Käytännönkokemuksia: Näin
kokemusasiantuntijan ja tutkijan yhteistyö
onnistuu kehittämishankkeessa
Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä
Kuntoutuspäivät 7.6.2018

Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä

| 07 June 2018Sivu 2

Kuntoutussäätiö
•
•
•
•

•
•

Kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija,
kouluttaja, tiedottaja ja kuntoutuspalveluiden
tuottaja
Yleishyödyllinen organisaatio, joka saa
toimintaansa avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä
Osaamisalueet ovat kestävä työkyky, paras
toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva
kansalaisyhteiskunta.
Toteutamme perustehtäväämme vahvaa
osaamistamme ja toimintakäytäntöjä
kehittämällä, rakenteita uudistamalla ja
ylittämällä sekä toimintakykyä edistämällä.
Tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea
toimintaamme.
www.kuntoutussaatio.fi
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Mitä tarkoitetaan kokemusasiantuntijuudella?
Kokemusasiantuntijakoulutuksen
käynyt henkilö, jolla on omakohtaista
kokemusta sairastamisesta, kriisistä
tai tietystä elämäntilanteesta, joko
itse sairastavana, kuntoutuvana,
palvelun käyttäjänä tai läheisenä.
Kokemusasiantuntija tietää
omakohtaisesti, mikä häntä on
auttanut ja mitkä tekijät ovat
vaikuttaneet hänen tai hänen
läheisensä toipumiseen.
Lisäksi hänellä on halu kehittää
palveluita tai auttaa muita oman
kokemuksensa perusteella. (STM
2009; Kuosmanen ym. 2013)
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Kokemusasiantuntijan eri rooleja
mielenterveys- ja päihdepalveluiden
näkökulmasta

• Opiskelijoiden ja ammattilaisten kouluttaminen esim. aiheista
sairastaminen, kuntoutuminen, asiakassuhteet sekä hoito- ja
kuntoutuskokemukset –> konkretiaa ja ymmärrystä sairastamisesta,
kuntoutumisesta ja siinä auttamisesta
• Palvelujen kehittäminen esim. työ-, ohjaus tai johtoryhmien jäseninä,
kehittämistehtävissä, rekrytointeihin osallistuminen
• Tiedottaminen, asenteisiin vaikuttaminen ja leimautumisen
vähentäminen esim. omien tarinoiden ja kokemuksen jakamisen kautta
• Palveluiden toimivuuden, laadun ja tilan sekä ihmisoikeuksien
toteutumisen arvioiminen toimimalla jäseninä palveluita arvioivissa,
tutkivissa ja selvittävissä työryhmissä yhteistyössä asiantuntijoiden,
työntekijöiden tai tutkijoiden kanssa. Myös tutkimusprosessiin
osallistuminen pohtimalla tutkimuskysymyksiä, tekemällä ja litteroimalla
haastatteluja, tulkitsemalla aineistoa sekä osallistumalla
tutkimusraportin kirjoittamiseen.
• Ammattilaisen työpari, ryhmänohjaaja, tukihenkilö,
vertaispalveluohjaaja
(Falk
ym. 2013; Hietala & Rissanen 2015)
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Tapatuunaus-hanke pähkinänkuoressa
Tapatuunaus – Työttömien ja työvoiman ulkopuolella
olevien alkoholinkäytön yhteisölähtöinen
vähentäminen
Tapatuunaus-hankkeen tavoitteena tukea
työelämän ulkopuolella olevia
alkoholinkäytön vähentämisessä.
Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä
toimintamallia ja tuotetaan työkaluja
ammattilaisille. Kokonaisuudessaan hanke
toteutetaan tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten
sekä ryhmiin osallistuvien yhteistyönä sosiaalisen markkinoinnin ja
palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.
Rahoitus STM:n Terveyden edistämisen määrärahalla
Ajankohta 4/2017-12/2018
Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä
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Mistä Tapatuunauksessa on
kysymys?
Hanketoiminnan toteutus
Tavoite tukea työelämän ulkopuolella
• Tiedonkeruu
olevien alkoholinkäytön vähentämistä
• Taustoitus ja benchmarking yhteisölähtöisen
1. kokeilemalla, kehittämällä ja
toiminnan hyvistä käytännöistä
• Asiakkaiden alku- ja loppuhaastattelut
levittämällä yhteisölähtöistä
• Työntekijähaastattelut
toimintamallia
• Kokemusraatitoiminta
2. tuomalla tietoa riskiryhmien
• Kehittämistoiminta
alkoholikäytön motivaatiotekijöistä
• Ryhmien ja viestinnän yhteissuunnittelu
3. tarjoamalla kokemustietoon
hanketiimin kokemusraadin kanssa
• Infotilaisuudet ryhmistä ja osallistujien haku
perustuvia materiaaleja ja työkaluja
• Kolme ryhmäpilottia
asiakastyötä tekeville
• Ryhmien suunnittelu- ja arviointityöpajat
vuorovaikutustilanteiden tueksi
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Mistä Tapatuunauksessa on
kysymys?
Hanketoiminnan toteutus
Tavoite tukea työelämän ulkopuolella
• Tiedonkeruu
olevien alkoholinkäytön vähentämistä
• Taustoitus ja benchmarking yhteisölähtöisen
1. kokeilemalla, kehittämällä ja
toiminnan hyvistä käytännöistä
• Asiakkaiden alku- ja loppuhaastattelut
levittämällä yhteisölähtöistä
• Työntekijähaastattelut
toimintamallia
• Kokemusraatitoiminta
2. tuomalla tietoa riskiryhmien
• Kehittämistoiminta
alkoholikäytön motivaatiotekijöistä
• Ryhmien ja viestinnän yhteissuunnittelu
3. tarjoamalla kokemustietoon
hanketiimin kokemusraadin kanssa
• Infotilaisuudet ryhmistä
perustuvia materiaaleja ja työkaluja
• Kolme ryhmäpilottia
asiakastyötä tekeville
• Välikysely ryhmäläisille
vuorovaikutustilanteiden tueksi
• Ryhmien suunnittelu- ja arviointityöpajat
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Hyviä käytäntöjä Tapatuunaushankkeesta
1. Kokemusraati
2. Haastattelut
3. Infotilaisuudet
4. Turvaverkko
5. Ryhmänohjaus

1. Kokemusraati ryhmien suunnittelun tukena
Tarkoitus: Tuoda pilottiryhmien suunnitteluun ja markkinointiin
kokemuksellista tietoa, tukea haastattelukysymysten muotoilussa
Toimintatapa: Viisi keskustelevaa tapaamista, joissa esillä hankkeen
ajankohtaiset teemat
Haasteita: raatilaisten motivaation ylläpito, toimiminen ylhäältä
alaspäin, aidon ja tasavertaisen ilmapiirin luominen
Yhteistyö
• Raadin teemat tutkijoilta, suunnittelija rekrytoi raatilaiset,
keskusteleva työskentely
• Kokemusasiantuntijat läsnä ja raatilaisten kanssa pääosassa
keskustelussa
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Raatilaisten kommentteja
ryhmäkuvaukseen,
haastattelukysymyksiin, päihteiden
ongelmakäyttöön ja kokemusraatiin
liittyen:
Löytyisi uusi juttu mitä ei ole ennen tehnyt,
selvinpäin.
Juomisesta on tullut tapa.
Ongelmana on juuri tekemisen puute.
Tarvitaan tervettä tekemistä ryyppäämiseen
sijaan.
Haastattelu. Kuulostaa kuulustelulta
Kyllä kaikki tietää ettei se ryyppäminen oo
terveellistä.
Ensimmäistä kertaa elämässäni tunnen itseni
tasavertaiseksi jossain ryhmässä.

Esityksen nimi
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2. Haastattelut: kysymykset ja haastatteluiden
toteutus
Tavoite: Tietoa kehittämistyön ja ryhmien tueksi
suhtautumisesta päihteidenkäyttöön ja siihen liittyvistä ilmiöistä
ihmisten arjessa
Aiheina (määrittely yhteistyönä): Arki, kiinnostuksen kohteet,
suhtautuminen päihteisiin, ajatuksia ryhmässä toimimisesta
Haasteita: päihteidenkäyttöön liittyvä stigma ja häpeä,
ennakkoluulot ”viranomaisia” kohtaan, tahaton tunkeilu
Yhteistyö
• Haastattelukysymykset -> keskustelurunko
• Keskusteleva haastattelu -> roolitus ja vastuunjako tärkeä

Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä

| 07 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 12

Minkälaisia ajatuksia alkuhaastattelu sinussa
herätti? (Välikysely N=6 ja arviointipaja)
Palaute positiivista kysymyksistä ja itse haastattelun herättämistä
tunteista
• Mahdollisuuksia tehdä arjessa asioita
• Voisin tulla jämptimmäksi jatkossa
• Toiveita
• Positiivisia
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3. Infotilaisuuksilla tietoa ryhmistä
• Tavoite
– Saadaan osallistujia ryhmiin

• Kenelle
– Henkilölle, joka miettii omaa alkoholinkäyttöään

• Miten
– Rennosti keskustellen, ei luentoja

• Missä
– Mahdollisimman mukavassa ”olohuonemaisessa” tilassa

• Testaus
– Palaute kokemusraadilta

• Purku
– Välitön purku ja korjaukset

• Toisto
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4. Turvaverkko ryhmien tukena
•
•
•
•
•
•
•
•

Ei uusia pettymyksiä mukaan haluaville
Valmiiksi mietitty polku, mikäli et halua/mahdu mukaan
Mahdollisten häiriötekijöiden karsiminen ryhmävaiheessa
Ryhmäläisten elämänlaadun kokonaisvaltainen parantaminen
Tuki myös läheisille tarvittaessa
Tukijärjestelmään tutustuminen ja sen käyttöön perehtyminen
Turvaverkon toimijat edustavat aina omaa organisaatiotaan / hankettaan
Turvaverkossa mukana:
–
–
–
–
–

Terveyskeskuksissa työskentelevät kokemusasiantuntijat(Helsinki ja Vantaa)
FinFami uusimaa
KoKeNet(A-klinikkasäätiö)
AIMO-asumisen tuki ja PopUp asumisneuvonta(Sininauhaliitto)
Psykologi Kuntoutussäätiöstä

Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä

| 07 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 15

5. Ryhmänohjaus – osallistavat ja toiminnalliset
ryhmät
•

Suunniteltu suunnittelemattomuus
–
–

•

Yhdessä sovittu toteutetaan
–
–

•

Jokaisella mahdollisuus osallistua
- ei pakkoa

Mahdollisimman tasapuolinen
osallistuminen
–

•

Ryhmän säännöt
Suunniteltu sisältö

Fiiliskierros ytimessä
–

•

Ei ennakolta määriteltyä sisältöä
Suunnittelutapaamisessa päätetään 2-3 seuraavan
kerran sisltö

”Vetäjän vastuu”

Ryhmätilanteen kirjaaminen
tutkimuksen käyttöön
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Ryhmäpilottien toiminta osallistujien
näkökulmasta (Loppuhaastattelu, N=13)
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Yhden ryhmäkerran kesto oli sopiva (KA 4,6 N=13)
Vuorovaikutus ohjaajan ja ryhmäläisten kesken oli toimivaa
(KA=4,6 N=13)
Ryhmässä oli luottamuksellinen ja vuorovaikutusta tukeva
ilmapiiri (KA=4,4 N=13)
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus vaikuttaa Tapatuunausryhmän toimintaan (KA=4,4 N=13)
Ryhmän toteutusajankohta oli tilanteeseeni nähden sopiva
(KA=4,0 N=13)

Ryhmäkertojen määrä oli sopiva (KA=4,0 N=13)
Vertaistuki ryhmäläisten kesken toteutui hyvin (KA=3,9
N=11)
1 (Täysin eri mieltä)

Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä

2

3

4

5 (Täysin samaa mieltä)

| 07 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 17

Miten koet, että Tapatuunaus-ryhmään osallistuminen on
tukenut omaa arkeasi / päihteiden käyttösi vähentämistä tai
raittiutesi ylläpitämistä? (Loppuhaastattelu N=13)
1=ei tukea, 2=jossakin määrin tukea, 3=merkittävissä määrin tukea, 4=tämä ei koske minua

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Keskiarvo

Alkoholinkäytön vähentäminen
Uusiin ihmisiin tutustuminen
Mielialan kohentuminen
Raittiuden ylläpitäminen
Kokemus siitä, että tekee arjessa niitä asioita, joissa haluaisi kehittyä

2,4
2,4
2,2
2,2
2,2

Luottamuksen vahvistuminen muihin ihmisiin
Itsetunnon paraneminen ja onnistumisten kokeminen
Toiveikkuuden lisääntyminen (esim. oman tulevaisuuden osalta)
Itsensä tärkeäksi/arvokkaaksi kokeminen

2,1
2,1
2,1
2,1

Uutta, päihteettömyyttä tukevaa toimintaa/tekemistä arkeen
(Lisää) kiinnostavaa tekemistä elämään
Arjen mielekkyys
Oman ajankäytön hallinta
Jotenkin muuten, miten?

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Päivärytmi (arjen hallinta)
Päihteettömien ystävien/tuttavien saaminen
Tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen
Asioiden aikaan saaminen
Uusien, läheisten ihmissuhteiden solmiminen
Terveyden kohentuminen
Omien voimavarojen löytäminen
Muiden päihteiden käytön vähentäminen

1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,3

Ei tukea (1)
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| 07 June 2018
Sivu 18

Kommentteja ryhmätoiminnasta
(Loppuhaastattelut N=14)
Tapatuunaus-ryhmän onnistuminen tavoitteissaan (kiinnostavan
tekemisen löytäminen vähentämisen tai raittiuden tueksi
”Kyllä jää oluet ottamatta, koska tilalle on tullut mielekästä tekemistä
kun olemme tavanneet ja puuhailleet”
”Kun yhdessä tehtiin kivoja juttuja, ei tullut lähdettyä bisselle.
Kehiteltiin yhdessä erilaisia vaihtoehtoja kuin lähteä lähikuppilaan
juomaan muutama ajan kuluksi.”
Muutokset suhtautumisessa alkoholiin ryhmätoiminnan myötä
”Olen todennut, että ilman alkoholiakin voi elää. -- Olen keksinyt
muutakin tekemistä ja tavannut ihmisiä, jotka ovat voineet olla
pitkäänkin ilman alkoholia. Olen huomannut, että muutkin ovat
selviytyneet.”
Maari Parkkinen ja Petri Hälikkä

| 07 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 19

Kokemusasiantuntija mukaan
kehittämishankkeeseen?

Miksi kokemusasiantuntija lähti mukaan?
• Aihe oli kiinnostava
• Tieto tuli luotettavalta taholta, KoKoA ry:n aluevastaavan
välittämänä
• Ensimmäinen yhteydenotto(puhelu) oli arvostava
• Ensimmäinen tapaaminen oli innostava
• Jo ensimmäisellä kerralla tuntui siltä, että ME lähdemme
toteuttamaan hanketta
• Tarvittiin kokemusasiantuntijaa, ei jotakin lisää johonkin
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Kokemusasiantuntijan mukanaolon hyödyt:
informantti, roolimalli ja tulkki – sekä
vertainen
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Ohjeita yhteistyöhön
Ohjeita tutkijalle
• Kartoita tarkkaan kokemuksen
tarve
• Kerro selkeästi minkälaista
kokemusasiantuntemusta
tarvitset
• Huolehdi kokemusasiantuntijan
riittävästä taustatiedon saannista
• Älä oleta, kerro selkeästi mitä
halutaan
• Kritisoi ja korjaa
• Kerro aina, kun et ymmärrä
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Ohjeita kokemusasiantuntijalle
• Kerro aina, kun et ymmärrä
• Kritisoi ja korjaa
• Puutu viestinnällisessä
materiaalissa erityisesti
termeihin, arvioi
houkuttelevuutta
• Pidä kiinni aikatauluista ja
sovituista asioista
• Tulkkaa rohkeasti

| 07 June 2018

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 23

Kiitos!
Ole yhteydessä:
Maari Parkkinen,
Tutkija, hankkeen tutkimusjohtaja
@maariparkkinen
puh. 044 553 5261
maari.parkkinen@kuntoutussaatio.fi
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Petri Hälikkä,
kokemusasiantuntija-kehittäjä
@petrihalikka
puh. 044 781 3150
petri.halikka@kuntoutussaatio.fi
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