
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Mitä asioita on huomioitava yhteistyössä kokemusosaajan kanssa? 
Kokemustiedon hyödyntäminen työllistymispalvelussa, Tarmo-hankkeen webinaari,  

 Pohjois-KarjalanSosiaaliturvayhdistys ry 

Tanja Hirschovits-Gerz, THL 
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YEE –  
lähellä nuoria,  

valtakunnallisesti 
vaikuttava 
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Yhdessä 
aikuisuuteen – 

Elämässä 
Eteenpäin 

(YEE) –hanke 
12/2020-

5/2023 
www.thl.fi/yee 



Miksi vahvistaa osallisuutta? 
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Kokemustieto ammatillisen tiedon rinnalle 

Kokemusosaamisella tarkoitetaan 
kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota 
hyödynnetään toisten ihmisten auttamiseksi, 
tukemiseksi tai heidän auttamis- ja 
osaamisvalmiuksiensa lisäämiseksi.  

Käsitteitä: asiakaskehittäjä, kokemustoimija, 
kokemusasiantuntija. 

Useita rooleja – lukuisia tehtäviä, 
kokemusosaajat: 

• yhteiskehittäjinä, ammattilaisten 
työpareina,  

• ryhmän ohjaajina, vertaisten tukijoina 

• Ohjaus- ja johtoryhmissä 
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Kokemusasiantuntijuus Suomessa 
julkaisu 

Julkkari: 
THL:n  
Työpaperi 
17/2019 
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• Millaisissa rooleissa ja tehtävissä 
kokemusasiantuntijat toimivat?  

• Kokemustietoa tarvitaan eri 
rooleista käsin: asiakas, 
kehittäjäasiakas, vertainen, 
koulutettu kokemusasiantuntija 

Lisätietoa 

Tanja Hirschovits-Gerz, YEE-hanke 27.4.2021 

THL (2020), Leini Sinervo ja 
Tanja Hirschovits-Gerz 

Organisaation tavoitteena asiakaslähtöiset palvelut  

8 

Vertaistuellista toimintaa / palveluiden 
kehittämistä vai kumpaakin? 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asiakasosallisuuden-johtaminen-sosiaali-ja-terveyspalveluissa


Millainen työyhteisö on hyvä 
kokemusasiantuntijalle?  

 Asenteet, käytännöt ja tuki 

 Osallisuus on osa strategiaa 

 Johdon tuki osallisuustyölle 

 resurssit ja riittävästi aikaa työlle 

 HUOM! työ voi tuottaa jopa säästöjä, kun ihmiset saavat 
avun ajallaan. – katsottava kokonaisuuksia esim. 
palvelukokonaisuuksia ja ketjuja, ei yksittäisiä 
palvelusuoritteita yhdessä paikassa! 

Kokemusasiantuntijoiden tarjoama osaaminen ja tehtävät tuovat 
lisäarvoa 

Vuorovaikutus 

 Avoin mieli kaiken perusta 

 Empatia, ymmärrys – psykologinen turvallisuus niin 
ammattilaisille kun kokemusasiantuntijoillekin – heijastuu 
myös asiakkaisiin! 

 Työyhteisössä voi olla oma itsensä – myös sote- 
ammattilaisten voivat jakaa omaa kokemustaan.  
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Yhteistyö – jaettu asiantuntijuus lähtökohdaksi 
• Kokemusasiantuntija on kollega  

 Jos kokemusasiantuntijuus on uutta – aiheen 
ja toiminnan tutuksi tekeminen tärkeää – 
ennakkoluuloista realismiin.  

 Jatkuvan kehittämisen taktiikka. Tietoa ja 
hyviä esimerkkejä muualla toimivista 
käytännöistä ammattilasisille – pedataan 
kokemusasiantuntijoille hyvää kohtaamista 
työyhteisöön ennakkoon.  

 Kohtaaminen, opitaan tuntemaan toisensa   

 Lähdetään liikkeelle luottamuksesta 

 Yhteinen kahvihuone kuuluu kaikille 

 Tutustutaan vaikka Teams-kahveilla – voi 
kertoa ja kysyä 
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Rakenteet ja koordinaatio 
Rakenteet ja käytännöt luovat raamin, joka mahdollistaa 
sujuvan toiminnan ja luo turvaa 

 Palkka- ja palkkiokäytännöt 

 sopimukset 

 Vakuutukset 

Koordinaatio: Yksi henkilö  

 tukee kokemusasiantuntijoita, tuntee 
kokemusasiantuntijat ja osaa auttaa ja tukea, löytää 
sopivat tekijät ja tietää käytännöt 

 Tukee ammattilaisia 

Matalankynnyksen tiedotuskanavat käyttöön esim. 
watsupp 
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• Kokemustoimijat saavat 
kokemusosaamisensa käyttöön. 

• Ammattilaiset löytävät helpommin 
oikeanlaisen kokemusosaajan. 

• Kokemusasiantuntijuutta tarvitseva 
taho ottaa yhteyttä 
kokemustoimijoiden työtehtäviä 
välittävän järjestön työntekijään, 
joka välittää pyynnön tehtävään 
sopivalle kokemustoimijalle. 

Osallisuuden palasen kuvaus ja arvio: 
Kokemuksia välittäen – 
kokemustoimijoiden työtehtävien 
välitystoiminta (Innokylä.fi) 

Osa kokonaisuutta: 
Kokemusosaaminen (Thl.fi) 

Kokemus kohottaa –hanke, Balanssi ry 
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Työnohjaus ja tuki tärkeä 

ennen ja jälkeen tehtävien 

Yhteinen työnohjaus 
ammattilaisille ja 
kokemusasiantuntijoille  
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Työnohjaus tukee kokemusosaajan 
kuntoutumista ja jaksamista, 
ammattilaisen ja kokemusosaajan 
yhteistä oppimista, yhteistä 
ymmärrystä toiminnan 
tarkoituksesta ja erilaisista 
työskentelykulttuureista sekä 
vaikeiden työtehtävien reflektointia. 

Osallisuuden palasen kuvaus ja 
arvio: Kokemusosaajien ja 
ammattilaisten työnohjaus 
(Innokylä.fi) 

Osa kokonaisuutta: 
Kokemusosaaminen (Thl.fi) 
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Toiminnasta tärkeä viestiä 

Mistä tietoa? 

Kokemusasiantuntijat yhteisiin 
teamseihin ja kertomaan 
ammattilaisille  

Toiveita tulevaan 

Toimeksiannoista työsuhteisiin, 
jotka mahdollistavat työedut 
mm. työterveyshuollon 
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Huomioidaan kulttuurisensitiivisyys 

suvaitsevuus 

Kulttuurierot – Venäjä vrt. 
Syyria 

Kielitaito: suomenkielen taito 
voi vaihdella 

Selkokieli auttaa – opitaan 
puhumaan ymmärrettävää 
kieltä! 
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Tehtävänkuvat selkeyttävät 
kokemusasiantuntijoiden erilaisia 
tehtäviä ja yhdenmukaistavat 
ymmärrystä ja toimintaa sekä 
tukevat toiminnan leviämistä. 

Suunniteltu etenkin 
asunnottomuuden ehkäisyn ja 
vähentämisen tueksi. 

Osallisuuden palasen kuvaus ja 
arvio: Kokemusasiantuntijatyön 
tehtävänkuvat ehkäisevässä 
asunnottomuustyössä (Innokylä.fi) 

Osa kokonaisuutta: 
Kokemusosaaminen (Thl.fi) 
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Maahanmuuttaja tutustuu suomalaiseen työelämään ja pääsee kiinni opintoihin tai työelämään. 

Vapaaehtoinen työkummi kuuntelee, kannustaa, neuvoo asioinnissa, tutustuttaa työelämään ja 
ohjaa työkokeilupaikalla. 

Osallisuuden palasen kuvaus ja arvio: Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien 
työllistymisen tukeminen (Innokylä.fi) 

Osa kokonaisuutta: Pitkään työttömänä olleiden työllistymisen tuki (Thl.fi) 
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Ryhmä edistää yhteiskehittämistä 
alueella ja lisää asiakkaiden 
asiantuntijuuden hyödyntämistä sote-, 
kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden 
kehittämisessä. 

Kokemusasiantuntijat tuovat 
kokemustietoaan esille ja vaikuttavat 
palveluiden kehittämiseen. 

Osallisuuden palasen kuvaus ja arvio: 
Kokemustoimijat vaikuttajina -ryhmä (Innokylä.fi) 

Osa kokonaisuutta: Kokemusosaaminen (Thl.fi) 
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Mieli personal trainer -malli koostuu kolmesta osasta: yhteistapaamisista, 
yksilötapaamisista ja kokemusasiantuntijan tapaamisesta aulassa.  

Osallisuuden palasen kuvaus ja arvio: Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan 
tukena palveluissa (Innokylä.fi) 

Osa kokonaisuutta: Kokemusosaaminen (Thl.fi) 
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Kokemusasiantuntijaksi ei synnytä  

• Yksilölliset polut kokemuksiin 

• Kokemusten työstäminen: palveluissa, hoidon / tuen avulla 
/omin avuin. 

• Kokemusasiantuntijaksi kasvaminen osana yhteisöä, 
kuntoutumista 

• Kokemusasiantuntijakoulutuksella ymmärrystä   

• Työkokemus vahvistaa kokemusasiantuntijana kasvamista - 
identiteettimuutosta 

• Ammatillisella koulutuksella ammatilliseksi 
kokemusasiantuntijaksi.  
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Osallisuuden 
toteutuminen 

edellyttää 
osallisuutta 

edistävää 
johtamista 
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Muutos asiakassuhteessa ja 
asiakasymmärryksessä 
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Lisää aiheesta 

Thl.fi 

• Asiakkaat ja osallisuus 
• Asiakkaiden osallistumisen 

toimintamalli 

• Asiakasosallisuus 
palvelujärjestelmässä 

• Kokemusosaaminen 

• Asukas- ja asiakasosallisuus 

• Thl.fi/Sokra  Osallisuuden 
edistämisen mallit 
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mm.  

Kokoa ry 

Kokemustoimintaverkosto 

Pesäpuu ry 

Mielen ry 

Mieli ry 

Kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitutkinto 

 

 

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakkaiden-osallistumisen-toimintamalli
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakkaiden-osallistumisen-toimintamalli
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakasosallisuus-palvelujarjestelmassa
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakasosallisuus-palvelujarjestelmassa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/kokemusosaaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/asukas-ja-asiakasosallisuus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista


YEE-hanke 

Yhdessä aikuisuuteen, Elämässä Eteenpäin 
(YEE) –hanke www.thl.fi/yee  

Tavoitteena on lastensuojelun jälkihuollon 
nuorten sekä ilman huoltajaa maahan 
alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten 
yhdenvertaisen kohtelun edistäminen, tuen 
ja palveluiden kehittäminen sekä nuorten 
osallisuuden edistäminen. 

YEE-hanke on valtakunnallinen Euroopan 
sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja 
köyhyyden torjunnan hanke ja toteutetaan 
ajalla 1/12-5/2023. 
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http://www.thl.fi/yee


Lähellä nuorta – 
valtakunnallisesti 

vaikuttava 
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Kiitos 

Yhteystiedot www.thl.fi/yee 
Lisätietoa: tanja.hirschovits-Gerz@thl.fi, 
0295247954 

http://www.thl.fi/yee
mailto:tanja.hirschovits-Gerz@thl.fi
mailto:tanja.hirschovits-Gerz@thl.fi
mailto:tanja.hirschovits-Gerz@thl.fi

