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Riikka Nieminen, 
puheenjohtaja
KoKoA 
-Koulutetut 
Kokemusasiantuntijat ry

Termit 
ja työtehtävien muutokset

Yhdenvertaisuus

Tarvittavat resurssit 
ja hakuprosessi

Sivulta 3 alkaen. 
Kokemustieto ja koulutus tekevät 
kokemusasiantuntijan. 

Sivulta 5 alkaen. 
Asiakkaan äänen tulee kuulua 
marginaalistakin ja siksi olisi ar-
vokasta pitää koultukset maksut-
tomina ja siten yhdenvertaisina. 

Sivulta 7 alkaen. 
Mahdollisimman avoin hakupro-
sessi on eduksi, jotta osallistet-
tua saadaan mahdollisimman 
kattava joukko ihmisiä.

Uusien koulutussuositusten 
laatiminen on vahvasti ajankoh-
taista, sillä ala muuttuu. 
KoKoAssa välitämme jäsenillem-
me toimeksiantoja, joten meillä 
on tietoa siitä, miten toimeksian-
not ovat vuosien saatossa muut-
tuneet ja myös siitä, millaisia 
taitoja ja vaatimuksia työ nykyi-
sin asettaa.

Meillä on jäsenenä monenlaisella 
kokemustaustalla yli 550 kou-
lutettua kokemusasiantuntijaa. 
Olemme tutustuneet hyvin erilai-

Sisällysluettelo

Esipuhe
siin koulutuksiin jäsenhakemusten 
yhteydessä, mistä syystä meillä on 
poikkeuksellisen hyvät näkymät 
kokemusasiantuntijatoiminnan 
nykytilaan.

Työssä ei ole tarkoitus mässäillä 
vaikeuksilla, vaan löytää keinoja ja 
ratkaisuita. Kun on kyennyt hyväk-
symään ja käsittelemään oman 
historiansa ja jäsentämään asiat, 
omasta tarinasta tulee työväline. 
Identiteetin muutos asiakkaasta 
asiantuntijaksi vaatii aikaa, ja siksi 
muutaman päivän valmennukset 
eivät kanna pitkälle.  Koulutuspaik-
koja ei myöskään aina tarvitse täyt-
tää, sillä  kannattaa mieluummin 
panostaa yksilöön ja laadukkaaseen 
työskentelyyn. Jos ihminen ei ole 
vielä valmis kertomaan vaikeimpia 
kokemuksiaan ihmisten edessä, 

niin ei ole eettistä asettaa häntä 
sellaiseen tilanteeseen, vaikkakin 
jokainen toki jakaa vain sen verran 
kuin haluaa. 
Kokemusasiantuntijakoulutus ja 
-työ ei kuitenkaan sovi kaikille. 
Kuka tahansa osaa valittaa, mutta 
koulutettu kokemusasiantuntija 
osaa kertoa, miten ongelmien kans-
sa opitaan elämään. 
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Koulutuksen sisältö 
ja sopimus

Sivulta 10 alkaen. 
Koetaan tarvetta yli 50 lähiope-
tustunnin koulutukseen, joka 
kestää yli 4kk. On tärkeää huo-
mioida kokemusasiantuntijan 
näkemys jo koulutusta suunnitel-
taessa. 
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Suositusten käyttö 
yhdenmukaistaa

Koulutusrunko -esimerkki

Palkkiosuositukset ja -käytännöt

Sivulta 9 alkaen. 
Kokemusasiantuntijakoulutuksia 
järjestävät kirjavasti monet tahot. 
Olemme siksi huomioineet yksityis-
kohtaisemmin joitakin asioita, jotta 
paremmin pääsisimme kohti yhden-
mukaisempia koulutuksia. 

Sivulta 15 alkaen. 
Esiin on noussut ns.“pula-ajan kurs-
seja”. Niissä on yritys antaa tiedot 
ja valmiudet muutamassa päivässa. 
Identiteetin muutos ei kuitenkaan 
tapahdu ilman työstämistä ja hy-
väksyntää, jotka vaativat aikaa. 

Sivulta 17 alkaen. 
Kyselymme kertoi  että ennen kou-
lutusta työelämässä oli kiinni 30% 
vastanneista ja kokemusasiantunti-
jakoulutuksen jälkeen 66%. 

Mitä kokemusasiantuntijuus 
minulle merkitsee?

Sivulta 21 alkaen. 
Koulutettu kokemusasiantuntija 
kirjoittaa omasta työpäivästään.

10 syytä tilata kokemusasiantuntija

Sivulta 23 alkaen. 
Lisää löytyy henkilökunnan, organi-
saation ja palveluiden kehittämisen 
piiristä. Tässä lähinnä 
palvelu-asiakas -kokemusasiantun-
tija (trio-malli).

Yhteistyö ja Kansallinen 
kokemusasiantuntijatyöryhmä

Sivulta 25 alkaen. 
Ajankohtaista tietoa löydät: 
https://www.kokemusasiantuntijat.
fi/kansallinen-tyoryhma/



Kokemus-
asiantuntija

Koulutetulla kokemusasiantun-
tijalla on omakohtainen koke-
mus eli kokemustietoa jostain 
teemasta. Kokemus on ollut 
elämää mullistavaa ja tuottanut 
erilaista perspektiiviä. Omien 
kokemusten ja ajatusten reflek-
toimiseen tarvitaan koulutusta, 
harjoituksia, palautetta ja uusia 
taitoja. Kokemuksesta työste-
tään asiantuntijuutta. Muutos 
asiakkaasta asiantuntijaksi ei 
tapahdu kiirehtien. 

Kokemusasiantuntija on arvokas 
lisä esimerkiksi työryhmään, 
kommentoimaan palvelua asiak-
kaan tai omaisen näkökulmasta.
 

“Taksinkuljettaja kertoi olleen-
sa aikaisemmin ammatiltaan 
psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän 
oli työssään kohdannut paljon 
masennuksesta kärsineitä po-
tilaita. Hän koki empatiaa heitä 
kohtaan ja ajatteli ymmärtävän-
sä, miten pahalta sairaus tuntuu.  
Myöhemmin hän itse sairastui 
masennukseen. Tilanteen toivo-
ton vaikeus tuli kuitenkin yllätyk-
senä. Vaikka hän oli halunnut ja 
yrittänyt ymmärtää, niin asia ei 
ollut auennut, kuin vasta oman 
kokemuksen kautta.”

Termien oikealla käytöllä edis-
tämme eettistä tapaa käsitellä ja 
arvostaa ihmisten kokemuksia. 
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Muutama vuosi sitten kokemusasi-
antuntijat työllistyivät oppilaitok-
sissa luennoiden. 
Koulutuksiin kohdistuneet leikka-
ukset ovat muuttaneet toimeksian-
not voimakkaammin asiantuntija-
työn suuntaan.

Koulutuksen aloittami-
nen edellyttää kuntou-
tuksen loppusuoralla 
olemista tai kroonisen 
tilanteen hyvää tasapai-
noa.

Kaikki saman kokeneet ovat keske-
nään vertaisia. Kaikki vertaiset tai 
kuntoutujat eivät sovellu kokemus-
asiantuntijoiksi, mistä syystä on 
järkevää miettiä ketä koulutetaan 
ja miksi. 

Jos koulutuksen jälkeen herää 
työssä ongelmia, on aluevastaa-
vien ja muiden kokemusasiantun-
tijoiden tuki tai kokemusasian-
tuntijalle järjestetty työnohjaus 
tärkeää. Työnohjauksessa käsi-
tellään luottamuksellisesti työssä 
esiin tulleita haasteita. KoKoAlla 
on maakunnissa aluevastaavia, 
jotka järjestävät tapaamisia ja 
tapahtumia, edistävät kokemus-
asiantuntijatoiminnan juurtumista 
sekä virittävät yhteistyötä. 

Kokemusasiantuntijat ovat tär-
keitä esikuvia ja toivon ylläpitäjiä, 
omaisten ja vertaisten lisäksi myös 
henkilökunnalle. Parasta stigman 
poistoa on kertoa tabu-aiheista-
kin rehellisesti, omalla nimellä ja 
kasvoilla. Eri medioiden haastatte-
lupyynnöt ovat lisääntyneet, kun 
kokemusasiantuntijoidemme laaja 
skaala on tullut tietoon. 

Kokemusasiantuntijavastaanotolla 
kahdenkeskisissä tapaamisissa 
kokemusasiantuntijat elävät mu-
kana asiakkaan tunnemaailmassa, 
mutta pystyvät tulemaan sieltä 
pois, kuten muutkin ammattilaiset. 
Oman kokemuksensa avulla he 
pystyvät kuitenkin tuomaan tilan-
teeseen tarkentavia kysymyksiä ja 
aitoa ymmärrystä. He voivat myös 
kertoa omista kokemuksistaan, 
mikäli sille on tilaa. Luottamuksen 
luominen on arvokasta, ja asiakas 
saattaa myöhemmin olla vastaan-
ottavaisempi muille palveluille. 

Yksi kokemusasiantuntijan tehtä-
vistä on herättää uskoa ja toivoa 
palveluita kohtaan. Tällöin palvelut 
myös tutkitusti toimivat parem-
min, joten tästä on etua kaikille. 
Kokemusasiantuntija ymmärtää 
asiakasta, koska on ollut samas-
sa tilanteessa, mutta toisin kuin 
vertainen tai kuntoutuja, kokemus-
asiantuntija voi olla myös esimerk-
kinä siitä, mikä kuntoutumisessa 
on hänelle ollut avuksi ja millä 
motivaatiota on voinut pitää yllä.

 • OMALLA KOKEMUSTARINALLA LUENNOINTI 

 • PALVELUIDEN SUUNNITTELUSSA TYÖSKENTELY

 • LUOMASSA LUOTTAMUSTA ASIAKKAAN JA PALVELUN VÄLILLE

 • OHJAUSRYHMÄTYÖSKENTELY

 • PALVELUIDEN ARVIOINTI

 • ASIAKKAAN ÄÄNENÄ TOIMIMINEN

 • POTILASOHJEIDEN JA OPASTEIDEN ARVIOIMINEN

 • ESIMERKILLÄ MOTIVOINTI, HOITOON SITOUTTAMINEN

 • TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY

 • ALUSTUS SEMINAARISSA, KOKOUKSESSA TMS.

 • PANEELIIN OSALLISTUMINEN

 • KOKEMUSASIANTUNTIJAVASTAANOTTO ESIM. TERVEYSASEMALLA

 • HAASTATTELUIDEN ANTAMINEN ERI MEDIOIHIN

 • TUKIHENKILÖTOIMINTA
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http://www.kokemusasiantuntijat.
fi/tietoa/kokemusasiantuntija-

na-toimineelle-kysely-tulokset/

Kokemusasiantuntijakoulu-
tuksen lähtökohtana on hie-
rarkiatasojen hälventäminen, 
yhdenvertaisempi arvoasteikko. 
Kenenkään tieto ei ole parempaa 
tai arvokkaampaa. 

Hyvä tapa tähän on koulutuksen 
järjestäminen yhteisvalmennuk-
sena, jolloin koulutettavien lisäk-
si siihen osallistuu esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisia sekä kunnan työntekijöitä. 
Samalla, koulutusta käydessään, 
kokemusasiantuntijuuden idea 
ja mahdollisuudet avautuvat pa-
remmin työntekijöille. He voivat 
toimia myös omalla alueellaan 
tai tulosyksikössään kokemus-
asiantuntijakoordinaattoreina. 
Näin he omalta osaltaan autta-
vat juurruttamaan ja edistämään 
kokemustiedon käyttöä.

Hierarkiatasojen hälventäminen 
mahdollistaa jaetun asiantun-
tijuuden ja yhteiskehittämisen, 
jolloin kyetään huomioimaan 
useita erilaisia näkökulmia. 
Tällaisissa työryhmissä saadaan 
synnytettyä palveluita, jotka par-
haiten palvelevat asiakkaita. 
Joihinkin työryhmiin saatetaan 
palkata kokemusasiantuntija, 
mutta lopulta tätä panosta ei 
kuitenkaan osata hyödyntää. Jos 
kokemusnäkökulmaa tai kehit-
tämisehdotuksia ei huomioida, 
asiakasosallisuus ei toteudu kuin 
näennäisesti. 

Voi olla työyhteisöille vaativaa, 
jos entisestä asiakkaasta tulee 
uusi työpari. Muutoksessa on 
kuitenkin voimaa, sillä löytyy 
uusia ja erilaisia palveluita tai 
tapoja tarjota niitä. 

Kokemusasiantuntija voi olla 
mukana asiakaskohtaamisissa 
luomassa luottamusta palve-
luun tai hoitoon ammattilaisen 
rinnalla sekä toimimassa myös 
tulkkina asiakkaan ja työntekijän 
välissä. 

Asiakas saattaa kuitenkin ar-
vottaa työntekijän hierarkiassa 
itseään korkeammalle, ja silloin 
neuvojen vastaanottaminen on 
vaikeaa. Saman kokeneelta ne 
hyväksytään helpommin. 
Kokemusasiantuntijalla on tär-
keä rooli yhteyden luomisessa, 
palveluun sitouttamisessa sekä 
toivon ylläpitämisessä.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen 
jälkeen työelämässä kiinni:66%

Yhden-
vertaisuus

Kokemusasiantuntijakoulutuksen alkaessa 
työelämässä oli kiinni:30%
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Tulevasta koulutuksesta on 
tärkeä tiedottaa 

hyvissä ajoin ja laajasti.
Voitte ilmoittaa koulutuksesta 

myös 
nettisivuillamme:

www.kokemusasiantuntijat.fi
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Tarvittavat 
resurssit

Arvioi tarvitsevansa laajemman 
kuin 50 tunnin koulutuksen.65%

Mikäli resurssit eivät riitä, voimat voi yhdistää toisen 
tahon kanssa. Koulutuksesta säästäminen ei palvele 
itse tarkoitusta. 
Koulutuksen keston tulee olla 
riittävä, pidämme 4kk pituutta 
minimitasona. Laajuden minimi 
on 50 lähiopetustuntia. 

Vaillinainen koulutus saattaa olla 
hyödytön tai jopa eettisesti arve-
luttava, mikäli kokemusasiantun-
tija ei saa riittävää tukea ja tietoa 
muutoksessaan kohti kokemus-
asiantuntijuutta.

Resurssien yhdistämisessä on 
paljon etuja. Myös koulutukseen 
haluvat toivovat selkeästi koulu-
tuksia, joissa kaikilla on keske-
nään erilaisia kokemustaustoja. 
Koulutus voidaan kohdentaa 
myös jollekin tietylle ryhmälle ja 
suunnitella se heidän tarpeistaan 
lähtien. Koulutuksen suunnittelu 

suositellaan tehtäväksi yhteis-
työnä organisaation edustajien, 
kokemusasiantuntijan ja mui-
den kouluttajien kanssa, kuten 
koulutuksen muissakin vaiheissa. 
Budjetissa pitää siis huomioida 
kouluttajille palkkiot myös suun-
nitteluun käytetyltä ajalta, sekä 
arvioida ulkopuolisten luennoitsi-
joiden palkkiot.

Koulutusryhmän koko on hyvä pi-
tää tarpeeksi pienenä. 10 hengen 
ryhmässä kaikilla on aikaa osallis-
tua keskusteluun ja tuntea kuulu-
vansa ryhmään jossa voi luotta-
muksella jakaa ja ottaa vastaan. 
Toisaalta isommassa ryhmässä 
kuulee laajemin ajatuksia ja 
kokemuksia. Kaikki tämä mahdol-
listaa koulutettavan näkökulman 

laajentumisen. Se myös auttaa 
suhteuttamaan henkilökohtaista 
kokemusta omaan viiteryhmään. 
Jos paikalla on enemmän kuin 
kolme kouluttajaa ja tilat ovat 
tarkoituksenmukaiset, niin ryhmä 
voi toimia myös 20 hengellä.

On suositeltavaa, että ainakin 
puolet kouluttajista on kokemus-
asiantuntijoita, joilla on laaja työ-
kokemus. Sillä on ilmiselvää, että 
on vaikea kouluttaa asiaa, joka ei 
kuulu oman kokemuksen piiriin.

60% Olisi valmis sitoutumaan 
pidempään kuin 

4kk koulutukseen. 
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Onko sinulla olemassa hyvä tukiverkko, mikäli 
koulutus käy liian raskaaksi? 

Kuinka kauan aikaa on kulunut vaikeasta elämän 
muutoksesta ja miten olet tilanteeseen sopeutu-
nut? 
Emme tarvitse diagnooseja, mutta sairausryhmää 
voi edustaa vain diagnoosin saanut henkilö.

Miksi sinä olet kiinnostunut kokemusasiantunti-
juudesta? 
Mitä tiedät kokemusasiantuntijana toimimisesta 
tai onko sinulla jokin toive työllistymiselle?

Kykenetkö itsenäiseen työskentelyyn lähikoulu-
tuspäivien välissä? Koulutukseen kuuluu ennakko-
tehtävien lisäksi säännöllisiä kotona työstettäviä 
tehtäviä.

Miten osaat suhtautua palautteeseen? Koulutuk-
sen aikana harjoittelemme palautteen antamista 
sekä sen vastaanottamista, koska se on hyvä mah-
dollisuus löytää uusia näkökulmia.

Esimerkkejä
ennakkotehtävistä tai 
haastattelukysymyksistä:

Millaiset ovat mahdollisuutesi sitoutua koulutuk-
seen? Kuvaile mitkä asiat tukevat osallistumistasi ja 
mitkä voivat tulla esteeksi?

Mikä on auttanut sinua eniten eteenpäin? 

Työpari-
työskentelynä 
kokemusasian-
tuntijoiden 
kanssa:

Hakuprosessi

1. Laaditaan koulutussuunnitel-
ma, kohderyhmä ja varmiste-
taan budjetti. 

2. Tiedotetaan mahdollisimman 
laajasti hakumenettelystä, jossa 
voi olla ennakkotehtäviä, jotka 
auttavat rajaamaan hakijoita.

3. Varataan aikaa hakemusten 
läpikäymiseen. Lisäksi etsitään 
asianmukaiset ja neutraalit tilat 
haastateluja varten sekä pää-
tetään onko yksilö- vai ryhmä-
haastattelu tarpeisiin sopivin.

Jos resurssit eivät riitä, 
tukea voi hakea: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot
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Suositusten 
käyttö 
yhden-
mukaistaa

Edellisiä (2017) koulutus-
suosituksiamme on käytet-
ty laajasti. Toivomme, että 
koulutukset päivittyvät uu-
sien suositusten mukaisiksi. 
Näin saamme valtakunnalli-
sesti tasalaatuistettua kou-
lutuksia. 

Ilmoita alkavasta koulutuksesta, tilaa 
kouluttaja, hae jäsenyyttä:

www.kokemusasiantuntijat.fi

Minimitaso on yli 50 lähiopetus-
tuntia, yli 4kk ajanjaksolla.

Suunnittelussa, haastatteluis-
sa ja opetuksessa palkattuna 
laajan työkokemuksen, myös 
kouluttajana, omaava 
Kokemusasiantuntija.

Maksuton koulutettavalle.

Avoin haku. 

Yhteisvalmennus tai sekaryh-
mä.

Kiinnittyminen koulutuksen 
jälkeen. Pyydä meiltä aluevas-
taava paikalle esittelemään 
toimintaa.

Laadukas koulutus:

Opintopiste vastaa 
27 tunnin työpanos-
ta, mutta vaatimus- ja 
suoritustasot saattavat 
vaihdella suurestikin. 
Siksi mittaamme koulu-
tuksessa vain lähiope-
tustunteja.

Koultuksen 
sisältö

Koulutuksessa on varattava tilaa 
keskustelulle, ryhmäyttymiselle, 
kohtaamiselle ja luottamuksen 
rakentumiselle. Tätä tehdään pien-
ten harjoitusten muodossa, joita 
koulutettavat voivat myöhemmin 
hyödyntää omissa ryhmissään.
Kouluttajien on oltava rohkeita 
tarttumaan tilanteisiin ja herkkiä 
tunnistamaan ryhmän eri ilmiöitä 
ja vaiheita. Koulutuksessa edetään 
yhteistyöllä, kaikille tulee ohjaajan 
toimesta taata yhdenvertaisesti 
mahdollisuuksia olla äänessä ja tul-
la kuulluiksi. Vaikkakin kouluttajilla 
on tärkeä tehtävä, on suositeltavaa 
pyrkiä antamaan puheaikaa koulu-
tettaville. 
Kaikki kouluttajat kertovat alussa 
omat kokemustarinansa. Näin saa-
daan aikaan samalla luottamusta 
ja lupaa jakamiselle, sekä tarjotaan 
eri tavoin esimerkkejä ja ideoita 
tarinan esittämisestä.

Kouluttajien on oltava koulutuksen 
aikana läsnä tarjoamassa tietoa ja 
tukea. Ja mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava lisäopastusta, jos joku 
ryhmästä ei kulje samalla tahdilla 
kuin muut. 
Ryhmätyöskentelyssä voi joskus 
nousta esiin hankaliakin tunteita, 
kuten epävarmuutta tai väärinym-
märretyksi tulemista. Kaikki tun-
teet ovat hyväksyttäviä ja niitä saa 
ilmaista sovituissa rajoissa. Ikäviin 
tilanteisiin ohjaajien tulee puuttua 
ja purkaa tilannetta välittömästi, 
jotta väärinkäsitykset saadaan 
oikaistua ja ryhmään on jatkossakin 
kaikkien mukava tulla.

Ainakin yhden kouluttajan on omat-
tava laajasti kokemuksia kokemus-
asiantuntijan työstä. 
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Lähiopetustuntien välissä teh-
dään välitehtäviä. Niiden tekemi-
seen varattavasta ajasta keskus-
tellaan jo haastattelun aikana, 
näin koulutukseen tarvittavan 
panostuksen määrä ei tule myö-
hemmin yllätyksenä. 
Lisäksi sovitaan kuinka paljon 
tehtäviin suunnilleen käytetään 
aikaa. Kokonaistyömäärä pysyy 
mielessä ja vältytään yli-tai ali-
suorittamiselta. Välitehtävistä on 
hyvä muistuttaa heti alussa sekä 
lähiopetuskertojen välissä.

Koulutuksessa ja kotona tehtyjen 
tehtävien purkaminen jälkikäteen 
keskustellen on usein olennai-
sempaa kuin itse tehtävä. 

Purkua kannattaa soveltaa tehtä-
vien mukaan, kevyempien tutus-
tumis- tai lämmittelyharjoitusten 
purkaminen ei välttämättä ole 
tarpeen. On hyödyllistä muistut-
taa seuraamaan miten koulut-
taja ryhmäyttää eli tuo ryhmän 

ihmiset tutuiksi ja luo innostavaa 
yhteishenkeä. Tavoitteena on 
luottamuksellinen ilmapiiri ja kes-
kinäinen arvostus. Näin koulutet-
tavat näkevät miten harjoitukset 
toimivat ja osaavat käyttää niitä 
myöhemmin omassa työssään. 
Erilaisia toiminnallisia harjoi-
tuksia ryhmäyttämiseen löytyy 
netistä. Eli samalla kuin tehdään 
jotakin, tutustutaan paremmin ja 
kouluttajan ei tarvitse olla äänes-
sä. Suositeltavaa on myös painot-
taa ryhmässä alusta alkaen, että 
ryhmä loppuu aikanaan, jotta 
huomioidaan tapaamisten määrä-
aikaisuus.

Kysymyksillä voi ohjata keskus-
telua ja johdatella sitä halutun 
teeman pariin. Usein on hyvä 
keskittyä niihin ajatuksiin tai 
tunteisiin, joita tehtävät osallistu-
jissa herättävät. Jos koko ryhmää 
on vaikea saada keskustelemaan, 
voi pari- tai pienryhmäkeskustelu 
toimia paremmin.

Koulutuksen aikanana järjeste-
tään mahdollisuuksien mukaan 
harjoittelu kunnan palveluihin, 
oppilaitoksiin tai tapahtumiin. 
Tavoitteena on kannustaa verkos-
toitumaan eri toimijoiden kanssa 
sekä tuottaa lisää tietoa koke-
musasiantuntijuudesta. Tämä voi 
parantaa kokemusasiantuntijoi-
den työllistymistä. 

Koulutukseen voi pyytää Ko-
KoAn aluevastaavan vierailevaksi 
luennoijaksi, jotta hän voi samalla 
esitellä toimintaa. Tuomme jatku-
vuutta kokemusasiantuntijuuden 
äärellä pysymiseen KoKoA:ssa. 
Alueellisissa tapaamisissa voi 
tavata uusia sekä jo koulutukses-
ta tuttuja kokemusasiantuntijoita. 
Lisäksi järjestämme suurempia 
tapahtumia kuten Kokemusasian-
tuntijoiden Kokoontumisajoja ja 
välitämme toimeksiantoja.
Koulutuksen päättyessä on suo-
siteltavaa järjestää päättäjäiset 
yhteistyössä mukana olleiden 
toimijoiden kanssa. Valmistuneil-
le annetaan todistus, josta käy 
ilmi ainakin koulutuksen lähitun-
tiopetuksen määrä tunteina, sekä 
koulutuksen pituus kuukausina.

Kokemusasiantuntijakoulutukseen 
sisältyy osana ryhmänohjaamisen 
taitoja. Koulutuksen jälkeen voi löy-
tyä luontevia tapoja auttaa muita, 
jotka ovat akuutisti samanlaisessa 
tilanteessa, mistä itse on jo löytänyt 
keinoja eteenpäin.

Koulutuksen aikana jokainen kir-
joittaa ja harjoittelee esittämään 
oman kokemustarinansa. Saadun 
palautteen pohjalta edelleen 
työstäminen on olennaista. On 
avaavaa miettiä omaa kokemus-
taan koulutuksessa saaduista 
uusista näkökulmista, sekä suh-
teessa toisten tarinoihin. 

Kouluttajat kannustavat anta-
maan rakentavaa palautetta, kun 
tarinoita harjoitellaan. Oivana 
esimerkkinä on tarjota 5 korja-
usehdotusta ja 5 onnistumisen 
kohtaa. Palaute on mahdollisuus 
kasvaa ja löytää uutta.

Kokemusasiantuntijakoulutuk-
sessa jaetaan vaikeitakin henki-
lökohtaisia kokemuksia, joista ei 
välttämättä ole tullut puhuttua 
jokapäiväisessä elämässä. Omat 
tai muiden tarinat saattavat olla 
rankkoja ja nostaa esiin monen-
laisia tunteita. Tätä on koulutta-
jien hyvä pitää silmällä ja auttaa 
parhaansa mukaan. Ryhmässä 
muodostuva vertaistuki myös 
kannattelee ja antaa voimaa. 

Kolutettavan kokemusasiantun-
tijan on esitettävä oma tarinansa 
koulutuksessa. Esitystä on hyvä 

harjoitella eri tavoilla ja aikarajoil-
la. Jos tilataan 20 minuutin puhe, 
niin pitää kyetä puhumaan juuri 
sen verran, ei yli tai ali. 
Koulutuksen aikana mietitään, 
mitä kaikkea kannattaa tai ylipää-
tään voi sanoa ja mille yleisölle. 
Kaikkea ei tarvitse kertoa, usein 
arvokkain tieto on juurikin toivoa 
herättävissä asioissa, joita on 
myös kuulijan helpoin vastaanot-
taa.

Vaikka elämäntapahtumien kä-
sittely on monelle tärkeää ja siitä 
keskusteleminen helpottaa, niin 
on tärkeintä, että kyetään hyväk-
symään oma tarina, menneisyys 
ja kokemukset.  
Vaikka tarinoita saatetaan myö-
hemmin esittää myös hyvin 
julkisesti, niin on silti jokaisen 
kokemusasiantuntijan omassa 
harkinnassa, milloin ja miten pal-
jon kerrotaan. Vaitolovelvollisuus 
alkaa jo koulutuksessa.

Oma tarina on kokemusasi-
antuntijan työkalu. Olennai-
nen osa pätevyyttä on, että 

on hyväksynyt kokemuksen-
sa ja tutkinut sitä uusista 

näkökulmista.

Oma 
tarina
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KoKeMusAsiANtuNtiJAt.Fi

Yksi viikonloppu, 
perjantaina 4 ja lauantaina 6 tuntia
=10 tuntia.

Tai, joka viikko koulutusta 2,5 tun-
tia =10 tuntia.

Yksi moduuli sisältää opittavaa vähintään 10 lähiopetustunnin 
verran. Tunnit voidaan jakaa yhdelle kuukaudelle esimerkiksi 
seuraavasti:

Loppuseminaarin järjestämiseen voi miettiä lisänä 10 
tunnin lähiopetuksen tai ainakin tuen antamisen. 
Jako voisi mennä esimerkiksi seuraavasti:

2x 2 tunnin kokous, 
jossa suunnitellaan sisällöt, työn-

jako ja toimenpiteet, tiedotus ja 
kustannukset.  

2 tuntia
 jokaiselle, 

työnjaon 
mukaisesti. 

 Seminaarissa
4 tunnin 

työpanos.

Koulutuksen 
alussa luodaan yhteinen sopimus, 
jolla suojellaan koulutettavia.

Siinä käydään läpi arvot ja sään-
nöt siten, että ne ovat konkreet-
tisia ja ymmärrettäviä. Lisäksi 
sopimukseen kuuluu aina vaitio-
lovelvollisuus ja se allekirjoite-
taan. Samankaltaisia sisältöjä on 
työelämzässä monissa toimek-
siantosopimuksissa. Kouluttajat 
noudattavat ja ylläpitävät sääntö-
jä sekä toimivat esimerkkeinä. 

Koulutuksen aikana käy selvem-
mäksi oma viiteryhmä (esim. mitä 
diagnoosi yleensä tarkoittaa) ja 
sen vertautu-minen omiin koke-
muksiin. Ja kirkastuu muiden ko-
kemusten sekä palautteen kautta, 
mitkä keinot ovat tuoneet itselle 
toivon ja sitkeyden mennä eteen-
päin. Kokemusasiantuntija osaa 
koulutuksessa tulleen harjoittelun 
kautta itse rajata kuinka paljon 

voi kertoa ja jakaa. Sekä miten 
vaikeita asioita voi nostaa esiin 
huomioiden yleisön, omat tavoit-
teensa ja tilaajan toiveet. 
Keskeisessä roolissa on myös 

ryhmän voimauttava vertaistuel-
lisuus, hyvät vuorovaikutustaidot 
ja yhdenvertainen kohtelu.
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sopimus
• Koulutuksen aikana kohtaamme, kuulemme ja jaamme henkilökohtaisia 

asioita. Omana kunnia asiana muistamme vaitolovelvollisuuden. Emme 
kerro koulutuksesssa jaettuja tarinoita tai asioita eteenpäin. Vaikka niitä 
saatetaan myöhemmin esittää myös hyvin julkisesti, niin on silti jokaisen 
kokemusasiantuntijan omassa harkinnassa, milloin ja miten paljon kerro-
taan. 

• Kouluttajat osoittavat omalla toiminnallaan, että sovituista säännöistä 
pidetään kiinni. 

• Koulutukseen saavutaan ajoissa.
• Puhelin tai muu vastaava ei saa häiritä opetusta.
• Koulutukseen ei tulla päihtyneenä.
• Koulutuksen aikana pidämme ajatuksissamme ja toimissamme läsnä 

myös muita yhteisesti sovittuja arvoja ja pelisääntöjä.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen 

Kokemusasiantuntijakoulutettava

Kouluttajat

Paikka ja pvm.



Koulutusrunko

• Ryhmäyttäminen, ryhmän jäse-
nenä toimiminen

• Mitä on kokemusasiantuntijuus? 
(Lisää työtehtävien vaatimuksis-
ta moduulissa 4.)

• Osallisuus, deliberatiivinen de-
mokratia, toipumisorientaatio

• Oman tarinan kertomiseen val-
mistautuminen

• Vuorovaikutustaidot ja kohtaa-
minen

• Kaikki kouluttajat esittävät 
oman kokemustarinansa

KOKEMUS-
ASIANTUNTIJUUS

• Omassa kokeusasiantuntija-
toiminassa tarvittavan tiedon 
kartuttaminen.

• Palvelujärjestelmä
• Lainsäädäntö
• Itsemääräämisoikeus
• Motivaatio ja asenteet
• Mitä tarvitaan muutokseen?
• Kokouskäytännöt
• Millaisia asioita voi kertoa koke-

mustarinassa?
• Oman alueen järjestöt ja muut 

organisaatiot

TIETOA 

• Ilmaisutaidot, esiintymistaidot 
ja valmiudet

• Mediataidot, kuten PowerPoin-
tin käyttö

• Oman tarinan muokattavuus
• Miten suunnata viestiä eri ylei-

söille tai eri alustalla?
• Puheenvuoron aikamääreessä 

pysyminen

OMAT TAIDOT

Ensimmäinen kuukausi Toinen kuukausi Kolmas kuukausi

1. MODUULI 2. MODUULI 3. MODUULI

Esimerkissä 60-120 lähiopetustuntia

Koulutusryhmän yhteinen 
sopimus, jolla sovitaan käy-
tännön asioista ja yhteisistä 
pelisäännöistä.

Vierailua tai työharjoittelua 
varten voidaan tässä vaihees-
sa tuottaa ryhmissä kirjelmiä 
tai ottaa yhteyttä ja toteuttaa 
harjoittelu moduulissa 5.

Omaa tarinaa voidaan harjoi-
tella lyhennelmän avulla, jota 
on työstetty väliaikatehtävissä. 
5 minuutin tarinaan mahtuu 
vain pääasiat ja se voi olla siksi 
haasteellinen, mutta tehokas 
harjoitus.

• Verkostoituminen ja miten se 
tehdään

• Tutustumiskäynnit
• Työharjoittelu tai mentorointi

JAETTU 
ASIANTUNTJUUS

• Usein koulutettavien itse järjes-
tämä tilaisuus, johon kutsutaan 
kaikki yhteistyökumppanit, sekä 
perhe ja ystävät

• Semiaarille voi hakea näky-
vyyttä esimerkiksi videoimalla, 
streamaamalla sen, tai kontak-
toimalla mediaa

• Ohjelmistoon voi kuulua yleistä 
tietoa kokemusasiantuntijuu-
desta, sekä kokemustarinoita

• Todistusten saaminen. Kou-
lutuksen todistukseen tulee 
merkitä lähiopetustuntien mää-
rä, sekä niiden suorittamisen 
ajallinen pituus kuukausina

LOPPUSEMINAARI

• Miten toimia vaikuttajana? Esi-
merkiksi oma blogi, some-pro-
fiili tai lehtikirjoitukset

• Työryhmissä toimiminen, pu-
heenvuorojen napakka sisältö

• Palkkion sopiminen, suositukset
• Työsopimus vai toimeksiantoso-

pimus?
• Kevytyrittäjyys ja yrittäjyys, sekä 

arvonlisäverovelvollisuus
• KoKoA -Koulutetut Kokemusasi-

antuntijat ry:n esittely
• Oman markkinoinnin ja työllis-

tymisen suunnittelu
• Hissipuhe omasta työstä koke-

musasiantuntijana

Neljäs kuukausi Viides kuukausi Kuudes kuukausi

4. MODUULI

TYÖ JA 
VAIKUTTAMINEN

5. MODUULI 6. MODUULI

Yksi moduuli 
sisältää opetettavaa 

10-20 lähiopetustunnin 
verran. 

Ryhmänohjaus ja sen harjoit-
telu.

Ryhmäläisten omien tarinoi-
den esittäminen. Palautteen 
antaminen sekä vastaanotta-
minen.

Tarkoituksena juurruttaa 
toimintaa ja edistää verkostoi-
tumista ja kokemusasiantunti-
joiden tunnettuutta. 

KoulutussuosituKset /  16 15 /  KoulutussuosituKset



Palkkio-
suositukset

 • VALMISTELUTYÖ     25 EUROA TUNNILTA

 • RYHMÄNOHJAUS     30 EUROA TUNNILTA

 • ASIAKASTAPAAMISET JA TUKIHENKILÖTOIMINTA  30 EUROA TUNNILTA

 • KOKOUS      40 EUROA TUNNILTA

 •  VAATIVAMPI KOKOUS    70 EUROA TUNNILTA

 • TYÖRYHMÄTYÖSKENTELY    40 EUROA TUNNILTA

 • SEMINAARIT, PANEELIT, ALUSTUKSET JA LUENNOT 50 EUROA TUNNILTA

 •  VAATIVAMPI TILAISUUS     100 EUROA TUNNILTA

 • HAVAINNOINTI, HAASTATTELU, AUDITOINTI  30 EUROA TUNNILTA

HUS palkkiokäytäntö:

“Kokemusasiantuntijaluento, 
tai aktiivisen osallistumisen vaativa kehittämispäivä yli 5 tuntia tms. =90 
euroa

Tilaisuus (esim. vertaisryhmän ohjaus)  yli 2 tuntia = 50 

Tilaisuus (esim. vertaisryhmän ohjaus) alle 2 tuntia = 35 euroa 

Kokemusasiantuntija voi valita kulukorvauksen palkkion sijaan, 
jolloin maksu on 12 euroa/kerta.
Palkkiot tai kulukorvaus sisältää matkakulut.”

Palkkiosuositusten 
lähtöhinnat perustu-
vat jäsenille tehtyyn 
kyselyyn. Se avasi 
nykyistä tilannetta sii-
tä, mitä on tosiasiassa 
maksettu ja millainen 
palkkio olisi kokemus-
asiantuntijan omasta 
mielestä sopiva, työn 
vaativuuteen suh-
teutettuna.

Kenen 
kustannuksella? 

Jäsenkyselymme osoitti, että 
kaikista toimeksiannoista ei vielä 
makseta palkkioita. Esimerkkinä 
asiakastapaamiset sekä valmiste-
lutyö, joita jätetään maksamatta 
noin 30-40% tapauksista. 

Toisaalta, myöskään kaikki 
kokemusasiantuntijat eivät voi 
byrokratian tai kannustinloukku-
jen takia vastaanottaa palkkioita 
tekemästään työstä. 

Palkkiota maksetaan tehdystä 
toimeksiannosta sekä sen valmis-
telusta. Kokemusasiantuntija voi 
antaa ensin arvion valmisteluun 
kuluvasta ajasta, josta voi yhdes-
sä tilaajan kanssa neuvotella. 
Sitten toimeksiantosopimus alle-
kirjoitetaan samoilla tiedoilla.

Kokemusasiantuntijat antavat 
oman panoksensa asiantuntijoina 
ja tekevät samalla yhteiskunta-
vastuullista työtä. 

Useat kokemusasiantuntijam-
me ovat kouluttautuneet myös 
vertaistyöhön, jota toisinaan 
saatetaan tehdä vielä palkkiotta. 
Vapaaehtoistyö on suunta, jonne 
monien avustusta saavien yh-

distysten oma toiminta kohden-
netaan. Vaikka vertaisuus myös 
antaa ihmiselle tarpeellisuuden 
tunnetta ja arvostusta, niin tulisi 
tämä näkyä myös palkkion tai 
päivärahan muodossa. Kaikki ko-
kemusasiantuntijat eivät hyväksy 
korvauksetonta käytäntöä, jottei 
tule myöskään riistetty olo. 

Korvauksen maksaminen myös 
suojaa vertais -ja kokemusasian-
tuntijatyötä tekevää, näin kertoo 

tulos MIPA-hankkeesta. He joille 
maksettiin korvausta paloivat 
harvemmin loppuun. 

Maksamalla kaikki pysyvät selvillä 
montako tuntia on tullut töitä 
tehtyä. Vapaaehtoiselta saatetaan 
ottaa isokin työpanos, niin kauan 
kuin hän jaksaa.

Palkkiokyselyyn vastasi
77 kokemusasiantuntijaa.
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Ei ainakaan kokemusasiantuntijan, 
pidetään siitä huolta.
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Toimeksianto-
sopimuksella 
työskennellessä 
puhutaan palkki-
osta tai työkorva-
uksesta. 
Palkkion tulee olla palkkaa suu-
rempi, koska toimeksisaajan tulee 
maksaa sosiaalivakuutusmaksut 
itse. Vuonna 2020 TyEL-perus-
maksu on 25,30 % työntekijöiden 
palkoista.

Verottaja katsoo, että kokouspalk-
kiot ja henkilökohtaiset luento- ja 
esitelmäpalkkiot ovat palkkio-ni-
mikkeestä huolimatta palkkaa ja 
siten niistä toimeksiantajan on 
maksettava sosiaaliturvamaksut. 
Kuitenkin jos palkkioon sisältyy 
matkakulut, niin koko summaa 
ei voisi verottajan ohjeen mu-
kaan maksattaa palkkana. Sillä  
matkalkuluista maksetaan silloin 
kahdesti veroa: osto hetkellä, 
sekä palkanmaksussa.

Toimeksiantosoipimukseen eivät 
kuulu muut työnantajan velvoit-
teet, kuten sairaus-tai loma-ajan-
palkka tai ylityökorvaukset. Eikä 
myöskään työlainsäädäntö, eikä 
työehtosopimukset. 

Työkorvausta 
maksetaan työs-
tä, 
tehtävästä tai 
palveluksesta, 
mutta se ei ole 
palkkaa.
 
Työkorvaus on yleensä saajalleen 
yritystuloa, mutta työkorvaus-

ta voi olla myös yksittäiset tai 
satunnaisesti työstä maksettavat 
suoritukset, kun niiden tekijä on 
yksityinen henkilö, joka ei ole työ-
suhteessa työn teettäjään. Samal-
la se tarkoittaa, ettei työnantaja 
ole maksanut sosiaalivakuutusta, 
eli eläketurvamaksuja. Silloin toi-
meksiannosta ei kerry eläkettä.
Kokemusasiantuntijat saattavat 
olla täyden työkyvyn sijaan myös 
osatyökykyisiä eli he itse määrit-
televät kuinka hyvin kykenevät 
mihinkin osaan työstä. He voivat 
olla myös työkyvyttömiä, sai-
rauslomalla tai kuntoutustuella, 
jolloin lääkäri on määritellyt, ettei 
kokopäivätyön määräaikaan kye-
tä. Lisäksi he voivat olla työkyvyt-
tömyyseläkkeellä tai osittaisella 
sellaisella. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä on 
ansaintaraja, jolla katsotaan, 
että ansiotulot ovat ennen vero-
ja (brutto) enintään 834,52 e/kk 
(2020). Ansaintaraja voi olla suu-
rempi, jos on saanut  työelämässä 
ollessaan parempaa palkkaa. 
Jos ansaintaraja (yleensä vuo-
den keskiarvosta) ylittyy, eläke 
tulee maksaa takaisin. Tai sen voi 
laittaa lepäämään jo etukäteen 
vähintään 3kk ja enintään 2 vuo-
deksi. Aina, etenkin ennen isom-
paa työrupeamaa pitää ilmoittaa 

Kelaan ja/tai työeläkeyhtiöön, 
mikäli osa eläkkeestä maksetaan 
sieltä.

Työnantaja voi saada työttömän 
kokemusasiantuntijan työllistämi-
seen palkkatukea TE-palveluista. 
Lisäksi, jos työttömän vamma tai 
sairaus olennaisesti sekä pysy-
västi vaikuttaa hänen työsuori-
tukseensa tarjotussa tehtävässä, 
palkkatukea voi saada enemmän 
tai jopa pidemmän aikaa.

Työsopimuksen 
yhteydessä tulo 
merkitään yleen-
sä palkkana.
Myös työsuhteessa olevalle voi-
daan maksaa palkkioita, mutta 
silloin ne ovat nimikkeestä huoli-
matta palkkaa, josta verojen lisäk-
si kuuluu maksaa myös eläke- ja 
muut vakuutusmaksut.

Työnantajilla on Suomessa laki-
sääteinen velvollisuus järjestää 
työntekijöilleen eläkevakuutus ja 
tilittää eläkemaksut. Jos työan-
siot ovat kalenterikuukauden 
aikana vähintään 60,57 euroa 
(vuonna 2020). 

Palkka ja palkkio
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Omat palkkatedot voit tarkistaa tulorekisteri.fi-palvelusta. Tulorekisteriin ilmoitetaan myös mak-
setut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.
Lisätietoja löydät myös: Kela.fi, TE-palvelut.fi ja Vero.fi -nettisivuilta.

Verovapaata 
tuloa. 
Päivärahaa voidaan maksaa, 
mikäli matkakohde sijaitsee yli 15 
kilometrin etäisyydellä varsinai-
sesta työpaikasta tai palkansaa-
jan asunnosta ja työmatkan kesto 
on vähintään kuusi tuntia. Mikäli 
palkansaajalle ei keikkaluontoi-
sen työnsä takia ole varsinaista 
työpaikkaa, on työmatkan määri-
telmä monivivahteisempi. Näihin 
poikkeustilanteisiin voit tutustua 
Verohallinnon ohjeistuksen (3§) 
avulla. 

Vuonna 2020 kotimaan kokopäi-
väraha on 43 euroa (yli 10 tuntia) 
ja osapäiväraha 20 euroa (yli 6 
tuntia). Matkavuorokausi tar-
koittaa maksimissaan 24 tunnin 
mittaista ajanjaksoa, joka käyn-
nistyy palkansaajan aloittaessa 
työmatkansa joko asunnoltaan 
tai työpaikaltaan. Matkavuoro-
kausi katsotaan päättyneeksi, kun 
palkansaaja on palannut asunnol-
leen tai työpaikalleen. 

Kun osallistuu esimerkiksi työko-
keiluun, voi saada Kelasta kulu-
korvausta työkokeilun aikaisiin 
matka- ja ylläpitokustannuksiin. 

Osallistumisesta sovitaan TE-pal-
velujen kanssa. Korvaus on 9 e/
pv, ja sitä maksetaan enintään 5 
päivältä viikossa. Kulukorvausta 
ei katsota tuloksi toimeentu-
lotuen perusosassa. Myöskään 
palkkiot tai muut tulot alle 150€/
kk/perheenjäsen, eivät vaikuta 
toimeentulotuen määrään.

Yleisen asumistuen määrään ei 
vaikuta alle 300€ kuukausitulot. 
Eläkkeen saajan asumistukeen 
sen sijaan vaikuttaa pienemmät-
kin tulon vaihtelut, mutta vuosi-
tasolla.
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https://www.vero.fi/tulorekisteri
https://www.kela.fi
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/


Mitä 
kokemus-

asiantunjuus 
minulle 

merkitsee?

KoKoA ry järjesti jäse-
nilleen kirjoituskilpailun 
keväällä 2020. Sieltä Ma-
rin teksti valikoitui yhtenä 
esimerkkinä kuvaamaan 
millaista on tehdä työtä 
kokemusasiantuntijana.
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Katson massiivisen näköistä 
keltavalkoista rakennusta. Koulu. 
AMK. 
En koskaan ajatellut palaavani 
kouluun. 
En koskaan ajatellut lampsivani 
noin vain ovesta sisään tähän 
maailmaan joka on niin kaukai-
nen.
Istun valtavaan aulaan odotta-
maan, että joku tulee hakemaan 
oikeaan paikkaan. 
Hengitän pitkään ulos ja katse-
len hermostuneena ympärilleni, 
paljon opiskelijoita tauolla. Siinä 
istuessani tunnen olevani muka-
vuusalueeni ulkopuolella. 
Yritän työntää taka-alalle päässä-
ni vilahtelevat kuvat koulukiusaa-
misestani. 
Opettajien tapaaminen hermos-
tuttaa.

Mitä jos kaikki alkaa uudestaan? 
Ja että täälläkin nauretaan ja 
nöyryytetään? 
Entä jos en osaakaan? 

Entä jos ketään ei kiinnosta? 

Selaan tekemiäni muistiinpanoja 
ja luen niitä yhä uudelleen ja 
uudelleen. Kunnes mua tullaan 
hakemaan. 

Luokka on täynnä opiskelijoita 
ja kaikkien katse on kiinnittynyt 
muhun. 
Jännitys kipristelee vatsassa, kun 
kävelen luokan eteen. 
Laitan muistiinpanot opettajan 
pöydälle, nostan katseeni luok-
kaan ja aloitan. 
Jännitys katoaa melkein saman-
tien, tunnen olevani elementissä-
ni siinä kaikkien edessä. Rakastan 
esiintyä, olen aina rakastanut ja 
tehdä se vielä tällä tavalla, on 
mahtavaa. 
Oman tarinan kerronta sujuu sol-
juvasti ja huomaan vanginneeni 
kaikkien mielenkiinnon. 
Silmäparit seuraavat minua ja 
kiinnostuksen lisäksi huomaan 
järkytyksen ja suuttumuksen käy-

vän läpi luokan kun tarina etenee. 

Lopussa saan kovat aplodit ja mo-
nilla on kysyttävääkin. Pelko siitä 
etten osaa vastata on hävinnyt jo 
aikoja sitten. 

Mut kutsutaan kouluun uudel-
leen kertomaan tarinaani toisille 
luokille. 

Avaan ulko-oven pää pystyssä ja 
hymyillen. Olen ensimmäistä ker-
taa ylpeä itsestäni. Pysähdyn ja 
käännyn katsomaan koulua. Tulin 
näin ja voitin! 
Hiljaa sanon ääneen vanhalle 
opolleni: Vai ei musta pitäny kos-
kaan tulla mitään. 

Nyt se olin minä joka opetti muita. 
Nauran huvittuneesti, miten 
yllättävin tavoin elämä voikaan 
muuttua.

Kirjoittaja 

Mari Kiviniemi 

on koulutettu 

kokemusasian-

tuntija. Hän on 

valmistunut 

A-Killan koulu-

tuksesta Turussa 

10.4.2019.
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 1. Kokemusasiantuntija 
osaa saman kokeneena kysyä 
tarkentavia lisäkysymyksiä ja jopa 
haastaa asiakkaan ajattelua. Juu-
risyihin saatetaan päästä tehok-
kaammin. 

2. Kokenutkaan ammat-
tilainen ei aina saa synnytettyä 
luottamusta asiakassuhteeseen, 
sillä asiakas saattaa nähdä hierar-
kiatason, vaikka sitä yritettäisiin 
häivyttää. Vaikka ammattilainen 
toisi esiin omaakin kokemustaan 
aiheesta, saatetaan se eri tilan-
teissa kokea jopa loukkaavana. 
Siksi kokemusasiantuntija on oiva 
lisäapu, jonka turvin saadaan 
syvennettyä asiakkuutta ja sitou-
tuettua hoitoon.

3. Kokemusasiantuntija 
tuo omalla esimerkillään toivon 
kuntoutumisesta ja eteenpäin 
menemisestä, sopeutumisesta 
tai vaikeuksien voittamisesta. 
Tämä toivo on asiakkaiden lisäksi 
tarpeellista myös ammattilaisille, 
jotta merkitys työn tekemiseen 
säilyy. 

4. Ammattilaisille kokemus-
asiantuntija saattaa tuoda myös 
empaattisempaa suhtautumista 
asiakkaisiin. Tämä lisää työhyvin-
vointia, kun löytyy aitoa välittä-
mistä, sekä tietoa, että se mitä 
tekee, on tarpeeksi.

5. Kokemusasiantuntijat 

voivat ohjata erilaisia ryhmiä, sitä 
usein käsitellään ja harjoitellaan 
jo koulutuksessa. Ryhmät ovat 
kustannustehokkaita ja vertaisuu-
den kanssa voimauttavia. Usein 
mukana on työparina organisaa-
tion edustaja, mutta koulutettu 
kokemusasiantuntija voi ohjata 
ryhmän yksinkin. Kuntoutumi-
sen ja toipumisen loppuvaiheilla 
vertaisuuden merkitys korostuu ja 
sitä olisi siksi hyvä tarjota, vaik-
kakin jokaisen vastaus on, että 
”Ryhmät ei ole mun juttu”, kunnes 
saapuu ryhmään. Kokemusasian-
tuntija on saman kokeneena 
tilanteessa vertainen, mutta myös 
toisaalta kokemusasiantuntijana 
kuntoutumisessaan pitkällä tai 
kokonaan terve (jos kyse sairau-
desta ja silloinkin dg. kohtaista). 
Ja osaa näin omista kokemuksis-
taan käsin kertoa mikä on autta-
nut, mitkä keinot veivät eteen-
päin. 

6. Tällaisissa tilanteissa neu-
voja otetaan paremmin vastaan 
vertaiselta, kun ammattilaiselta, 
jonka elämään kuntoutuja ei 
pysty samaistumaan. Kokemus-
asiantuntijat eivät siis tee hoidol-
lista työtä tai neuvo lääkehoidos-
sa. Asiantuntemukseen kuuluu 
keskeisesti tieto kuntoutumisesta, 
sopeutumisesta, auttavista kei-
noista ja vinkeistä. Ja ymmärrys 
tilanteesta, jonka kautta keskus-
telua on helpompi ohjata.

7. Yksilövastaanotoilla 
kokemusasiantuntijoille on ollut 
asiakkaiden helppo uskotutua, 

sillä usein asia on selvä puoles-
ta sanasta, eikä tarvetta koko 
elämänhistorian uuvuttavalle 
uudelleen kerronnalle ole. Neuvot 
ovat konkreettisia ja perusteltuja 
kokemusasiantuntijan omalla 
kokemuksella. Esimerkiksi vuoro-
kausirytmi tuottaa hyötyjä, joita 
voi kokea, vasta kun se on ollut 
pidempään käytössä ja kaikilla 
ei riitä motivaatio tai usko aina 
niin pitkälle. Kokemusasiantun-
tijan kertoessa vuorokausirytmin 
tuottamista hyödyistä se sitouttaa 
paremmin kokeilemaan, asialle 
löytyy erilaista uskottavuutta. Tai 
löytyy toivoa, että itsekin kykenee 
ylläpitämään rytmiä, muutkin 
ovat onnistuneet. 

8. Asiakkaalle kokemus-
asiantuntija voi olla yhteys 
toisenlaiseen maailmaan ja tuoda 
jatkuvuuden tunnetta ja toivoa 
kuntoutumiseen.

9. Kokemusasiantuntija ei 
ole suorassa asiakassuhteessa 
vaan voi toimia sillanrakentaja-
na asiakkaan ja ammattilaisen 
välillä. Tämä tehostaa työtä, kun 
asiakas ja työntekijä saavat par-
haan mahdollisen ymmärryksen 
tilanteesta kokemusasiantuntijan 
”suomentaessa” puolin ja toisin. 

10. Näin ollen asiakas voi tun-
tea saavansa myös jonkun omalle 
puolelleen ja hoitomyöntyvyys ja 
sitoutuminen on helpompaa.

Koulutettujen kokemus-
asiantuntijoiden osuus 
on ollut useissa kohtaa-
misissa ”se vaikuttava 
juttu”, joka jää mieleen, 
mikä puhuttelee ja saa 
aikaan uutta ymmärrys-
tä ja perspektiiviä.

Miksi
tilataan?
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#asiakasosallisuus
#paremmatpalvelut
#kokemusasiantuntija

Yhteistyöllä
Teksti on pyritty pitämään tar-
koituksella sellaisena, että se on 
kaikkien ymmärrettävissä. Suo-
situksiamme käytetään laajasti 
ja saavutamme yhteneväisyyttä, 
kun kaikki kykenevät tuomaan 
koulutuksen sisältöön näistä 
suosituksista yhteisesti tärkeiksi 
katsottuja asioita. Lisäksi olemme 
tehneet selkeän koulutusrungon 
esimerkiksi. Esiin on pyritty nos-
tamaan myös yksityiskohtia, jotka 
auttavat ohjaamaan kohti onnis-
tunutta koulutusta. 

Olemme myös käyneet spar-
raamassa, suunnittelemassa ja 
toteuttamassa erilaisia koulutuk-
sia. Tähän meiltä löytyy osaamista 
ja mielellämme välitämme myös 
kokemusasiantuntijakouluttajia 
(www.kokemusasiantuntijat.fi). 

On kaikkien etu, että kokemus-
asiantuntijoilla on mahdollisuus 
saada yhtä laadukas koulutus, 
asuivat he missäpäin Suomea 
tahansa. Samaten on hyödyllistä, 
että kokemusasiantuntija kiin-
nittyy esim. oman yhdistyksen 
lisäksi KoKoA:an, näin pidetään 
koulutettu tiedon ja tuen äärellä 
sekä mukana kokemus-
asiantuntijatoiminnassa. Näin 
yksilöön panostettu resurssi pysyy 
mahdollisimman hyvin käytössä.

Julkaisimme edelliset koulutus-
suositukset vuonna 2017. Samoin 
kuin nämäkin, nekin pohjautuivat 
Mielen Avain -hankkeessa tehtyyn 
oppaaseen. Perinteet pysyvät ja 

KoKoA ry jakaa vuosittain Mielen 
Avain -tunnustusta Kokemus-
asiantuntijoiden Kokoontu-
misajoissa. 

Maailma kuitenkin muuttuu ja 
koulutussuosituksia pitää ajan-
mukaistaa sen mukaan. Meille 
haetaan jäseniksi hyvin erilaisita 
koulutuksista, sekä välitämme 
työtehtäviä valtakunnallisesti. 
Tämä antaa meille paljon asian-
tuntemusta alasta ja sen muutok-
sista. Toki myös siksi toivomme 
koulutuksista todistuksia, joissa 
on selvästi esillä kasvotusten 
vietetty opetusaika tunteina, sekä 
ajanjakson pituus mille koulutus 
on jaksotettu. 

Yhteistyö ja tiedon jakaminen on 
meille tärkeää, siksi olemme teh-
neet uudistettuja palkkio- ja kou-
lututssuosistuksia yhteistyössä 
Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen 
yhdistyksen (Hanna Jakobsson), 
Tamperelaisen Mielen ry:n (Aksu 
Piippo ja Hilkka Jokela) sekä KAP 
Vantaa-hankkeen (Raisa Saranie-
mi) kanssa.

Suosituksia on ollut KoKoA 
-Koulutetut Kokemusasiantunti-
jat ry:stä mukana tekemässä ja 
arvioimassa:
Riikka Nieminen, Nina Osenius, 
Teppo Uotinen, Harri Pirttimäki, 
Kimmo Kosonen, Riitta Junell, 
Joni Romppanen, Tiina Mauno, 
Marita Niemi, Minna Salonen ja 
Katri Salmi.
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Työryhmän tavoitteena on edis-
tää yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken kokemusasiantuntijuu-
den kehittämiseksi. Työryhmään 
voi hakea mukaan isot ja pienet 
organisaatiot. Mukana on sai-
raanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja 
yhdistyksiä. Olemme vieneet ko-
kemusasiantuntijuutta jo pitkälle, 
mutta yhdessä tekemällä saam-
me enemmän aikaan. 
 
KoKoA toimii kattojärjestönä kou-
lutetuille kokemusasiantuntijoille, 
edustaen neutraalisti kaikkia ko-
kemustaustoja. Tietopohjamme 
nykyisistä koulutuksista on laaja, 
sillä yhdistykseemme haetaan ko-
kemusasiantuntija jäseniksi val-
takunnallisesti hyvinkin erilaisista 
koulutuksista.  Asiantuntemusta 
on myös työtehtävien välityksen 

kautta niiden muuttuneesta luon-
teesta sekä aluevastaaviemme 
kautta valtakunnallisista eroista.

Tavoitteena on jat-
kossa kehittää yh-
dessä eteenpäin 
kokemusasiantunti-
jakoulutus- ja palk-
kiosuosituksia, 
jotta ne ovat ovat kaikkien ymmä-
rettävissä ja sovellettavissa, näin 
luoden mahdollisuutta tasalaa-
tuisiin koulutuksiin valtakunnal-
lisesti. Yhteistyöllä tuotamme 
myös eettiset ohjeet kokemusasi-
antuntijatoimintaan. Avoimesti 

ja yhdessä on mietittävä myös 
kysymyksiä koulutusten maksut-
tomuudesta ja avoimesta hausta, 
jotta kaikkien äänet saadaan mar-
ginaaleista kuuluviin. Keskiössä 
on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja 
palveluiden kehittäminen. 

Lisätietoja:

www.kokemusasiantuntijat.fi/
kansallinen-tyoryhma/

Kansallinen kokemusasiantuntija työryhmä 
on KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n organisoima. 

/kokemusasiantuntijat /kokoa_ry /KoKoA_ry

www.kokemusasiantuntijat.fi

Omat muistiinpanot:

http://www.kokemusasiantuntijat.fi/kansallinen-tyoryhma/
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/kansallinen-tyoryhma/
https://www.facebook.com/kokemusasiantuntijat
https://www.instagram.com/kokoa_ry/
https://twitter.com/kokoa_ry
http://www.kokemusasiantuntijat.fi


Omat muistiinpanot: Omat muistiinpanot:



On kaikkien etu, että kokemusasiantuntijoilla 
on mahdollisuus saada yhtä laadukas koulutus, 
asuivat he missäpäin Suomea tahansa. 
Suosituksiamme käytetään laajasti ja saavutamme 
yhteneväisyyttä, kun kaikki kykenevät tuomaan 
koulutuksen sisältöön näistä suosituksista yhteisesti 
tärkeiksi katsottuja asioita. Teksti on pyritty pitämään 
tarkoituksella sellaisena, että se on kaikkien ymmärrettävissä. 
Lisäksi olemme tehneet selkeän koulutusrungon esimerkiksi. 
Esiin on pyritty nostamaan myös yksityiskohtia, 
jotka auttavat ohjaamaan kohti onnistunutta koulutusta.

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry edustaa neutraalisti 
kaikenlaisia kokemusasiantuntijoita. Meille haetaan jäseniksi 
hyvin erilaisita koulutuksista, sekä välitämme työtehtäviä 
valtakunnallisesti. Tämä antaa meille paljon 
asiantuntemusta alasta ja sen muutoksista.  
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