiin omia kokemuksiaan. Yhden osallistujan kertomat kokemukset toimivat myös edelleen 

vuorovaikutuksessa tapahtuvan kokemusten rakentumisen pohjana. Toisaalta toisten osallistu-

jien tunteminen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvä yhteinen jaettu osa todellisuutta voi itses-

sään muokata ennakolta kerrottuja kokemuksia. Aidon kokemuksen tavoitettavuuden ongelmaa 

ei voi paeta tätäkään kautta, vaan kerrotut kokemukset saattavat muokkautua ryhmän paineesta 
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ennakko-odotuksien suuntaisesti. Tutkijan tehtävä oli erottaa aineistosta tällaisia ilmiöitä vaiku-

tuksineen ja tuoda niitä esiin tutkimuksen vaiheita ja kulkua raportoidessa.  

Tutkijan näkökulmasta fokusryhmäkeskustelun käyttö tämän tutkimuksen aineiston keräämi-

sessä oli perusteltua ja onnistunut valinta. Menetelmällä on paljon vahvuuksia, jotka nousivat 

esiin monipuolisen aineiston saamisen näkökulmasta. Menetelmän käyttö edellyttää paljon tut-

kijalta, jonka on jo ennakolta arvioitava kriittisesti omia vahvuuksia ja heikkouksia menetelmän 

käytön suhteen. Tämän tutkimuksen osalta menetelmän onnistuneessa käytössä auttoi tutkijan 

aiempi ryhmänohjaukseen ja ryhmädynamiikan toimintaan liittyvä tuntemus ja kokemus. Aiem-

paa kokemusta ei kuitenkaan ole syytä painottaa liikaa ja menetelmän vahvuudet ja heikkoudet 

paljastuvat kokonaisuudessaan vasta kunkin tutkimuksen ainutkertaisissa olosuhteissa. Mene-

telmän käyttöä voi pitää harkitsemisen arvoisena vaihtoehtona kokemuksen tutkimuksen ken-

tällä. Menetelmän käytön heikkoudet ja kompastuskivet tulivat esiin myös tässä tutkimuksessa 

tutkijan toimintaa arvioidessa. Fenomenologisen tutkimuksen mukaista omien käsitysten sul-

keistamista ei joka tilanteessa saavutettu. Hyvin pitkälle tämä selittyi tutkijan henkilökohtaisilla 

piirteillä, jotka näkyivät tavassa toimia fokusryhmäkeskustelun moderaattorina. Tutkijan toi-

minnan osalta haasteita ja kehitettävää jäi tulevien tutkimusten toteuttamista silmällä pitäen.    

Fokusryhmäkeskustelun käytön keskeisenä antina tässä tutkimuksessa tutkija näkee sen avulla 

avautuneen näkökulman fenomenologisesti ja konstruktionistisesti suuntautuneen tutkimuksen 

hedelmälliselle vuoropuhelulle. Fokusryhmäkeskustelun avulla kerätyssä aineistossa tulee esiin 

sisäänrakennettuna menetelmälle luonteenomaisena piirteenä yksilöiden kokemusten rakentu-

minen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkijana näen tämän mahdollisuutena laajentaa feno-

menologista tutkimusotetta kokemuksen tutkimuksessa paremmin kokemusten sosiaalista ra-

kentumista huomioon ottavaksi. Tämä koskee fokusryhmäkeskustelun aikaista vuorovaikutusta 

ja laajemmin kokemusten rakentumista yhteiskunnan sosiaalisissa verkostoissa.  

 

7.4. Jatkotutkimushaasteet ja mahdolliset suunnat 
 

Tutkimuksen valmistumisvaiheessa tutkijalla on tarve ottaa välimatkaa tutkimusaiheeseen ja 

sen myötä avautuviin uusiin tutkimushaasteisiin. Tästä huolimatta matkan varrella esiin nous-
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seista mielenkiintoa herättäneistä kysymyksistä on noussut pohdintoja jatkotutkimuksen mah-

dollisiin suuntiin ja tutkimushaasteisiin liittyen. Tämän tutkimuksen aihe ja koko tutkimuspro-

sessi on ollut erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Mielenterveyden kokemusasiantuntijuudessa 

ja kokemuksen tutkimuksen parissa riittää jatkossakin tehtävää tämän tutkimuksen viitoitta-

malla tiellä. Tutkimuksen lähestymistapaa ja fenomenologis-hermeneuttista teoreettista näkö-

kulmaa voi toteuttaa jatkotutkimuksessa kokemusasiantuntijuuteen yksityiskohtaisemmin ja sy-

vällisemmin pureutuen.  

Todella houkutteleva ja samalla erittäin haasteellinen tutkimussuunta olisi fenomenologista ja 

konstruktivistista teoreettista suuntausta yhdistämään pyrkivä tutkimus, jonka avulla olisi mah-

dollista saada uutta näkökulmaa kokemusten tutkimiseen. Tämän tutkimussuunnan valitsemi-

nen edellyttäisi tutkijalta laajaa ja syvällistä perehtymistä konstruktionistisiin teoriasuuntauksiin 

ja dialogiseen tutkimustraditioon. Dialoginen tutkimustraditio ja siihen pohjautuva moniääni-

syyden menetelmä korostaa merkitysten rinnakkaista ja historiallista rakentumista, sekä toimin-

nassa esiin tulevien rakenteiden avoimuutta, sisäisiä ristiriitaisuuksia ja vuorovaikutuksen mo-

niäänisyyttä. Moniäänisyyden menetelmä tuntuu yhdeltä mahdolliselta tavalta suunnata uudel-

leen mielenterveyden kokemusasiantuntijuuteen liittyvää tutkimusta. Tutkijan ajatuksissa on 

noussut esiin myös tästä tutkimuksesta poikkeavia tapoja lähestyä kokemusasiantuntijuuden ja 

kokemuksen tutkimusta. Systeemiteoreettisesti (Luhmann 2013) painottunut tutkimussuuntaus 

olisi mielenkiintoinen uusi näkökulma kokemusasiantuntijuuden ja kokemuksen tutkimukseen. 

Sen avulla voitaisiin saada uutta näkökulmaa kokemusten syntymiseen vuorovaikutuksen on-

gelmiin liittyen. Tästä näkökulmasta voitaisiin lähestyä ammattilaisen tiedon ja kokemusasian-

tuntijan tiedon eroja. Sosiaalitoimen ja kuntoutuksen alueet voidaan määritellä systeemiteoreet-

tisesti sulkeutuneina järjestelminä, jolloin kokemusasiantuntijuuden edustama erilainen asian-

tuntijuus ei tule huomioiduksi. Tutkijan toiveena on, että tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan 

hyödyntää kokemusasiantuntijoiden toiminnan kehittämisessä heidän toiveitaan vastaavaksi ja 

tulevien kokemusasiantuntijoiden koulutuksen suunnittelussa. Jatkotutkimuksen aloittamiseen 

liittyvä pohdiskelu on jo alkanut vuoropuheluna samasta tutkimusaiheesta kiinnostuneiden 

kanssa. Tutkijalle on aina merkitystä jos tehty tutkimus herättää keskustelua muiden tutkijoiden, 

opiskelijoiden ja aiheesta muuten kiinnostuneiden tahoilla. Tällöin syntyy kokemus tutkimuk-

sen merkittävyydestä sen tutkijoiden keskustelua ja tutkimusta eteenpäin kehittävän ajattelun 

herättäjänä.   
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LIITTEET 
 

 

Liite 1 

 

Mielenterveyden kokemusasiantuntijat 

Fokusryhmäkeskustelujen keskusteluteemat 

 

1. Esittelykierros vapaan keskustelun merkeissä, joka tapahtuu kahvitarjoilun ohella. 

Aloitan esittelykierroksen keskustelun vetäjänä suunnaten keskustelua kaikille tuttuun 

aiheeseen kokemusasiantuntijuuteen. Tarkoitus on rakentaa luottamuksellista ilmapii-

riä ja kysyä miten henkilöt innostuivat aikoinaan tulemaan kokemusasiantuntijaksi. 

2. Mitä kokemusasiantuntijuus merkitsee osallistujille? Miten osallistujat ovat kokeneet 

kokemusasiantuntijana toimimisen ja mitä se merkitsee heille? 

3. Kokemusasiantuntijuuteen kuuluvat osa-alueet? Missä kaikessa osallistujat ovat olleet 

mukana kokemusasiantuntijoina? 

4. Kokemusasiantuntijoiden kokemat vaikutusmahdollisuudet ja kokemus toiminnan mer-

kityksestä. Minkälainen vastaanotto osallistujilla on ollut eri paikoissa heidän toi-

miessa kokemusasiantuntijoina? 

5. Kokemusasiantuntijakoulutus. Tarvitaanko kokemusasiantuntijana toimimiseen koulu-

tusta? Jos tarvitaan, mitä koulutuksen pitäisi sisältää?  

6. Kokemusasiantuntijuuden historiallinen kehitys. Mitä osallistujat tietävät kokemusasi-

antuntijuuden kehityksestä? Miten toiminta on saanut alkunsa? 

7. Kokemusasiantuntijuus julkisuus. Onko asia ollut aiempaa enemmän esillä julkisuu-

dessa ja keskusteluissa? Mitä tästä ajatellaan ja mistä se voisi johtua? 

8. Kokemusasiantuntijuuden tulevaisuudennäkymät. Mitä osallistujat ajattelevat koke-

musasiantuntijuuden tulevaisuudesta? 


