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Esipuhe
Ihmisyyden ihmeen tajuamisen pitäisi olla
meistä elähdyttävämpää kuin mitkään vallan,
älyn, taiteen tai sivilisaation taikatemput konsanaan. (K. Chesterton 1908).
Yhteiskehittämisestä puhutaan palvelukulttuurin ja -käytäntöjen uudistamisen sekä
asiakkaiden aseman ja osallisuuden vahvistamisen yhteydessä. Keskusteluissa nousee
yhä uudelleen esiin havainto, että palveluiden pitkän tähtäimen tuloksellisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta ei turvata
pelkästään hiomalla palveluprosesseja ja
-rakenteita. Ne edellyttävät myös johdon,
henkilöstön ja asiakkaiden yhteistoimintaa
sekä uudenlaista, pirstaloituneen tietämisen rajat ylittävää ajattelua ja ymmärrystä.
Perinteiset tavat koota asiakaspalautetta ja
kehittää ammatillista työtä ovatkin saaneet
rinnalleen toimintamuotoja, joissa asiakkaita kutsutaan ammattilaisten rinnalle ja yhteistyökumppaneiksi (Prahalad & Rawaswami 2004). Sosiaali- ja terveyspalveluihin on
kutsuttu kehittäjäasiakkaat, vertaistoimijat
ja kokemusasiantuntijat mukaan palveluiden kehittämiseen. Yhteiskehittämisessä
asiakkaat nähdään kumppaneina. Heillä on
keskeinen rooli myös palvelumuotoilussa.
Kaikki nämä lähestymistavat korostavat asiakkaiden osallisuutta ja osallistumista, jossa
he voivat vaikuttaa asiakkaiden asemaan ja
palveluiden toimivuuteen. Kiinnostavaksi
muutoksen tekee se, että parhaimmillaan
kyse on asiakkaiden ja ammattilaisten

uudenlaisista rooleista sekä palvelujärjestelmän tarkoitusta ja toimintatapoja koskevien
perusoletusten uudistamisesta. Muutos
voidaan nähdä luonteeltaan poliittisena
siirtymänä valtion keskusjohtoisesta hallitsemisesta toimintatapoihin, jotka rikkovat
rajoja byrokraattisen julkisen hallinnon, yritysmaailman ja kolmannen sektorin välillä.
Tämä tarjoaa innostavia mahdollisuuksia.
Yhteiskehittämistyössä on muistettava myös
osallistavien hallintakäytäntöjen haasteet,
kuten jäävätkö osallistujien tosiasialliset
vaikutusmahdollisuudet vain henkilökohtaisen kokemuksen tasolle eivätkä oikeasti
vaikuta todellisiin päätöksiin (Meriluoto
2016). Yhteiskehittämis- ja osallistamiskokeilujen kautta käytäntöjä voidaan hioa ja
löytää parhaita toimintamalleja. Samalla ne
edellyttävät jo suunnitteluvaiheessa sen varmistamista, että kokeiluilla haetaan myös
pysyvyyttä esimerkiksi palveluiden perustoiminnan osana.
Mielenterveys-, päihde- sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava organisaatio
ymmärretään yhteiskehittämisessä muutoskohteen sijasta jo itsessään jatkuvasti
muuttuvaksi, jaettujen merkitysten varaan
rakentuvaksi verkostoksi, jota ylläpidetään
päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa
(Weick 1995, 38–39). Yhteiskehittäminen
on avointa, alhaalta ylöspäin virittyvää ja
käytäntöjä sisältä päin uudistamaan pyrkivää, joten se on lähtökohtaisesti vierasta
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järjestelmälle, joka organisoituu tyypillisesti
ylhäältä alaspäin. Yhteiskehittäminen onkin
alkanut herättää kiinnostusta ilmeisesti juuri
siksi, ettei ylhäältä alas kohdistettu ohjeistus ja toiminnan tehostaminen ole täysin
kyennyt lunastamaan sille asetettuja odotuksia. Verkottaja-hankkeen toteuttamissa
yhteisvalmennuksissa asiakkaat kutsuttiin
ammattilaisten ja johdon rinnalle antamaan
palautetta, ihmettelemään ja ideoimaan
parempia palveluita sekä tutkimaan, tuottamaan ja toteuttamaan niitä yhdessä ammattilaisten kanssa. Valmennuksen aikana
yhteiskehittämistä käynnistettiin uudenlaisina yhteistyösuhteina, tutkivana vuorovaikutuksena, kehittämisen haasteiden hahmottamisena, jaetun osaamisen kokeiluna,
kokemusten reflektointina sekä käytäntöön
pysyvämmin juurtuneena jatkokehittelynä.
Tämän tyyppistä asiakas- ja arkilähtöistä,
palvelukäytäntöihin suoraan juurtuvaa yhteiskehittämistä on aikaisemmin toteutettu
esimerkiksi Mielenterveyden keskusliiton
TRIO-hankkeessa (Hietala-Paalasmaa 2007),
MieliHuuko-hankkeessa (Terävä ym. 2012),
Kuntoutussäätiön KoJu-hankkeessa (Hietala
ym. 2014) sekä Kehitysvammaliiton ja ARAn
yhteisessä Arjen keskiössä -hankkeessa
(Hintsala ym. 2015).
Tähän Verkottajan kammareissa -kirjaseen
on koottu kokemuksia ja kuvauksia A-klinikkasäätiön päihde- ja mielenterveystyön
kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua
yhdistämään pyrkineen Verkottaja-projektin
(2013–2016) yhteisvalmennuksista. Valmennusprosessissa pyrittiin käynnistämään ja
edistämään päihde- ja mielenterveystyössä
sekä muissa sote-palveluissa tapahtuvaa
yhteiskehittämistä. Verkottajan yhteisvalmennukset rakennettiin kokeneille ja
osaaville alan ammattilaisille ja päihdetyön
asiantuntijoille sekä kokemusasiantuntijatehtävissä toimiville, koulutuksia läpikäy-

neille tai tehtäviin muuten valmentautuneille asiakkaille. Keskeisenä, valmennuksia
läpileikkaavana ideana oli kytkeä yhteen
palveluiden asiakastyöstä ja asiakkaiden
arjesta nousevaa, mahdollisimman moniäänistä ja -näkökulmaista asiantuntemusta.
Myös sitä pidettiin tärkeänä, että rationaaliin tietämiseen verrattuna toisenlaista ja
osin ”hiljaista” tietoa tehdään näkyväksi ja
nostetaan yhteiskehittämisen prosesseja
eteenpäin vieväksi voimaksi. Tietämyksiä
ei kuitenkaan asetettu toisiaan vastaan,
vaan valmennuksessa pyrittiin teorioiden,
käytännön kokemuksen ja jopa ”arvailevan”
tietämisen yhdistelemiseen ja näiden väliseen vuoropuheluun. Tämän uudenlaisen,
vuoropuhelussa kehkeytyvän tietämyksen,
uteliaisuuden, ideoiden ja luovuuden pohjalta käynnistettiin osallistujien yhteistyönä
palveluiden yhteiskehittämiskokeiluja.
Palveluissa tapahtuva yhteiskehittäminen
edellyttää tiivistä ja vastavuoroista yhteistyösuhdetta niin ammattilaisten ja asiakkaiden välillä kuin eri ammattilaisten kesken.
Yhteiskehittämisessä edetään työnjaollisista
tai vastakkaisuuteen perustuvista suhteista
vastavuoroisuuteen ja yhteistyöhön. Tämän
tyyppisten suhteiden keskeisyys yhteiskehittämisessä herättää innostuksen lisäksi
monia kysymyksiä. Miten ja mistä lähtökohdista ammattilaiset voivat alkaa toimia
asiakkaiden yhteistyökumppaneina? Mitä
kaikkea muuta kokemusasiantuntijat voivat
tehdä kuin käydä henkilöstön koulutuksissa ja kehittämispäivissä kertomassa omaa
toipumistarinaansa? Voiko asiakkaiden ja
ammattilaisten ”hiljaisella” kokemustiedolla
olla yleisempää merkitystä palvelujärjestelmän, organisaatioiden ja ammatillisuuden
kehittämisessä? Miten yhteiskehittämisen
mahdollisuuksia voidaan tehdä näkyväksi
ja raivata niille tilaa palveluiden kiireisessä
arjessa? Miten huomioida myös yhteiske-

hittämisen palvelujärjestelmälle mukanaan
tuomat käytännön haasteen?
Monia kysymyksiä on jo ratkottu, ja erilaiset yhteiskehittämisen näkökulmat, lähestymistavat ja konkreettiset kokeilut valtaavat
alaa. Tässä kirjasessa kuvataan Verkottajan
yhteisvalmennuksissa keskeisiä näkökulmia,
lähestymistapoja ja aineksia, joiden avulla
näitä kysymyksiä voidaan muuallakin alkaa
ratkoa yhdessä tutkien, toisilta oppien ja
konkreettisten kokeilujen avulla. Kirjasen
nimi Verkottajan kammareissa virittää
lukijan kuljeskelemaan vapaasti, astumaan
”porstuasta” pidemmälle oman uteliaisuutensa kuljettamana, poikkeamaan ehkä
tuttuun näkökulmaan ja pistäytymään rohkeasti itselleen vieraampiinkin ajatuksiin.
Kirjasessa ja siihen ainekset tarjonneessa
Verkottaja-yhteisvalmennuksessa ei tavoitella lineaarisesti, vaihe vaiheelta etenevää
kehittämisprosessia. Sen sijaan teksteissä
hahmotellaan erilaisia havaintoja yhteiskehittämiselle suotuisasta vuorovaikutuksesta,
toiminnasta, ajattelusta ja kokeiluista. Pyrkimyksenä on kuvata sovellettavia käytäntöjä
mahdollistavia tiloja, joihin voidaan astua ja
asettua vaihtelevassa järjestyksessä, jossain viipyillen, johonkin toistuvasti palaten,
joitain kokonaan ohittaen. Jotkin keskeiset
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ilmiöt on tarkoituksellisesti mainittu useammassa kohdassa, sillä ne kuvautuvat
ja ovat merkityksellisiä eri yhteyksissä eri
tavoin. Esimerkkeinä kuvatut toimintatavat
ja ohjaukselliset ratkaisut eivät myöskään
edusta ehdottomia malleja tai ohjeistusta
siitä, miten jossain toisaalla käynnistyvissä
yhteisvalmennuksissa ja -kehittämiskokeiluissa tulisi toimia tai edetä. Mukaan liitetyt
koulutusmenetelmien kuvaukset pyrkivät havainnollistamaan lähestymistapaa.
Tarkoituksena on tehdä näkyväksi yhteiskehittämisen lähtökohtia ja Verkottaja-yhteisvalmennuksissa kertyneitä kokemuksia,
osallistujien oivalluksia ja yhdessä kuljetun
matkan varrelta löydettyjä tiloja. Niitä tuodaan esiin myös tekstin lomassa ja lopussa
tekijöidensä näköisinä ja muotoisina vieraskynäkirjoituksina. Kirjanen pyrkii inspiroimaan ja rohkaisemaan lukijaa virittämään
yhteiskehittämistä omista lähtökohdistaan
ja itselle tutuilla areenoilla niin sote-ammattilaisena, johtajana kuin yhteiskehittämiseen
osallistuvana asiakkaana.

Outi Hietala

			

Erikoistutkija, kehittäjä

Ari Terävä		

Kehittämiskoordinaattori, kouluttaja
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Yhteisvalmennuksen käynnistämisessä
keskeisiä vaiheita ovat yhteistyösuhteen
synnyttäminen ja kumppanuutta synnyttävät alkuneuvottelut. Ne eivät ole vain irrallinen, valmennusta edeltävä vaihe vaan osa
yhteiskehittämisen prosessia, kytkeytymistä
ja yhteistyöhön hakeutumista. Yhteiskehittämistä voidaan alkuneuvotteluissa avata
peilaamalla samansuuntaisiin asiakaslähtöisen kehittämistyön menetelmiin, kuten
yhteiskehittelyyn (esim. Sipari ym. 2014),
palvelumuotoiluun (esim. Miettinen 2011),
kehittäjäasiakkuuteen (esim. Lyly & Niskala
2016; Kinnunen 2016), verkostokehittämiseen (Järvensivu 2010) ja asiakasraatitoimintaan (esim. Mäki-Fränti & Pietilä 2015).
Ne ovat usein tuttuja palveluissa työskenteleville ammattilaisille ja esimiehille. Verkottaja-yhteisvalmennuksissa kontaktit olivat
yleensä jatkoa pidempään kehittyneiden organisaatioiden avainhenkilöiden suhteiden
ja tuttavuuksien rakentumiselle ja epävirallisille yhteistyötunnusteluille. Parhaimmillaan
yhteiskehittämisen näkökulma näyttäytyikin
organisaation edustajille sopivasti erilaisena
ja samalla riittävän tuttuna. (LIITE 1. Verkottajan ATO-konsepti).
Koska yhteiskehittämiseen osallistuminen
on pikemminkin henkilö- kuin tehtäväkohtaista, valmennukseen osallistumisen ja
rekrytoinnin tulee perustua vapaaehtoisuu-
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teen. Keskeistä on osallistujan oma kiinnostus, halu tai vähintäänkin uteliaisuus lähteä
tutkimaan, kehittämään ja toteuttamaan
palveluita uudella, ammatti- ja kokemustietoa yhdistävällä tavalla. Yhteiskehittämisessä on oleellista valmius asettua vanhoja
roolijakoja purkavaan suhteeseen asiakkaita
edustavien kokemusasiantuntijoiden ja toisten ammattilaisten kanssa. Lisäksi ammattilaisilla täytyy luonnollisesti olla esimiehen
kanssa neuvoteltu suostumus valmennukseen osallistumisesta ja yhteisymmärrys
valmennuksen ja muiden työtehtävien joustavasta yhteensovittamisesta. Osallistujan
ja esimiehen välillä on tärkeää keskustella
alustavasti myös siitä, missä työtehtävässä
tai asetelmassa yhteiskehittäminen ja siihen
liittyvät, valmennuksessa käynnistettävät
kokeilut voidaan toteuttaa. Esimerkiksi kokemusasiantuntijan kanssa tehtävän yhteistyön tulisi asettua osaksi perustehtävää tai
täydentämään sitä likeisesti.
Lisäksi on tarkoituksellista pohtia, miten
muut saman johtajan alaiset tai saman
yksikön tai palvelun työntekijät voidaan
kytkeä mukaan yhteiskehittämiseen, ainakin
tiedollisesti. Tämä on tärkeää etenkin silloin,
kun valmennukseen osallistuva on ainoa
yksikkönsä edustaja. Olennaista olisi kytkeä
yhteiskehittämisen ja sen tulosten juurtuminen kyseisen työntekijän tehtäväkokonaisuuteen ja koko yksikön toimintakulttuuriin. Alustavasti voidaan sopia esimerkiksi
kokemusasiantuntijoiden osallistuminen
yksikön kehittämispäiviin, ammattilaistiimien työskentelyyn tai vaikkapa pistäytyminen kahvitauoilla. Asiaan liittyy paljon sekä
käytännöllisiä (esim. asiakkaiden tietosuojaan ja kokemusasiantuntijoiden korvauksiin
liittyviä) että asiakkailta tavallisesti suljettujen taustatietojen avaamisen herättämiä
kysymyksiä. Niiden ratkaiseminen edellyttää
käytännössä johdon aktiivista roolia ja koko
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henkilöstön kanssa etukäteen käytyjä keskusteluja, yhteiskehittämisen hengessä toteutettua dialogista prosessia. Valmennusta
edeltävät keskustelut ovat osaltaan tärkeitä
myös yhteiskehittämisen levittämisessä
yksittäisen osallistujan työkenttää laajemmalle, osaksi koko yksikön ja organisaation
kulttuuria.
Yhteisvalmennuksen virittely- ja suunnitteluvaiheessa kartoitetaan ammattihenkilöstön rekrytoinnin lisäksi, keitä voisivat olla
yhteiskehittämiseen osallistuvat kokemusosaajat. Heidän kytkemisensä lähtökohtana
on osallistumisen vapaaehtoisuuden lisäksi
valmius ja halukkuus työskennellä ammattihenkilöstön rinnalla, palvelujärjestelmän
periaatteiden ja hallinnon alaisena. Yhteiskehittämistyöskentelyssä kokemusosaajan
on osattava suuntautua toimimaan oman,
kokemuksellisen näkökulmansa ja vertaisuuteen perustuvan viiteryhmänsä ulkopuolelle sekä omaksumaan tarpeellisia ja uusia
ammattilaisten työhön liittyviä näkökulmia.

Uudenlainen toimintapa
Yhteiskehittämiseen ja siihen virittävään
yhteisvalmennukseen osallistuu eri sote-palveluiden ammattilaisia sekä erilaisia
asiakaskokemuksia ja -näkökulmia edustavia ihmisiä, esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskentän kokemusasiantuntijoita.
Lähtökohdista riippumatta tämä asetelma
saattaa olla monille kiinnostava, mutta silti
käytännössä myös uusi ja outo. Yhteisvalmennukseen voi osallistua myös sellaisia
ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet
tekemisissä kokemusasiantuntijatoiminnan, kokemusosaamisen tai asiakkaiden ja
ammattilaisten vastavuoroisen kumppanuuden kanssa. Siksi ennakkotiedoissa on hyvä
esitellä lyhyesti yhteiskehittämisen ulottuvuutta. Kokemusasiantuntija- tai esimer-

kiksi asiakasraatitoiminnan kanssa tutuksi
tulleille voidaan kertoa yhteisvalmennuksen
yhteydestä ja eroista suhteessa heille tuttuun toimintaan.
Yhteydet samassa organisaatiossa aiemmin toteutuneeseen, tausta-ajattelultaan
samansuuntaiseen kehittämistyöhön ja
verkostoihin on hyvä tuoda esiin jo ennakkotiedoissa. Kaikille osallistuville ja myös
yhteiskehittämistä lähemmin tunteville on
tarpeen antaa valmennuksesta etukäteen
perustiedot (mm. aikataulut, ohjelmasisällöt, mahdolliset ennakkotehtävät) ja tietoa
valmennuksen taustasta, tarkoituksesta ja
toimintatavoista: Miksi yksikössä tai organisaatiossa ollaan käynnistämässä yhteiskehittämistä? Mistä yhteisvalmennuksessa
on kysymys ja mihin siinä pyritään? Millaisia
ovat yhteiskehittämisen ja -valmennuksen
taustalla vaikuttavat ajatukset, näkökulmat
ja filosofiat? Näin yhteiskehittäminen ja -valmennus voivat alkaa hahmottua ja yhdistyä
osallistujien mielissä johonkin heille ehkä
tuttuun käytäntöön ja ajatteluun.
Verkottaja-yhteisvalmennuksissa tätä
orientaatiota korostettiin alussa organisaatioiden edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa, joissa suunniteltiin ja sovittiin
yhteisvalmennuksen järjestämisyhteistyöstä. Osallistujien virittäytymistä yhteiskehittämiseen ja -valmennukseen autettiin toimittamalla paria viikkoa ennen ensimmäistä
valmennuspäivää materiaalia ja pieniä
orientoivia tehtäviä. Ennakkomateriaalissa
voi olla erilaista valmennuksen sisältöön
liittyvään aineistoon ja omaan työhön tutustumista, rooliin tai kokemuksiin liittyviä
pohdintoja tai konkreettisia tehtäviä. Verkottaja-yhteisvalmennuksen ennakkotiedote
sisälsi linkkeinä myös lyhyen orientaatiokuvauksen valmennuskokonaisuudesta, tiedot
seminaaripäivistä, niiden pääteemoista ja
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kouluttajista. Orientoivana lukumateriaalina
oli osa julkaisusta Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta (Hietala & Rissanen 2015), josta osallistujat saivat perustietoa kokemusasiantuntemuksesta käsitteenä, sen juurista
vertaisuuden ja kansalaisjärjestöjen kentällä
sekä esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden
roolien moninaisuudesta.
Esimerkki kutsukirjeestä

Hei,
Osallistut X:n palvelujen (sote-organisaatio) HENKILÖSTÖN JA KOKEMUSTOIMIJOIDEN YHTEISKEHITTÄMISVALMENNUKSEEN ajalla X.-X.X.XX.
Valmennuksen sisällön tuottaa A-klinikkasäätiön Verkottaja 2013–2016
– Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua (RAY) -hanke.
Valmennuskokonaisuuden ensimmäinen seminaari pidetään X (ajankohta, kellonaika ja paikka). Ensimmäisen päivän teemoina ovat jaetun
asiantuntijatoiminnan yhteiskehittämistyön kokemusasiantuntijaosaaminen ja valmennuksen yleinen orientaatio. Kouluttajina toimivat X ja
X. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä avataan ryhmälle oma suljettu
ryhmätyötila Atrium verkko-oppimisympäristöön, joka toimii osallistujien tukena sisältäen koulutusaineistot, oheismateriaalia ja päivien
tuotokset. Ryhmätilassa voi käydä myös esimerkiksi vertais- tai konsultaatiokeskusteluja.
Ennakkotehtävänäsi on tutustua Outi Hietalan ja Päivi Rissasen Kokemusasiantuntijaoppaan alkutekstiin ja kohtaan I Taustoja ja lähtökohtia (sivulle 17). Mikään ei tietenkään estä lukemasta koko opasta.
Oppaan alussa on pohjustukseksi hyvä peruskuvaus vertaisuuden ja
kokemusasiantuntijuuden käsitteistä. Klikkaa opas luettavaksesi linkistä
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2015/03/Kokemusasiantuntija-opas.
pdf. Liitteinä kevään seminaarien orientaatio, ohjelma, osallistujalista
ja esite.
Tervetuloa!
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2.
Yhteiseen
maisemaan
Ajattelua oppimaan
Yhteiskehittämisen tausta-ajatuksena olevaa tietokäsitystä voi kutsua yhdessä ajattelemiseksi (withness thinking). Tässä onnistuminen edellyttää kykyä luopua kohteen ja
tietäjän erottavasta tietämisen tavoittelusta.
Tällöin voi oppia myös toisenlaisia, todellisuuden moniselitteisyydelle herkistäviä tietämisen tapoja ja soveltaa niitä rinnakkain
asiantuntijatiedon kanssa.
Perinteinen oppimis- ja koulutuskäsitys
perustuu usein ajatukseen, että on olemassa meistä riippumaton todellisuus, josta
voimme saada objektiivista tietoa tieteellisten tutkimusmenetelmien avulla. Tällöin
tieto ymmärretään joksikin itsenäisesti ihmisen ulkopuolella olevaksi ja yleisenä ”totuutena” käsitteellistettäväksi, jonka voi siirtää

(opettaa) muistivarastoon (Järvilehto 1997).
Tällaiseen tietokäsitykseen liittyvää ajattelua
voi kutsua ajatteluksi jostakin (aboutness
thinking) (Shotter 2004). Kun toinen ihminen nähdään erillisenä, ulkopuolellamme
olevana kohteena, uskomme että voimme
tutkia häntä objektiivisesti. Kielen tehtävänä
on tällöin kuvata tätä todellisuutta mahdollisimman totuudenmukaisesti ja välittää
tuota tietoa ihmiseltä toiselle.
Erilaisia tietämisen käytäntöjä on hedelmällistä tarkastella pikemminkin jatkumona
kuin toisensa poissulkevan vastakkaisuuden
kautta. Jatkumon toinen pää muodostuu
aboutness thinking- ja toinen pää withness
thinking -tyyppisestä ajattelusta. Yhteiskehittämiseen soveltaen näitä ulottuvuuksia
on mm. Tapio Malisen (2004) terapiatyön
tieto- ja ajatteluperustaa koskevassa jäsentelyssä kuvannut seuraavasti:

Ajattelu jostakin
(aboutness thinking)

Yhdessä ajattelu
(withness thinking)

• Etäisyys säilyy
• Suurempi vastuu ”auttaa”
• Asiantuntijalla etuoikeutettu asema
suhteessa tietoon ja valtaan
• Asiantuntija päättää merkityksistä
• Didaktista, strategista, ohjaavaa
• Kontrolli
• Hoitaa

•Läheisyys kasvaa
• Jaettu vastuu lopputuloksesta
• Kaikilla tasavertainen oikeus
tietoon ja valtaan
• Merkitykset neuvotellaan yhdessä
• Keskustelullista, generatiivista
• Ennustamattomuus
• Välittää

Hoito- ja osin sosiaalialalla vallitseva
diagnostisoiva kulttuuri perustuu lähtökohtaisesti tämän tyyppiseen tietokäsitykseen,
joka voi pahimmillaan esineellistää ihmisen
tietoisuutta vailla olevaksi objektiksi. Tällöin
myös puhtaasti vuorovaikutukseen perustuvaa työtä tekevä ammattilainen nähdään
asiantuntijana, jonka tehtävänä on huolehtia prosessin sujumisesta ”oikealla”, koeteltuun ja objektiiviseen tietoon perustuvalla
tavalla.
Verkottaja-yhteisvalmennuksessa käydyt
keskustelut ja koko prosessia suuntaava
vuorovaikutus pyrkivät mahdollistamaan

Erilaiset tietämisen tilat

reflektoivaa, usein toiminnalliseen työskentelyyn kytkettyä, kokemusten kokonaisvaltaiseen tutkivaan asenteeseen perustuvaa
oppimista. Kyseleminen on tässä keskeinen
keino. Sillä tehtiin näkyväksi esimerkiksi
asiakkuuteen ja ammattilaisten toimintaan
liittyviä kokemuksia, merkityksiä ja tunteita. Yhteiskehittämisen kannalta merkittävä
uuden oppiminen (esim. monipuolistuminen ajattelu- ja toimintatavoissa) perustuu
yhteiseen keskusteluun tuotuihin tarinoihin,
selityksiin, ajatuksiin ja avoimesti kerrottuihin taustaoletuksiin (Onnismaa 2007),
tasa-arvoisesti monenlaiseen tietämiseen.

Se mitä me tiedämme maailmsta on meidän maailmamme. Oman ja yhteisen toimintamme kehittämisen kannalta on tärkeätä tutkia ja ymmärtää
miten oma ja toisten tietäminen rakentuu ja mihin toimintamme perustuu.

Virallinen tietäminen

tieteellisen tutkimukset ja
rakenteiden maailma
(määrittelevinä abstraktiot ja utopiat)

I Teoreettinen päättely

Tiede ja teoria rakentaa virallisuuden, tutkimusperinne,totuus, ja oikea ja väärä, ”näkyvä
maailma” Tieteen perusta Kreikan filosofeilta
”Epistheme” oli ”vapaan miehen” tapa tietää.
Ei lähde käytännön elämän realiteeteista.
Metafora: ”KONEMALLI”
hierarkisuus, teoriat, oikea tulkita
ja toiminta, mekanistiset mallit,
mekanistiset tutkimusrakenteet

-> Kausaalinen logiikka (syy-seuraus)
II Evidenssit- ”Hyvät käytännöt”

Verkottajan kammareissa

Rakenteet ja mallit, järjestelmät, menetelmät
(kreikkalaisessa ”Techne”). Toiminnan mallissa
näkyy tietämisen rakenne, jossa käyttökelpoista vain tutkittu.
”Samankaltaistumisohjaus”

Yhteiskehittäminen
Jaettu
asiantuntijuus=
tasa-arvoinen
keskinäinen,
tarvitsevuus
Tekee käsitteellisen näkyväksi
->Kontekstilogiikka
(soveltuvuuskäytäntö)
Jaetun osaamisen vastavuoroinen oppiminen
- Rikastuneet
käytännöt
Uudenlaisten
toimintatapojen
mahdollisuus

Käytännöllinen tietäminen

arjen, kokemusten ja tarinoiden
maailma (realiteetit määrittävät)

III Kokemustietäminen

Käytännön ja oppimisen kautta muotoutuva
tarkoituksenmukaisuus (kreikkalaisessa ”Pronesis”).
Kokemus ja prosessi pyörittävät käytännön maailmaa. Arjen osaaminen, joka aina läsnä, muttei
näkyvänä. ”Hiljainen tietäminen” tulee näkyväksi
elämän osaamisen rituaaleina ja tarinoin.
”SYSTEEMINEN” metafora:
tasapainoisuus, kommunkaatio
ja vuorovaikutus.”
Monipuolistumisohjaus”
Muutos- ja oppimisvalmius alitajunnallista, ei
tietoisessa, tunnesysteemissä.

IV ”Tietämättä tietäminen”

Saatumat, arvaileminen,luovuus, intensiteeti,
intuitiot, leikillisyys,energia, mielenkiintoisuus,
flow, poeettisuus, tarinallisuus
(kreikkalaisessa ”Metis”).
”TAIDE” - metafora

”Erilaiset tietämisen tilat” -koulutusmateriaali • Ari Terävä 2015 • Lähde: Lauri Heikkilä (4 tapaa tietää maailmasta)
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Verkottaja-yhteisvalmennuksissa haluttiin
vahvistaa yhteiskehittämisessä keskeisen
jaetun asiantuntijatoiminnan perusosaamista eri organisaatioissa ja niiden rajapinnoilla. Jaettu asiantuntijatoiminta ymmärrettiin
hankkeen toteuttamissa yhteisvalmennuksissa ja -kehittämisessä keskeisenä osallistujien tasa-arvoisen vuorovaikutuksen
ja yhdessä toimimisen perustana ja myös
näiden tuloksena, uudenlaisena ajattelu- ja
toimintatapana.
Verkottaja-yhteisvalmennus toteutettiin
konstruktivistisen oppimiskäsityksen pohjalta vuorovaikutuksellisessa, yhteistoiminnallisessa ja luovassa tilassa (Siemens 2004).
Kouluttajat organisoivat osallistujia rakentamaan mielekkäitä ja joustavia, persoonal-

lisia ja käytännöstä lähteviä tietorakenteita
ja ohjasivat heitä dialogisesti ymmärtävään
ajatteluun ja tutkivaan arvioimiseen. Tehtävät pyrittiin kytkemään realistisiin tilanteisiin
ja kokemuksiin ja niihin sisällytettiin epävarmuuden, epäilyn ja tiedonhalun virittämisen
elementtejä. Osallistujia ohjattiin monipuoliseen ilmiöiden tutkimiseen ja heille annettiin tarpeeksi aikaa ymmärryksen saavuttamiseksi (mm. Uusikylä 2001). Osallistujien
ajattelua ja toimintamalleja pyrittiin kehittämään myös suhteessa erilaisiin hoidollisistakin menetelmistä sovellettuihin koulutus- ja
havainnollistamistapoihin. Tällaisia lähestymistapoja olivat esimerkiksi dialogisuus,
narratiivisuus, ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus, NLP (neurolingvistinen ohjelmointi) ja motivoiva lähestymistapa.

Ammatillisen ja kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan ”yhteiskehittäminen”

Valmennuksessa tavoitellaan osallistujien
välisissä suhteissa avautuvaa ja mahdollistuvaa relationaalista tietoa sillä ajatuksella,
että todellisuuden tietäminen rakentuu
suhteiden ja tarkoituksellisten kontekstien
pohjalta. Arvostava vuorovaikutus rohkaisee
avoimeen suhtautumiseen niin omiin kuin
toisten kokemuksiin ja palveluissa kohdattuihin tilanteisiin. Sama tilanne tai asia
voidaan kokea ja tulkita hyvin vaihtelevilla
tavoilla, minkä oivaltaminen auttaa tarkastelemaan omaa ajattelua ja toimintaa uudesta
näkökulmasta. Kokemuksellisten harjoitteiden kautta osallistujat pystyvät helpommin
soveltamaan, käyttämään ja kehittämään
osaamistaan eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.
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Kaikki osallistujien aikaisempi asiantuntemus, osaaminen ja taidot säilyttivät Verkottaja-yhteisvalmennuksessa siis edelleen
arvonsa. Verkottaja-yhteisvalmennuksissa
keskeinen osa perustietoisuuden kouluttamista oli tuoda kokemustieto tasa-arvoisena
teoreettisemman, tutkimuksellisesti todennetun tiedon rinnalle yhteiskehittämistoiminnan ja uudenlaisen ”toimijaroolittumisen” lähtökohdaksi.
Ammattilaisia tämä näkökulmien avartuminen ja hyväksynnän ilmapiiri rohkaisee
kokeilemaan työssään luovasti asiakkaiden
kannalta entistä toimivampia lähestymistapoja. Samalla se auttaa kaikkia yhteisvalmennukseen osallistuvia herkistymään
suoraan tai epäsuorasti saadulle palautteelle. Toisiin vaikuttamisen ja toisten vakuut-

Kokemusasiantuntijaksi kehittyminen
kaikki me
erottelu

Asiantuntijuuden
taso

Moniammatillinen
tieto, koulutus ja
kokemus

Jaettu
asiantuntijuus

puolustus
Kokemuksellinen
tieto ongelmsta,
toipumisesta,
kuntoutumisesta

hyväksyntä
Vertaistukitoiminta

Osaamisen ja
toimijuustaso

Tasa-arvoinen
yhteiskehittäminen
Ammattilainen

Toiminnan taso

Palvelu- ja
auttamisjärjestelmä

kuunteleminen,
kuuleminen
väärässä
olemisen taito

Kokemusosaaja,
kokemusasiantuntijaja vertaistoimija

Kytkeytyminen
tasa-arvoisesti=
”yhteiskehittäminen”

”tavoitteet”

mitä tässä
välissä

intohimo, palo

KAT

samalla
puolella
olo

kokemuksista
oivallukset

Kokemusasiantuntijatoiminnan
eri muodot

yhteis
työ
taidot

laajempi
kuva,
ymmärrys

mitä ennen
alussa?

prosessi jatkuu,
kuinka pitkälle?

asenteet
muutos syntyy ja elää marginaaleissa

Verkottajan alueelliset jaetun osaamisen kehittämis-ja valmennusprosessit (”ato-malli”)

minä
me
te
ne

kasvu kokemusasiantuntijuuteen

oppiminen
KokoA
ym.

kokemuksen
vahvuus
kokemuksen
autenttisuus
löytää
oma juttu,
jutut, ”ala”

kokemusosaaminen

focus
roolit

omatmuidenyhteiset

Hanna-Leena Hurri • ”Kokemusasiantuntijana kehittyminen” -koulutusmateriaali

kokemus
kokemusasiantuntijuudesta

mitä nyt?
kuinka pitkälle
kokemusta voi
jalostaa?
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”Buddhalainen rotaatio”
• Muodostetaan kaksi sisäkkäistä kehää, ulko- ja sisäkehät kasvot vastakkain.
• Ohjataan erikseen kysymyksiä, joissa kussakin tarkoitus keskustella uuden ihmisen
(”kasvon”) kanssa muutama minuutti (kunnes puheensorina laskee), kouluttajan merkistä
keskustelukumppanin vaihto (vuorotellen ulkopiiri yksi askel oikealle tai sisäpiiri yksi askel
vasemmalle), uuden parin kanssa uusi keskusteluteema (fläpillä) kunnes kaikki keskustelleet kaikkien kanssa piirissä.
• ”Kasvokkaisen” keskustelun teemat (kun peruspareja esim. 9, kouluttaja kirjoittaa fläpille
yksitellen ja sanoo ääneen):
1. Mikä minua turhauttaa (ainakin toisinaan) päihde- ja mielenterveysalaan liittyvässä
työssä/toiminnassa ja mitä minulle tärkeää arvoa/merkitystä asia loukkaa?
2. Mikä on minulle merkityksellistä elämässäni?
3. Mikä on tärkeintä asiakkaan/potilaan kohtaamisessa?
4. Mitä erityitä minä voin tai toivon voivani antaa asiakkaalle/potilaalle yhteiskehittämistyössä ammattilaisen/kokemusosaajan rinnalla?
5. Mikä on paras palaute, jonka olen saanut ammattilaisena tai kokemustoimijana päihde- tai mielenterveystyössä asiakkaalta/potilaalta?
6. Mikä on oma ehdottomasti paras puoleni käytännön yhteiskehittämistyössä?
7. Mitä ominaisuuksia/taitoja arvostan työtovereissani?
8. Mistä unelmoin tulevaisuudessa (lähiaikoina tai tuonnempana)?
9. Miten voisin vielä paremmin huolehtia itsestäni?
Tutustumis- ja ryhmäytysharjoituksen koulutusmenetelmäkuvaus

tamisen sijasta valmennuksessa opittiin
vuorovaikuttumaan, sallimaan toisenlaisten näkökulmien, erilaisten kokemisen ja
tuntemisen tapojen, vaikuttaa myös itseen.
Moniäänisessä vuoropuhelussa osallistujat
tutustuvat toistensa ajatuksiin ja saavat tilaisuuden yhdessä rakentaa omaa ajatteluaan.
Valmennuksessa rohkaistiin osallistujia
ilmaisemaan erilaisia ja myös keskenään
ristiriitaisia ajatuksia, mikä edistää ammattilaisten ja asiakkaiden maailmojen
sekä yhteiskehittämisessä esiin nousevien
ilmiöiden tutkimisessa keskeistä moninäkökulmaisuutta. Tuttuuden ja luottamuksen
kasvaessa osallistujien on yhä helpompaa
tuoda omia keskustelussa herääviä ajatuk-

siaan ja hypoteesejaan vuorovaikutukseen.
Ajatusten ääneen lausuminen auttaa myös
läsnäoloon ”tässä ja nyt”. Ääneen lausumattomina vahvat mielipiteet ja arvailut voivat
asettua avoimuuden ja dialogiin osallistumisen rasitteeksi, sillä ne vaikuttavat vuoropuheluun joka tapauksessa. Hyväksyvässä
ilmapiirissä korostuu se, että kaikki näkökulmat, kokemustiedot, asiantuntemukset
ja tietämisen tavat ovat oikein. Siten ne
voivat elää yhteisvalmennuksessa ja -kehittämisessä rinnakkain. Perinteistä objektiivisuuteen perustuvaa asiantuntijatietoa ei
siten haasteta korvattavaksi postmodernilla
tai asiakkaiden kokemustiedolla, vaan eri
tietämisen tavat asettuvat rinnakkaisiksi,
toisiaan tukeviksi ja tarvitseviksi.

Tietämisen suhteellisuuden avaaminen
yhteisvalmennuksessa auttaa jokaista osallistujaa oivaltamaan, mikä on oman tietämisen,
toimintatapojen ja esimerkiksi auttamistyössä
muodostuneiden rutiinien perusta (mm. ammattialan auktoriteetit, opinnot, työ- ja elämänkokemukset). Näin suhde omaan tietämykseen
voi kehittyä joustavammaksi ja tietopohjaan alkaa
syntyä vapaata “ilmatilaa”. Sen avulla voi tarkastella
omaa tietämystään myös muista, itselleen vieraammista näkökulmista edes hetkellisesti. Jaettu asiantuntemus ilmenee muun muassa kyvyssä kutsua
itseä ja toisia joustavaan, vapaaseen henkiseen ja
vuorovaikutukselliseen tilaan, jossa kenenkään,
ei valmentajan eikä osallistujien, tarvitse yrittää
määritellä ”totuutta” tai ohjata keskusteluja tiettyyn
lopputulokseen.
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Uudenlaiseen menetelmäsuhteeseen
Yhteiskehittämisessä tarpeellinen osaaminen
on menetelmäajattelun ylittävää metaosaamista.
Sillä tarkoitetaan osaamista, ymmärrystä ja taitoa
soveltaa toimintatapaa käyttökelpoisesti siinä
todellisessa asia- ja tilanneyhteydessä, missä sen
on tarkoitus toimia. Myös päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakastyön osaamisen kehittämisessä
kuin myös ammatillisen täydennyskoulutuksen
perinteessä on usein korostunut tarve vahvistaa
henkilöstössä jotain tiettyä menetelmää tai osaamisen tapaa, joka on arvioitu tarkoituksenmukaiseksi
esimerkiksi strategian kannalta. Soveltamisen
alustoina voivat tällöin olla mitkä tahansa asiakasja kehittämistyön menetelmät.
Yhteiskehittäminen haastaa uskaltamaan uuteen
ja olemaan luova, aito, utelias ja avoin yllättävillekin
mahdollisuuksille. Siksi se edellyttää ammattilaisilta
ja kokemusasiantuntijoilta kokonaisvaltaista, tilan-

”Disneymalli”
Omien kehittämispilottien alkusuunnittelu
1. Sekaryhmissä: Unelmointivaihe
Luovuutenne mahdollisuudet ovat rajattomat. Sinun ei tarvitse välittää rahasta, rajoitteista, ei
piitata muiden puheista eikä muista rajoitteista. Anna mielikuvituksen lentää – kaikki on mahdollista! Elävöittäkää, miltä unelma silloin näyttää, kuulostaa, tuntuu, tuoksuu ja maistuu.
2. Kontekstiryhmissä (työparit tms.): Toteutusvaihe
Mitä olet jo tehnyt unelmakokeilusi eteen? Huomioi kaikki pienetkin askeleet. Mitkä ovat
resurssisi? Kuvaile niitä ja listaa kaikki! Ole realisti! Miten voit toteuttaa tavoitteita? Mitä nämä
asiat merkitsevät aikataulullisesti? Mitä resursseja on ja vielä tarvitaan? Nyt jalat maassa!
3. Reflektoivien kanssa: Tarkistus/kritiikkivaihe
Olkaa laaduntarkkailijoita ja reflektoikaa. Mitä mieltä olette unelmasta? Mitä kysymyksiä
esitätte? Mitä haasteita löydätte? Kohdistakaa kysymykset suunnitelmaan, ei ”Unelmoijiin” tai
”Toteuttajiin”.
4. Lopuksi katsokaa kontekstiryhmissä tilannetta omina itsenänne ja samalla ”ulkopuolisina”.
Onko pilotissa riittävästi unelmointia, toteutusta ja kritiikkiä? Mitä voisi tehdä näiden yhteistyön parantamiseksi? Millaisen suunnitelman voit ottaa tästä mukaasi?
Omien kehittämispilottien alkusuunnitteluharjoituksen koulutusmenetelmäkuvaus
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teiden hallintapyrkimyksiä huojuttavaa muutosta
suhteessa tietämiseen, ajatteluun ja todellisuuteen. Verkottaja-yhteisvalmennuksessa ei tämän
vuoksi opetettu yhteiskehittämistoiminnan
osaamisperustaksi menetelmiä, hyviä käytäntöjä
tai malleja, vaan niitä tuotiin yhteisen toiminnan
työvälineiksi ja tutkimuskohteiksi. Osallistujia –
sekä kouluttavia ja valmentajia itseään – haastettiin samalla yhä uudelleen luopumaan houkutuksesta määritellä, mistä asioissa ja ongelmissa on
kyse ja miten ne jonkin menetelmän tai keinon
avulla voitaisiin lopullisesti ratkaista.
Verkottaja-yhteiskehittämisvalmennuksessa käynnistettiin erilaisten asiakas- ja
potilastyön käytäntöjen kokeilut strukturoidusti heti alussa. Samalla saatiin kuvausta ja
reflektointiperustaa palveluiden todellisuuden konteksteissa mahdollisista yhteiskehittämisen toimintatavoista ja menetelmäsovelluksista.
Verkottaja-yhteisvalmennuksissa tarkoituksena ei ollut kiistää tai väheksyä hoitoja terapiamenetelmiä, asiantuntijatietoa,
malleja, selityksiä ja ratkaisuja, vaan alkaa
havainnoida niitä käytäntöön soveltuvissa
konteksteissaan. Menetelmälähtöisyyden
sijaan viritettiin hoito- ja terapiamenetelmien perusoletuksia ja käsitteistön merkityksiä
tutkivaa ja niiden soveltamista rikastavaa
ajattelua. Verkottaja-yhteisvalmennuksissa
menetelmään liittyvän osaamisen rinnalle
tuotiin moniselitteisyyttä ruokkivia näkökulmia. Voitiin kysyä esimerkiksi alustuksessa
innostaneista, uteliaisuutta tai hämmennystä herättäneistä asioista avoimia, moniselitteisyyttä ruokkivia kysymyksiä: Mitä
kertomasi asia tarkoittaa sinulle? Mitä se
merkitsee työssäsi tai elämässäsi käytännössä? Mikä siinä on sinulle tärkeää tai epäkiinnostavaa? Mikä taas mukavaa tai epämukavaa? Valmentajat virittivät keskusteluja
myös joidenkin menetelmällisten keinojen

avulla (avoimet kysymykset, arvostava ja
mallittava haastattelu, reflektoivat ryhmät
jne.), mutta tällöinkään tarkoituksena ei
ollut oppia keinoa tai “oikeita” tapoja vastata
kysymyksiin vaan virittää menetelmälliseen
tausta-ajatteluun perustuvaa merkityksellistä dialogisuutta. Kertomalla omia ja kuuntelemalla toisten tärkeinä pitämiä asioita
voidaan oppia tunnistamaan sekä omia että
keskustelukumppanin arvoja ja luopumaan
niiden arvioinnista.
Valmennuksessa vierailevia alustajien on
osattava kertoa myös aiheen merkityksestä
heille itselleen ja siitä, mitä se tarkoittaa
heidän kokemuksenaan, tilanteessaan ja
työssään. Dialogisessa vuorovaikutuksessa
melko yksiselitteisiltäkin vaikuttavien asioiden taustalta voidaan etsiä ihmisten välisistä suhteista, toiminnan (esim. ratkaisukeskeisyyden) puitteista, arvoista, tunteista ja
historiasta rakentuvaa, itse kullekin elävää
ja merkityksellistä kontekstia.

“Totuuden torvesta
tyhjäpäätutkijaksi”
Verkottaja-yhteisvalmennuksen tutkivaa
keskusteluasennetta voi kutsua ”tyhjäpäätilaksi”, jossa omat käsitykset eivät ohjaa
keskustelua, vaan vuoropuhelu rakentuu
vapaasti ”monien totuuksien” lähtökohdasta. Osallistujia rohkaistiin myös ulkoistamaan tai siirtämään päällimmäiset uskomuksensa keskusteluissa sivuun siten, että
ne eivät niin keskeisesti määrittelisi heidän
ajatteluaan ja keskusteluun tuomiaan näkökohtia. Tämä siksi, että vuoropuhelussa
”tyhjäpäänä” ei ole tarkoituksellista samalla suunnitella, mitä itse sanoisi tai tekisi
seuraavaksi. Kyse on asennoitumisesta
toiseen ihmiseen ja luopumisesta tavoitteesta vaikuttaa toiseen, saada aikaan jotain
ennalta määriteltyä. Mahdollinen muutos

voi tapahtua pakottamatta, luonnostaan
(Rosenbaum & Dyckman 1996). Olennaista
ei ole suuntautuminen keskustelun lopputulokseen vaan siinä näkyväksi tulevaan tässä
hetkessä. Kuuntelevassa ja innostuneessa
keskustelussa voi olla koko ajan tietoisesti
ja hyväksyen läsnä. Ristiriitaisetkin ajatukset
voi ilmaista, jolloin ne eivät jää vaivaamaan
omaa kytkeytymistä yhteiseen keskusteluun.

Verkottajan kammareissa

Kun häiritsevät ajatukset ja jopa ajatus
itsestä ovat “tyhjäpäätilassa” syrjemmällä, ei
enää ole tarpeen eikä edes voi tehdä eroa
itsen ja toisten välillä. Emme arvioi, luokittele tai suunnittele, vaan näemme toiset
ihmiset sellaisina kuin he ovat, vääristelemättä havaintojamme omilla teorioillamme
tai ennakko-oletuksillamme. Lopulta ei enää
ole kyse ”tietäjästä” ja ”tiedon kohteesta”,
vaan jäljelle jää pelkkä hyväksyvän tietämisen prosessi (Klemola 2004).

Debatti
Debatti (väittely, kiivas keskustelu) on vanhoissa kulttuureissa käytetty ongelmanratkaisumenetelmä. Debattia voi pitää dialogin (moniääninen vuoropuhelu) ”esimuotona”. Debatti perustuu ”väittelijöiden” omakohtaiseen tietoon ja kokemukseen väiteltävästä aiheesta.
Tarkoituksena on, että väittelijä saa ja pystyy esittämään ja perustelemaan mielipiteensä toisille. Ryhmämetodina sitä säätelevät pelisäännöt, joihin osallistujat sitoutuvat ja joiden noudattamisesta ohjaaja vastaa. Puheenvuorot pyritään pitämään
lyhyinä.
Väittelyn kesto on n. 20 minuuttia, jonka jälkeen voidaan keskustella ryhmänä havainnoista pidempään. Väittelyn voi toteuttaa myös pienryhmien tai niiden edustajien
kesken.
Väittelyn perusperiaatteet:
1. Osallistujilla on omaan tulkintaan perustuva, argumentoitava mielipide aiheesta.
2. Väittelyn aihepiiri valitaan ja rajataan tarkoituksenmukaiseksi.
3. Osallistujilla on tila ja oikeus argumentointiin keskeytyksettä ja loppuun saakka
omalla vuorollaan.
4. Osallistujalla on velvollisuus kuunnella myös toisten osallistujien argumentit ja
palaute (ulkopuolinen tarkistus).
5. Osallistujat pyrkivät omavastuiseen kommunikointiin (valmiita korjaamaan, jos
valmentaja sitä ehdottaa).
Toisen persoonaan kohdistuva arvostelu ja henkinen väkivaltaisuus ovat kiellettyjä.
Kohtaamisharjoituksen koulutusmenetelmäkuvaus
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Verkottaja-yhteisvalmennuksessa houkuteltiin esille osallistujien uteliaisuutta
tunnistaa tärkeitä asioita ja ymmärtää niihin
sisältyvää yllätyksellisyyttä. Valmennuksen kaikissa vaiheissa ja tilanteissa haluttiin vahvistaa todellisuudelle annettuihin
vaihteleviin merkityksiin ja niiden taustalta
löytyviin arvioihin perustuvaa tietoisuutta ja
valmiutta tunnistaa, mikä itselle sekä toisille
on keskustelussa esiin nostetuissa asioissa
tärkeää ja miksi näin on.
Yhteiskehittämistä sävyttää siis tietynlainen “vallattomuus”, oman valta-aseman
ylläpitämisestä tai sen tavoittelusta mahdollisimman vapaa yhteys toiseen ihmiseen.
Vallattomuus on suomen kielessä hauska
sana, joka tarkoittaa sekä vallasta vapaata
toimintatapaa että hassua tai kujeilevaa
käytöstä. Verkottaja-yhteisvalmennuksessa vallattomuus mahdollisti uusien asioiden, yhteyksien ja suhteiden syntymisen.
Tällaiselle valta-asemista vapautumaan
pyrkimiselle ominaisia piirteitä ovat pysähtyminen ja kiireetön läsnäolo, todellisuuden
jakaminen hetkessä, kohtaamisen haurautta kunnioittava hienovaraisuus, toisaalta
pakottomuus ja huumori sekä improvisointi,
luottavainen hetkessä toimiminen. Vallattomuus syntyy ymmärryksestä ja uskalluksesta nähdä jokainen ihminen yksilönä, jolla
on oma kokemusmaailmansa ja historiansa
(Ovaska & Koskela 2017). Verkottaja-yhteisvalmennuksessa kyseessä oli tietoinen
vallansiirto ulkopuolisen teoreettisen tiedon
opettamistavasta osallistujien ajattelua,
kokemusta ja toimintaa korostavalle oppijakeskeiselle, konstruktivistiselle vallankäytölle, jossa valtaa ei arvoteta, vaan sen
laadusta, sijainnista ja vaikutuksesta ollaan
tietoisia ja sitä reflektoidaan avoimesti koko
ajan (mm. Heikkilä 2015).

Epävarmuudesta nauttimiseen
Epävarmuus ja sattumanvaraisuus ovat
väistämättä iso osa arkea palveluissa,
ammattilaisten työssä ja ihmisten elämässä
yleensä. Yhteiskehittämisessä ja -valmennuksessa ei kuitenkaan pyritä selittämään,
ottamaan haltuun tai hallitsemaan tätä
epävarmuutta vaan asettumaan yhdessä
sen äärelle ja hyväksymään todellisuuden
ristiriitaisuus ja hallitsemattomuus. Epävarmuuden sietämistä ja siitä nauttimista
helpottaa, kun erillisten, keskenään ehkä
kilpailevienkin näkökulmien välinen suhde
alkaa muuttua arvostavaksi, sallivaksi ja
uteliaisuutta ruokkivaksi. Kun keskinäinen
tuttuus ja luottamus lisääntyvät, ei väärinkäsityksiä, virheitä tai epäonnistumisia tarvitse
pelätä. Voidaan asettua kiireettömästi aistimaan ja kokemaan erilaisia kokemisen ja
ajattelemisen tapoja, mikä puolestaan tekee
tilaa luovuudelle.
Yhteiskehittämisen ydin löytyy yhä uudelleen käynnistyvistä luovista prosesseista,
joissa ideat ja toiminta kehkeytyvät osallistujien välillä ja heidän yhdessä luomansa
todellisuuden pohjalta. Juuri epävarmuus
todellisuuden luonteesta tekee tilaa sille,
että jokainen voi tuoda esiin oman, ehkä
yllättävänkin käsityksensä kehittämisen
aiheena olevan toiminnan (esim. sote-palvelun osa tai käytäntö) merkityksestä ja
tarkoituksesta. Jokainen esiin tuotu näkökulma rikastaa osaltaan yhteisesti rakentuvaa, neutraalia palvelukuvausta elävämpää
“karttaa” todellisuudesta.
Epävarmuuden hyväksyminen on hedelmällinen lähtökohta ideoinnissa ja konkreettisissa kokeiluissa. Kukaan ei voi etukäteen tietää, mitä mistäkin teosta seuraa.
Onnistumiset ja epäonnistumiset ovat yhtä
mahdollisia lähdettäessä tuntemattomal-

le maaperälle ja luomaan uutta. Syyn tai
syyllisen etsimisen sijaan ”epäonnistumista”
voidaan tervehtiä mahdollisuutena haastaa
rutinoituneita käsityksiä todellisuudesta.
Sitä voidaan tutkia yhdessä ja jokainen voi
samalla kysyä itseltään, mitä uutta epäonnistuminen tai asian toisella tavalla toteutuminen ja suhtautumiseni siihen kertoo
minulle itsestäni. Mitä se opettaa perusoletuksistani, etukäteen tietämisen mahdollisuudesta, suhteestani todellisuuteen? Silloin
uteliaisuus korvaa mahdollisen pettymyksen
ja auttaa löytämään luottavaisen suhteen
uuden luomisessa vallitsevaan epävarmuuteen. Jossain vaiheessa voi olla vaikeaa enää
tiukasti erottaa sitä, mikä erottaa onnistumisen epäonnistumisesta.
Todellisuuden epävarmuuden hyväksyneellä on varaa olla tiukkojenkin haasteiden
äärellä luottavainen ja uteliaan tutkiva.
Hänellä on uskallusta pidättäytyä helposti
mieleen nousevista valmiista ratkaisuista.
Hän oppii yhteiskehittämisessä tarpeellista
herkkyyttä lukea vaihtelevia vuorovaikutustilanteita, tunnistaa ja hyväksyä vuorovaikutustyylien moninaisuutta, joka hetki uudelleen muotoutuvia suhteita ja yhteistyön
säikeitä.
Pysyttelemällä riittävän kauan epävarmuuden ja ei-tietämisen tilassa voi oppia
jopa nauttimaan siitä, että hiukan ”viipyilemällä” ei tarvitse vielä tietää tai ratkaista,
peittää tai helpottaa omaa tietämättömyyttä
valmiilla selityksillä tai ratkaisuehdotuksilla.
Itse asiassa juuri ilmiöiden moniselitteisyyden ja todellisuuden epävarmuuden hyväksyminen luo yhteiskehittämiseen luontevaa,
pakottamatonta varmuutta. Aina ei tarvitse
tietää vastausta tai esiintyä muuten asiantuntijana. Silloin ei tarvitse myöskään
motivoida tai sitouttaa toisia, koska ratkaisu,
kokeilu tai keino on muotoutunut yhteisessä
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prosessissa, ei rajatun asiantuntemus- tai
kokemusalueen sisällä. Tämä vapauttaa eri
asiantuntemusalueita edustavat ammattilaiset sekä oman asiakkuus- ja kokemushistoriansa yhteiskehittämiseen tuovat kokemusasiantuntijat paineesta tietää ja löytää
välittömästi oikea selitys ja ratkaisu. Vähitellen tietämisten moniäänisyys, huumori ja
rento kokeiluote alkavat sävyttää vuorovaikutusta yhteiskehittämistä yleisemminkin.

Läsnäoloon tässä ja nyt
Yhteisvalmennuksessa voidaan oppia
toimimaan, ajattelemaan ja puhumaan täsmällisesti ja tässä hetkessä, mikä vahvistaa
osallistujien kokemusta omasta ja toisten
elävästä läsnäolosta. Huomio ei käänny
menneisyyteen ja rutiiniin, selitysten ja vastausten etsimiseen tai tulevista haasteista
etukäteen huolestumiseen. Silloin yhteiskehittämisessä voi keskittyä kuulemaan asioita
sellaisina kuin ne juuri nyt avautuvat ilman
kiirettä. Kiireetön läsnäolo auttaa kuulemaan, ymmärtämään ja oppimaan uudella
tavalla myös toisten kokemuksista ja käsityksistä. Tässä kouluttaja tai valmentaja on
esimerkkinä: hänen oma kiireettömyytensä
ja läsnäolonsa mahdollistaa osallistujien
asettumisen tähän mielen- ja olemisentilaan.
Verkottaja-yhteisvalmennuksessa asetuttiin kiireettömästi ihmettelemään keskusteluissa esiin nousevien tietämysten ja
käsitysten juuria arkisella, asioiden sattumanvaraisuutta esiin houkuttelevalla tavalla. Yhtenä tarkoituksena oli opetella luopumaan valmiista, “oikeista” selityksistä ja
ratkaisuista. Asettumalla ”lepäämään vuorovaikutuksessa” voidaan osallistujien kesken
luoda olla luonnollisempaa, spontaanimpaa
ja enemmän läsnä olevaa tilaa ja suhdetta,
olipa kyse sitten asiakastyöstä, asiakkaana
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Vieraskynä

olemisesta tai omassa arjessa eteen tulevista tilanteista. Yhteisvalmennuksen ja -kehittämisen ydintulokset – oppimiskokemukset,
toimintatapojen tai palvelukäytäntöjen
muutokset – syntyvät paradoksaalisesti juuri
tästä keskittymisestä läsnäoloon, arkipäiväiseen ja sattumanvaraiseen.
Erityisen hedelmällistä ja samalla haastavaa oli tutkia palveluiden asiakkuuteen
liittyviä näkökulmia, kokemuksia ja käsityksiä läsnäolon ja sattumanvaraisuuden
lähtökohdasta. Asiakkaiksi nimettyjen elämän huolet ja tarpeet, heidän tilanteidensa
monitahoisuus sekä tästä nouseva näkökulmien ja kokemusten moninaisuus pyrittiin
tekemään näissä tilanteissa näkyväksi.
Tämä tapahtui valmennuspäivien välissä
käynnistettyjen yhteiskehittämiskokeilujen
jakamisen ja niistä nousevien tapausesimerkkien tutkimisen avulla.
Tässä yhteiskehittämisen prosessi ja siinä
avautuvat tilat lähestyvät tulevaisuudesta

käsin johtamista (Scharmer 2009). Vallitsevista käsityksistä luopuminen, faktojen
rinnalle nouseva dialogisuus ja leikillisyys
sekä näin avautuvan moniselitteisyyden
edessä hiljentyminen auttavat päästämään
irti vanhoista, toimimattomista perusoletuksista. Tämän irti päästämisen kautta Verkottaja-yhteisvalmennuksissa avautui tila, jossa
jokaisen oli mahdollista alkaa tunnistaa aikaisemmin näkymättömiin jääneitä unelmia,
sallia niiden tulla esiin, nousta tietoisuuteen
ja keskusteluun sekä vähitellen kehkeytyä
osaksi yhteisiä ideoita ja toimintaa. Kyse
ei ole vain dialogisuuden ja leikillisyyden
itsetarkoituksellisesta korostamisesta, vaan
siitä, että juuri tämä valmennuksessa luotu
kulttuuri luo pohjaa osallistujien omissa työja toimipaikoissa käynnistämälle yhteiskehittämiselle. Se edellyttää uskaltautumista
tuntemattomaan, kokeilemaan, unelmoimaan ja havaitsemaan, että asioiden kehittämisen ainekset ja edellytykset ovat yleensä jo koossa. On vain yhdessä tartuttava
hetkeen!

Fragmentteja sieltä, täältä ja tuolta
Ensimmäinen aamu. Matkan alkupiste. Istumme alas. Esittäydymme. Ammattilaisia. Meitä
kokemusasiantuntijoita. Yhdessä. Katseet. Jännittyneisyys. Käsin kosketeltavaa. Katseet.
Kuka katsoo? Miten katsoo? Mistä katsoo? Ketä katsoo? Seisomme seinustalla. Tanssilattia
on tyhjä, mutta odottaa. Tanssijoita. Meitä. Mutta mikä tanssi? Missä ovat askeleet? Tässä
paperissa ei lue. Apua! Tango? Jive? Kumpi vie? Missä musiikki? Mihin aikaan lounas?
Tila täynnä mahdollisuuksia. Miten saan avattua oman tilani, ajatukseni ja avaruuteni
osaksi jotain yhteistä, osaksi alustaa, parkettia, jossa voisimme kaikki turvallisesti liukua ja
tapailla jotakin. Ehkä koskettaa toisiamme. Ehkä kohdata jossakin. Kenties roolien, meissä
olevien rakenteiden tuolla puolen. Häh? Kohdata ”meissä olevien rakenteiden tuolla puolen”. Huh huh. Mitäs tämä oikeasti tarkoittaa? En ymmärrä. Vilkuilen. Miksi meidän pitäisi
kohdata? ”Ton tyypin kanssako?” Koko ajanhan me kohdataan. Tässähän me olemme.
Puhumme. Eikö vain? Outo tyyppi.
Tila täynnä mahdollisuuksia. Katseet kiinnittyvät, aukeavat. Löydämme sanoja. Löydämme
sanojen taakse. Kirjaimet muuttuvat läpinäkyviksi. Ainakin hetkeksi jokin meissä kohtaa ja
tunnustelee. On utelias. Nuuskii. LIITTYY. Ojentaa käden. Pitää siitä kiinni. Tanssii. Liukuu
tuntematonta kohti, maisemaan, jossa emme koskaan ole olleet. Maisemaan, jossa kone
kasvaa ruohoa.
Tila täynnä mahdollisuuksia. Nauru. Ilo. Hymy. Jakaminen. ”Toihan on hyvä tyyppi.” Jotain
alkaa rakentua. Jotain alkaa rakentua minussa. Sinussa. Meissä. Meidän välissä. Väliin. Itu.
Oivalluksen alku. Ajattelun multa. Haurasta, tunnustelevaa ja välillä vahvuudessaan niin
kirkasta: näinhän tämän pitää olla, tämä tuntuu oikealta. Ja mikä tärkeintä, minussahan
tämä kaikki on ollut valmiina. Odottamassa. Odottamassa itseäni parketilla. Odottamassa
itseäni tanssimassa odottamatonta. Odottamassa itseäni olemaan rohkea ja utelias. Odottamassa itseäni rikkomassa rajojani ”minussa olevien rakenteiden tuolle puolen”. Kaikki
tämä on ollut minussa. Ja nyt liikuin. Ja liikuimme. Yhdessä. Reklamoisin kuitenkin siitä, että
ei siinä paperissa tämmöistä luvattu.
Tila täynnä mahdollisuuksia. Matkan päätepiste. Istumme alas. Ammattilaisia. Meitä kokemusasiantuntijoita. Yhdessä. Mitä oikein tapahtui? 1+1= 42? Katseet ovat. Katsovat. Näkevät. Seinustat kadonneet. Hengitys samaa. Rytmi ja liike kohtaavat. Olemme me. Ja samalla
sinä ja minä. Olet ammattilainen. Olen kokemusasiantuntija. Edelleen. Totta kai. Mutta
tärkein oivallus on: sinä olet ihminen, minä olen ihminen ja ihmisyydessä me kohtaamme.
Tila täynnä mahdollisuuksia. Matka ei pääty. Se jatkuu. Loputtomasti.
Kirjoittaja Mikael Söderström on KokeNet-hankkeen projektisuunnittelija ja kokemusasiantuntija. Hän toimi suunnittelijana ja kouluttajana useimmissa Verkottajan yhteisvalmennusprosesseissa 2015–2016.
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3.
Yhdessä
eteenpäin
Vuorovaikutusta ja kokeiluja
Verkottaja-yhteisvalmennuksen prosessille pyrittiin rakentamaan tila, joka oli tietyllä tavalla järjestetyn fyysisen tilan lisäksi
henkinen tila, jota voi kuvata kammareissa
kuljeskelun ja vapaan liikkeen metaforan
avulla. Keskeisempää kuin ohjata osallistujia
ja valmennusprosessia johonkin tiettyyn hyväksi oletettuun suuntaan tai tavoitteeseen
oli luoda kuljeskelulle otollista, turvallista ja
inspiroivaa tilaa, jossa vuorovaikutusta ja
-vaikuttumista alkaa tapahtua osallistujien
välillä. Tuo luovuutta virittävä tila – mielen
vapaata liikettä ruokkivat kammarit – muodostuivat sekä valmennustilan fyysisistä
ratkaisuista (huonetilasta, tuolien ja pöytien
järjestyksestä) että työskentelyn ja vuorovaikutuksen virittämisen tavoista, toimintatyylistä ja ilmapiiristä Parhaimmillaan kaikki
nämä yhdessä edistivät osallistujia arvostavan, tasa-arvoisen ja esteettisen ilmapiirin
hengen luomista.
Verkottaja-yhteisvalmennuksen kaikissa
vaiheissa pyrittiin siihen, että kukin osallistuja voi itselleen tarkoituksellisella ja luontevalla tavalla omaksua yhteiskehittämiselle
ominaista ilmapiiriä ja tietokäsityksiä sekä
oppia tunnistamaan niitä motivoivaa filosofista tausta-ajattelua. Informaation jakamista tärkeämpää oli virittää keskustelujen

moniäänisyyttä. Moniäänisyys kannusti
osallistujia jakamaan omia ja tunnistamaan
toisten kokemuksia ja todellisuudelle annettujen merkitysten moninaisuutta.
Yhteiskehittämisen onnistuminen perustuu ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Verkottaja-yhteisvalmennusten
alussa tehtiin näkyväksi jo olemassa olevia
sidoksia keskenään tuttujen osallistujien välillä ja ohjattiin heitä tutustumaan
vieraampiin osallistujiin. Tarkoituksena
oli luoda pohjaa tutustumiselle ja auttaa
syventämään olemassa olevia suhteita ohjaamalla osallistujia keskustelemaan keskenään asioista, joista ei aiemmin ollut tullut
mieleen puhua. Uudemman tuttavuuden
kanssa samoja aiheita ja kysymyksiä voitiin
käsitellä puhtaammalta pöydältä, ilman tuttuuteen perustuvia oletuksia. Yhteisvalmennuksen ryhmäkoheesiota tuettiin erilaisilla
rotaatiotavoilla, joissa osallistujat ohjattiin
keskustelemaan kaikkien kanssa tärkeistä
yhteisistä asioista. Valmiisiin luokitteluihin
ja ennakkokäsityksiin perustumisen sijaan
ryhmäytymistä pyrittiin ohjaamaan yhteistä
ymmärrystä ja käytännön toimintaa edistävään ajattelemiseen.
Näin voidaan synnyttää valmennusryhmässä monitahoista, hyvinkin erilaisista lähtökohdista tapahtuvaa yhteistyötä edistävää
”sosiaalista liimaa”. Osallistujien ammattitai kokemusasiantuntijataustan korostaminen ei ollut hedelmällistä, vaan osallistujia
autettiin rakentamaan luokitteluja ylittävää
ymmärrystä ja tuttuutta. Kasvokkainen kohtaaminen, rotaatiot ja omien merkitysten
vuoropuheluun tarjoaminen ovat tehokkaita
tapoja ryhmäytyä ja alkaa rakentaa yhteiskehittämistoiminnalle tarpeellista koheesiota (keskinäinen tarvitsevuus).

’RYHMÄYTTÄMINEN’

Samalla ryhmällä voi olla monia samanaikaisia ryhmäytymiskerrostumia vaikuttamassa vuorovaikutukseen näkymättöminä tai näkyvinä.

Pyrkimyksenä kussakin
kontekstissa
(’kohderyhmä’)
= Tarkoitukseen,
tilaan, suhteeseen
YHTEEN KYTKEVÄT
sidottu

A
A

KOKEMUKSET

F

B

RYHMÄKOHEESIO

(keskinäinen
vetovoima)

E

C
C

E

RYHMÄYTTÄVÄ
KOMMUNIKAATIO

B

F

YHTEEN KYTKEVÄT
KULTTUURIT
Toiminta
Koodisto
Rituaalit

B

A

F

Assosioituminen
Vertaistuki

• Samalle kartalle
• Erilaisuus kytkee
rikkaasti
• Dialogisesti
• Tasa-arvoisesti
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E
’Liimana’ arvot,
merkitykset ja pyrkimykset

C

D
D
D

Ryhmäytymisen tasot -koulutusmateriaali

Haastavaa tässä oli se, että toisilleen
vieraammat ihmiset herkästi tulkitsevat
toistensa aikomuksia ja toimintaa vastaavanlaisissa tilanteissa tai samankaltaiseksi
oletetuista ihmisistä kertyneiden kokemusten perusteella. Näiden usein tiedostamattomien ennakkoasenteiden ja -päätelmien
tunnistaminen ja niiden tietoinen sivuun
laittaminen oli oleellista paitsi yhteisvalmennuksen alussa myös sen myöhemmissä
vaiheissa. Toisilta osallistujilta oppiminen
ja heidän kokemustensa ja näkökulmiensa
ymmärtäminen edellyttää kykyä muuntua
omista, rutinoituneista perusoletuksista

ja “silmälaseista”. Siten voi oivaltaa jotain
uutta ja ennalta määrittelemätöntä. Palveluiden konkreettisessa yhteiskehittämisessä
keskeistä on taito ennakkoluulottomasti
kiinnostua yhä uudelleen ja tuoreella tavalla
toisten näkökulmista, käsityksistä ja kokemuksista.
Järkeilyyn ja päättelyyn perustuvien keinojen ja hallintapyrkimysten vahvistamisen
sijaan Verkottaja-yhteisvalmennuksessa
tehtiin näkyväksi ja kaikin monikanavaisesti
(aisti-, keho- ja mielitietoisuus) koettavaksi
tätä usein katveeseen jäävää sosiaalista
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voimaa. Juuri tuo osin intuitiivinen voima
tai ”sosiaalinen liima” liittää meidät yhteen.
Sitä on mahdotonta pakottaa tai johtaa
rationaalisesti. Sosiaalinen voima on elämän
hetkellisyyden ja epävarmuuden keskellä
koettu emotionaalinen ja esteettinen yhteys, joka saa yhteiskehittämisessä aikaan
ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyön
sekä siinä syntyvät konkreettiset teot, kokeilut, mallit ja asiat (Maffesoli 1995, 78–80).
Verkottaja-yhteisvalmennuksessa tämä
hallintaa ja järjen ylivaltaa pakeneva sosiaalinen voima kutsuttiin yhä uudelleen syttymään osallistujien välillä, jolloin se saattoi
alkaa vahvistua myös heidän arjessaan.

Tutkiva asenne
Yhteisvalmennuksen ”tyylilajia” ja työskentelytapaa sävyttää avoimuus, arvostava,
utelias ja tutkiva suhde niin omaan kuin
muidenkin ajatteluun, mikä puolestaan
auttaa ottamaan etäisyyttä yksiselitteisiin,
inhimillistä todellisuutta ja toisia ihmisiä
kohteistaviin totuuksiin. Valmentaja voi
edistää tämän tyyppistä vuorovaikutusta
esimerkiksi rohkaisemalla kaikkia – myös
itseään – hyväksymään mahdollisimman
varauksetta niin omat kuin toisten ajatukset
ja käsitykset. Samalla voi oppia paremmin
tunnistamaan ja hyväksymään käsitysten
taustalta löytyvät, todellisuuden luonnetta
koskevat perusoletukset juuri sellaisina
kuin ne itse kullekin sillä hetkellä ovat totta.
Tämän tyyppinen moniäänisyyttä ja -näkökulmaisuutta kunnioittava ja salliva asenne
mahdollistaa luottamuksen syntymistä sekä
virittää aitoa uteliaisuutta toisten ajattelua
ja kokemisen tapoja kohtaan. Lisäksi se auttaa osaltaan sietämään ja jopa nauttimaan
yhteiskehittämiseen liittyvästä moninäkökulmaisuuden ja tuntemattomaan sukeltamisen synnyttämästä epävarmuudesta.

Yhteiskehittämisen dialogisuuden tarkoituksena on avata ja nostaa näkyväksi osallistujien ajattelua ja asioille antamia merkityksiä ja uskomuksia kulkemalla mielen
sisäistä matkaa niiden alkulähteille. Verkottaja-yhteisvalmennuksessa tämä tapahtui
haastattelemalla, mutta myös kysymällä
keskustelujen lomassa osallistujilta, miten
olette päätyneet tuohon esiin nousseeseen
ajatukseen tai mikä on kyseisen uskomuksen kokemuksellinen ja tiedollinen muotoutumishistoria.

joissa ammennettiin kaikenlaisesta tietämisestä ja jotka vain rikastuivat siitä, että
jokaisella oli lupa kytkeä erilaisista logiikoista nousevia näkökulmia ja ideoita yhteiseen
työskentelyyn.
Verkottaja-yhteisvalmennuksissa tilan luomiseen käytettiin runsaasti myös yhteistoiminnallisia ja osallistujien mielikuvien kautta
todellisuutta tutkivia harjoitteita ja keskusteluja. Harjoitteita olivat esimerkiksi fyysinen
ja näkökulmallinen tilassa liikkuminen sekä
konkreettinen vieraileminen omista uskomuksista ja toiminnallisista tottumuksista

Utelias ihmettely ja kaikenlaisten, oudompienkin merkitysten hyväksyminen rohkaisi
itse kutakin löytämään oman todellisuuskäsityksensä alkulähteitä ja juurten säikeitä.
Samalla pyrittiin arvostavalla lähestymistavalla vahvistamaan osallistujia, jotka olivat
ehkä tottumattomampia tällaiseen itsestään
selvinä pidettyjen asioiden ajatuksellisten
ja kokemuksellisten juurien tutkimiseen.
Jokaisella osallistujalla oli oikeus kertoa ja
jakaa näitä havaintoja omasta kokemusmaailmastaan käsin. Valmentajien vastuulle
jäi huolehtia näkökulmien tasa-arvoisesta ja
ns. poeettisesta logiikasta, jossa toimintaa ja
vuorovaikutusta ohjaavia sääntöjä voitiin ja
saatettiin muuttaa tilanteen mukaan.
Kammareista muodostui eräänlainen
“poeettisen logiikan pesä”, joka tässä yhteydessä näyttäytyi iloisena ja intensiivisenä
”rupatteluna”. Tiukkojen sääntöjen sijaan
osallistumisen ja ohjautumisen dynamona valmennuksessa olivat energia ja ilo,
muotoina sattumanvaraisuus ja arvaileva
leikkisyys. Tuttua todellisuutta koskevat
havainnot ja faktat alkoivat vähitellen saada
uusia merkityksiä ja kaikki tietäminen alkoi
näyttäytyä metaforisena, symbolien ja
mielikuvien kautta rakentuvana. Tällaisessa
tilassa oli luontevaa käynnistää tutkivia ja
konkreettisia yhteiskehittämisprosesseja,
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poikkeavissa näkökulmissa, positioissa, asetelmissa ja kokemuksellisissa havainnoissa.
Tämä perustuu siihen ajatukseen, että kaikki omaksuttu tieto ja sen mukainen toiminta
ovat syvästi kytkeytyneet olemukseemme,
kehoomme ja kulttuuriimme ja ovat siksi
suurelta osin tiedostamatonta ”hiljaista
tietoa”. Jos emme kytke työskentelyä aistija miellejärjestelmiin, vaan ylikorostamme
kognitiivista päättelyä, yhteiskehittäminen
muuttuu kuolleiksi säännöiksi tai malleiksi,
jotka ovat irronneet yhteydestä alkuperäänsä ja ympäristöönsä.

”Minä yhteiskehittäjänä”
• Kukin miettii ja kirjaa muistiin yhteiskehittäjän rooleja
• Porinaryhminä keskustellen mallinnetaan 10 yhteiskehittäjän ”ihanneroolia”
eri toiminta-asetelmissa
• Kukin poimii itselleen, mitä rooleja ajattelee tarvitsevansa (2–3 roolia)
jossakin tietyssä, tulevassa yhteiskehittämistehtävässään
• Pienryhmissä (4 hlö) tutkitaan kunkin määrittelemät roolit ”loogisten tasojen”
(NLP-jäsennys) kautta (kinesteettinen testaus)
• Jokainen kiertää vuorollaan kehään lattialle asetetut ”loogisten tasojen” laput
• Kussakin seisoessaan kuvaa vastauksensa lapun kysymykseen

1
2

6

3

5
4

1. Minkä suuremman osana olen? > Mitä/ketä palvelen
(roolissa)? > Mihin kuulun osana?
2. Roolini, identiteettini? > Kuka/mikä minä olen tässä
roolissa?
3. Arvoni, uskomukseni? > Miksi on tärkeää (olla ko.
roolissa)? > Mitkä uskomukset toimintaa tukevat? >
Mitkä mahdollisesti rajoittavat?
4. Taitoni, kyvykkyyteni? > Miten teen (roolini)? > Mitä
osaamista työskentely edellyttää, mitä minulla jo on?
5. Käyttäytymisvalintani? > Mitä teen? > Reaktiot: minkälaista käyttäytymistä minulta odotetaan?
6. Ympäristösuhteeni? > Missä, milloin esiinnyt? >
Mahdollistaako, rajoittaako, tukeeko ympäristö (roolissa)?

Roolin tutkiminen kinesteettisesti -koulutusmateriaali
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Vaihtoehtoiset tarinat
Yhteisvalmennukselle ominainen reflektoiva oppiminen edellyttää mahdollisimman
avointa vuorovaikutusta. Kaiken puhutun
ja tehdyn tarkoituksena on edistää ja luoda
yhteistä prosessia, ei esitellä ”totuutta” tai
ohjata keskusteluja tiettyyn lopputulokseen.
Tätä ei-tietämisen asennoitumista sävytti
se, että todellisuuteen aletaan suhtautua
sellaisena kuin se on, pakottamatta sitä
omien ennakko-oletusten tai teorioiden
mukaiseksi. Verkottaja-yhteisvalmennuksessa kerrottujen ja kuultujen tarinoiden
avulla osallistujat saattoivat alkaa tavoittaa
itse kunkin kokemusmaailmoja ja rakentaa
yhteistä. Tällöin ei arvioitu sitä, millainen
hyvän tarinan pitäisi olla, vaan kutsuttiin
osallistujia henkiseen tilaan, yhteiseen dialogiin ja keskusteluun (kollaboratiivisuuteen).
Ei-etukäteen tietäminen ja siihen perustuva todellisuuden kohteistamisesta eroava
oppiminen edellyttävät tutkivaa asennetta
ja nöyrän kuuntelun taitoa. Kuunteleminen
on kysymisen taidetta, jolla autetaan toisia
avautumaan kuorestaan ja uskaltautumaan
paljastamaan myös vähemmän varmaa
tai ristiriitaisia tunteita herättävää tietoa,
aavistuksia ja ajatuksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sellaisten kysymysten esittämistä,
joihin kysyjä ei etukäteen tiedä vastausta, ja
sellaisen suhteen rakentamista, joka perustuu aitoon uteliaisuuteen ja todelliseen kiinnostukseen toista ihmistä kohtaan (Schein
2013). Reflektoivaa oppimista edisti myös
se, että keskusteluissa kiinnitettiin aktiivisesti huomio konkreettisiin yksityiskohtiin
tai asioihin, eli siihen miten asiat ilmenevät
sovellettaessa käytännön tilanteisiin. Tällöin
voitiin konkretisoida myös itse kunkin aiheeseen liittyviä tunteita, uskomuksia ja ajatuksia esimerkiksi toiminnallisesti ja tutkia
niihin liittyvää henkilökohtaista tai esimer-

kiksi ammattiryhmän historiaa. Kun riittävä
tuttuus ja luottamus olivat syntyneet, erilaisista uskomuksista voidaan käydä kriittistä
ja kyseenalaistavaakin keskustelua.

Omien uskomusten tutkiminen

Parihaastatteluohje
Haastattele pariasi hänen uskomuksestaan (kuunnellen, ei kommentoiden, saati
tulkiten), kirjaa muistiin avainsanoja.
Haastateltavana keskity vastaamaan kysymyksiin (laita tämä lomake pois näkyvistä).
Haastattelukysymykset:
1. Miten uskot ja kuvaat nimettyä jaetun
toiminnan kehittämiseen liittyvää uskomustasi?
2. Mitä sinulle tärkeitä merkityksiä kytket
uskomukseesi?
3. Minkä etappien kautta olet tuohon uskomukseen päätynyt? Kuinka kauan siinä
kesti?
4. Voitko nimetä jonkin erityisen tapahtuman, asian tai kokemuksen, joka on vahvistanut uskomuksesi?
5. Minkälaisia polkuja ajattelet ja toivot uskomuksesi toteutumisen mahdollistavan?
6. Miten ja milloin ajattelet ehdottaa tuon
toiminnan käynnistämistä tai edistämistä
konkreettisesti (mistä liikkeelle jne.)?
Parihaastatteluharjoitusmallin koulutusmateriaali

Verkottaja-yhteisvalmennuksissa keskustelun aiheena oli esimerkiksi valta ja sen
näyttäytyminen erilaisissa palvelu- ja hoitokulttuureissa, ideologioissa, käytännöissä ja
arjen rutiineissa sekä johtamisessa. Tutkimalla avoimesti ympäröivää todellisuutta
jokainen saattoi alkaa tunnistaa oman
todellisuuskäsityksensä ja arkiajattelunsa
taustalta löytyviä logiikoita, erilaisia mielekkyyden ja merkitysten lähtökohtia. Reflektoivan oppimisen kannalta eri näkemysten,
sanojen tai tekojen asettaminen vastakkain (konfrontointi) sopii tilanteisiin, joissa
yhdessä tutkitaan jotain tiettyä toimintaa.
Silloin keskustelu toimii ikään kuin peilinä,
joka pysäyttää osallistujat tutkimaan omaa
toimintaansa (Onnismaa 2007, 31).
Yhteiskehittämisen valmentamisessa
ja sen käytännön kokeilujen tutkimisessa
luodaan moniäänistä ja -näkökulmaista
dialogia erilaisilla yhteistoiminnallisilla koulutustavoilla, kuten porinaryhmät, kumuloituvat ryhmät, oppimisen kahvila ja avoin
tila. (LIITE 2: Käytettyjä yhteistoiminnallisia
koulutusmenetelmiä).

Työskentelyssä on hyvä suosia luovia,
osallistujien kokonaisvaltaista oivaltamista
ja yhteistä oppimista edistäviä yhteistyömenetelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eri aistija miellejärjestelmien (visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen) kautta tapahtuva
havainnollistaminen ja kokemuksellinen
tutkiminen, yhteistoiminnalliset ryhmäharjoitukset, tarinallinen kuvaaminen, mielikuvatyöskentely sekä vireyttävät ja rentouttavat harjoitteet.
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Hoitomenetelmien
tausta-ajattelu
Palveluissa vakiintuneita ns. asiakaslähtöisiä hoitomenetelmiä (esim. motivoiva
työskentelyote, ratkaisukeskeisyys, psykoedukaatio) yhdistävät samansuuntaiset
pyrkimykset: asiakkaan kohtaaminen,
kuunteleminen, kunnioittaminen, tietoisuus
todellisuuskäsitysten erilaisuudesta, kielen
merkitys, luottamus asiakkaan voimavaroihin ja kykyihin, toiveikkuus, tulevaisuussuuntautuneisuus ja tavoitteellisuus.
Yhteisvalmennuksessa osallistujille tarjottiin
myös mahdollisuus vahvistaa ymmärrystä
tietyistä menetelmällistä lähestymistavoista.
Verkottajan valmennuksessa niiden opiskelu tapahtui yhteiskehittämisen lähtökohdista, rikastaen sitä eri ammattiryhmien ja
kokemusasiantuntijoiden omilla näkökulmilla, erilaisilla kokemisen ja ajattelemisen
tavoilla. Tämä taas edellytti uudenlaisia,
perinteisiä roolijakoja, vastakkaisuuksia ja
eroja ylittäviä suhteita sekä vuorovaikutusta
osallistujien välillä.
Luopumalla ehdottoman valmiin tietämisen, selityksen, keinon, mallin, menetelmän
ja tehokkuuden houkutuksesta yhteiskehittämisen valmennuksen osallistuja saattoi
samalla löytää niihin uudenlaisen, inhimillisen todellisuuden moniselitteisyydelle ja
läsnäololle herkistyneen suhteen. Silloin
tietyn menetelmän tai keinon soveltaminen
tapahtuu tietoisena juuri siinä tilanteessa ja hetkessä vallitsevista tunnelmista,
osallistujien valmiuksista tai esteistä edetä
juuri tähän suuntaan. Menetelmäosaaminen toteutuu silloin elävänä ja joustavana,
inhimillisten ongelmien ja voimavarojen
moniselitteisyyttä arvostaen. Osallistujia
informoitiin teemoista ennen valmennusta,
jotta he saattoivat tunnistaa kyseisiä menetelmällisiä ja teoreettisia viitekehyksiä,
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virittyä soveltamaan niitä luovasti ja oppia
niistä uutta yhteiskehittämisen asetelmassa.
Hoitomenetelmällistä tietoa ja taitoja hyödynnettiin viittauksin ja kokemuksellisesti
soveltaen.
Yhteiskehittämisellä ja menetelmillä on
yhteys postmoderniin tietokäsitykseen,
tarinallisuuteen, oppimisen kokemuksellisuuteen ja kehollisuuteen. Siksi yhteiskehittäminen ammentaa voimansa
konstruktionismin, dialogisuuden ja verkostokehittämisen ajattelusta (Järvensivu
2010). Tämän ymmärryksen varassa yhteiskehittämisessä tai esimerkiksi asiakastyössä
on mahdollista tehdä vähemmän ja saada
aikaan enemmän. Voidaan muun muassa
luopua helposti raskaaksi käyvästä toisten
motivoinnista tai pakottamisesta jonkin menetelmän tai ratkaisun mukaiseen toimintaan. Kun ymmärtää, tunnistaa ja hyväksyy
muiden yhteiskehittämisen osapuolten
lähtökohtia ja heidän tapojaan kokea ja
hahmottaa, voi tuoda esiin oman menetelmällisen osaamisensa. Silloin se usein toteutuu hedelmällisellä ja myös itsen kannalta
kepeällä tavalla. Kun oppii tunnistamaan
omia pyrkimyksiään ja suhteuttamaan niitä
vuorovaikutuksessa hahmottuvaan monitahoiseen kokonaisuuteen, kykenee soveltamaan menetelmiä asiayhteyden ja tilanteen
lisäksi tunteiden ja tunnelman ehdoilla.
Valmennuksen osallistujilla, kuten ihmisillä yleensä, on rutinoitunut suhde
erilaisiin tuttuihin tietämyksiin, toimintatapoihin, kulttuureihin ja kokemuksiin.
Niihin kiinnittyminen tapahtuu tiedollisesti,
ajatuksellisesti, kehollisesti ja ei-tietoisesti.
Verkottaja-yhteisvalmennuksissa suosittiin
siksi hyväksyvän, moniäänisyyttä ruokkivan
keskustelun ohessa toiminnallisia työsken-

telytapoja ja kinesteettistä, fyysisesti eri
asemista tapahtuvaa asioiden peilaamista.
Keskusteluissa esiin nousseita aiheita, ilmiöitä ja asioita tutkittiin ja reflektoitiin muun
muassa asettumalla fyysisesti suhteeseen
niitä kuvaaviin, paperille kirjoitettuihin ja
lattialle aseteltuihin käsitteisiin tai lauseisiin. Muita yhteistoiminnallisia, osallistujien
miellejärjestelmien kautta asioita tutkivia
harjoitteita olivat esimerkiksi eri näkökulmissa vierailemiset ja pistäytymiset omista
uskomuksista ja toiminnallisista tottumuksista poikkeavissa positioissa, asetelmissa ja
kokemuksellisissa havainnoissa.
Koska omaksumamme tieto ja sen mukainen toiminta ovat kytkeytyneet olemukseemme, mieleemme, kehoomme ja
kulttuuriimme, se on suurelta osin tiedostamatonta ”hiljaista tietoa”. Jos emme yhdistä
työskentelyä aisti- ja miellejärjestelmiin
vaan korostamme liiaksi kognitiivista päättelyä, meitä ohjaavat helposti sellaiset säännöt, roolit ja mallit, jotka ovat irrottautuneet
yhteydestään alkuperäänsä ja ympäristöönsä. (mm. Heikkilä 2016.) Yhteisvalmennuksissa ja -kehittämisessä tavoitellaan tämän
tyyppistä oppimista, joka korvaa informaation prosessoinnin dialogisuudella ja ylittää
tietäjän ja tiedon kohteen erot. Tunteita
herättävä ja mielikuvia virittävä, moniääninen ja hyväksyvä keskustelu sekä kehollinen
reflektointi ovat oppimisen kannalta hedelmällisiä. Ihminen oivaltaa ja muistaa yleensä
parhaiten sellaiset asiat, jotka hän kokee
mukaviksi, mielenkiintoisiksi ja tunnetasolla
inspiroiviksi.
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Millainen olen
ryhmäkäyttäytyjänä?
• Sosiodraamallinen harjoitus, jonka ideana tutkia, millainen ”ryhmäkäyttäytyjä” on eri tilanteissa
•Harjoituksen tekeminen ”kinesteettisesti” = liikkumalla lattialla määritellyissä positioissa
ja eläytyvästi kuvaamalla niistä käsin ajatuksiaan voi tehdä näkyväksi (itselle ja toisille)
sekä purkaa tai vahvistaa esim. ”kroppaan ankkuroitunutta” roolia
- Koulutustilan kulmissa positiotunnukset: hengenluoja / yhteistoiminnallinen /
tavoitteiden asettaja / taustasta vaikuttava
• Kukin hakeutui lähelle sitä käsitettä, joka parhaiten kuvaa hänen suhdettaan
ryhmäkäyttäytyjänä seuraavissa vuorovaikutusasetelmissa (yksi kerrallaan fläpille):
1. Perhe/nykyinen lähiverkosto (ehkä suvussa, ei kuitenkaan lapsuudessa)
2. Työ/toimintayhteisö/ryhmä
3. Ohjaajana hoitoryhmässä
• Kunkin vaihtoehdon jälkeen haastatellen (miten kuvaat?)
- Puhtaimmat, ääripäät ja tunnusten väleille sijoittuneet
- Vaihtojen jälkeen: eniten liikkuneet
Ryhmäkäyttäytymisroolin kinesteettinen tutkiminen -koulutusmenetelmäkuvaus
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Yhteiskehittämisessä onnistuminen perustuu itse kunkin oman asiantuntemuksen ja
tietämisen pidättelyyn sekä kykyyn prosessin alussa ja sen edetessä asettua yhä
uudelleen uteliaan ei-tietämisen ja viipyilyn
maisemaan. Kun yhteinen maisema vuorovaikutuksen jatkuessa ja luottamuksen vahvistuessa alkaa vähitellen hahmottua, erilaiset asiantuntemukset, tarinat, menetelmät,
keinot ja ratkaisut voidaan tuoda mukaan
ehdotuksina ja konkreettisissa kokeiluissa
sovellettavina mahdollisuuksina.

Prosessien arviointi ja
juurruttaminen
Yhteisvalmennuksessa osallistujien välille
syntyvät ja vahvistuvat sosiaaliset suhteet
alkavat valmennuksen edetessä elää omaa
elämäänsä, kun ihmiset kutsuvat toisiaan
mukaan pienempiin ja suurempiin kokeiluihin. Koko Verkottajan valmennusten ajan
kuultiin kokeilujen etenemisestä ja käytiin
keskustelua niiden yllättävistä, suunnittelua pakenevista käänteistä. Koska kokeilut
tapahtuivat ammattilaisten työpaikoilla ja
osana arkista työntekoa, niiden hedelmät
asettuivat luontevasti osaksi käytäntöä.
Myös organisaatioiden johtoa kutsuttiin
mahdollistamaan yhteiskehittämisen asettuminen osaksi organisaation perustehtävää.
Tällöin juurruttamista ei tarvinnut nostaa
esiin erillisenä, kehittämistyön päättymisen
jälkeen tapahtuvana toimintana.

Kokemusasiantuntijaammattilaistyöparityöskentelyn
pilottien konsultointi
A. Kukin ”pilottiryhmä” kuvaa:
• Mitä ja miten on tehty?
• Miksi on tehty?
• Kenelle on tehty?
• Kuka/ketkä ovat tehneet?
B. Oman pilotin reflektointi
1. Pienryhmät (3–4 hlö), joissa kukin vuorollaan kertoo ohjauskokemuksistaan välijaksolla (n. 5 min) muiden keskeyttämättä.
Kuuntelijat. tekevät muistiinmerkintöjä
jatkokeskustelua varten.
- Miten yhteiskehittämistyöskentely on
edennyt?
- Missä asioissa olet onnistunut toimijana/
ohjaajana?
- Mitä olisit toivonut toteutuvan toisin ja
miksi?
- Mikä on kenties jäänyt askarruttamaan
sinua ryhmässä (omassa toiminnassasi ja/
tai ryhmän työskentelyssä)?
2. Kuuntelijat miettivät hetken (1 min) ja
muotoilevat 1–2 kysymystä, jotka esittävät
vuorollaan.
3. Kertoja ei vastaa kysymyksiin heti yksitellen vaan kuuntelee kaikki, valitsee yhden ja
vastaa siihen.
4. Uusi kierros: toinen kertoo ja muut kuuntelevat kuten edellä.
5. Lopuksi yhteenvetokeskustelu yhdessä
(5–10 min): Esim. mitä herätti? Miksi valitsi
juuri tuon kysymyksen? Mihin merkityksiin
ja tärkeään vastaus kytkeytyi? Selkiintyikö
askarruttava asia?
Omien yhteiskehittämispilottien reflektointimallin koulutusmateriaali

Tarkoituksena oli myös, että valmennuksen ulkopuoliset ihmiset – osallistujien
työtoverit, toiset asiakkaat, toisten yksiköiden ammattilaiset – voivat tulla osallisiksi
valmennuksessa viriävistä prosesseista.
Siksi oli tärkeää, että organisaatioiden johto
osallistetaan luomaan yhteiskehittämisen
ideaan perustuvia symbolisia tiloja sekä
raivaamaan henkilöstölle aikaa. Silloin palvelukäytännöissä muodostuneet säännöt,
roolit ja kokemisen tavat avataan yhteiselle,
myös asiakkaille ja kokemusasiantuntijoille
avoimelle tutkimiselle. Yhteiskehittämisen
tuominen osaksi organisaatiota ja työyhteisöjä niin asiakastyön arjessa kuin kehittämistilanteissa lisää elävyyttä, luovuutta ja aitoa tuottavuutta suhteessa perustehtävään.
Kun yhteys asiakkaiden elämäntilanteiden
ja työntekijöiden roolien moniselitteisyyteen
syntyy, uteliaisuus ja innostus voivat kuljettaa heidät kaikki yhdessä maisemaan, jossa
työ ja elämä näyttäytyvät ainutlaatuisina ja
inspiroivina.
Yhteiskehittämisprosessit ja niitä tukevat
valmennukset perustuvat dialogisuuteen
ja yhteistoiminnallisuuteen. Tutkiva ja
arvioiva toimintatapa on luonnollinen osa
yhteiskehittämisen ja -valmennuksen aikana
tapahtuvaa vuorovaikutusta ja etenemisen suuntaamista. Esimerkiksi nämä olivat
keskeisiä kiteytyksiä Verkottaja-yhteisvalmennuksen palauteaineistoista. Useimpien
yhteiskehittämisprosessien taustalla ovat
järjestelmä- ja rahoittajalähtöisen arviointidokumentoinnin odotukset. Tällöin on
kyettävä vastaamaan kokoamalla ohjauksen edellyttämää relevanttia raportointi- ja
tilastotietoa (toiminnan kohderyhmien ikä-,
sukupuoli- ja työelämäprofiilit) sekä tietoa
prosessien tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista lomakkeiden ja haastattelujen
avulla. Verkottaja-hankkeen rahoittajan
edellyttämä arviointi toteutettiin itsearvioin-
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tina sekä hanketoimintaan osallistuneiden,
yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoistoimijoiden ja työtekijöiden näkökulmista kootun
palautetiedon pohjalta.
Arvioinnissa on aina kysymys vuorovaikutuksesta, jonkin tiedon siirtymisestä ja siirtämisestä toiselle. Hankkeen toteutuneita
valmennuksia arvioitiin prosessiarvioinnin
lähtökohdasta soveltaen ”kausaali- ja kontekstiloogisia” periaatteita (Heikkilä 2016).
Ne eivät sulje pois tai kumoa toisiaan vaan
kytkeytyvät ja tarvitsevat toisiaan. Niiden
hallitseminen edellyttää myös tietämisen
tapojen ja havainnoinnin erilaisten lähtökohtien tunnistamista.
Kausaalinen syy-seurausajattelu ja arviointitapa nousevat objektiivisuuteen pyrkivästä tutkimusperinteestä. Sen tehtävänä
on dokumentoida tiettyjä määrällisiä ja
laadullisia tietoja raportoitavaksi esimerkiksi
rahoittajalle. Tässä arviointitavassa ihmiset
ja heidän vuorovaikutuksensa nähdään helposti tutkimuskohteisiin rinnastuvina vaikuttamisen ja korjaamisen kohteina. Kausaaliloogisessa arvioinnin tulosten ajatellaan
tavoittavan ja kattavan kohteensa ilman,
että arviointi vaikuttaisi kohteensa toimintaan tai ajatteluun. Nämä objektiivisuuteen
tähtäävät arvioinnin periaatteet tekevät
kuitenkin helposti näkyväksi vain itsensä:
väline on aina myös viesti, eli kommunikaatio sulautuu ja mukautuu aina sitä kuljettavaan välineeseen ja toimintatapaan, tässä
tapauksessa arviointiin. Mitkään arvioinnissa tiedon hankintaan käytettävistä välineistä
eivät ole ”puhtaasti” objektiivisia tai irrallaan
kohteestaan vaan sekä osa kohdetta ja arvioinnin sisältöä että kohdetta synnyttäviä,
toiminnan ja tavoiteltavan sisällön tuottajia.
(McLuhan 1964).
Verkottajan yhteiskehittämisprosessit
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olivat myös itsessään sekä jatkuvia että yhä
uudelleen käynnistyviä arvioivia tutkimuskehiä. Kaikki mitä esimerkiksi valmennuksissa havainnoitiin, tutkittiin, arvioitiin ja
pohdittiin, edisti oppimista ja onnistumisia.
Silloinkin, kun oletettu (tavoiteltu) tulos ei
toteutunut, onnistuminen tarkoitti tämän
havaitsemista ja tutkimista sekä työskentelyn, keskustelun tai toiminnan uudelleen
suuntaamista aikaisempaan toimivalla
tavalla. Tämän tyyppistä arviointia voidaan
dokumentoida esim. narratiivisilla välineillä
(mm. Malinen 2004), jotka tekevät näkyväksi
tutkivan arvioinnin näkökulmia. Keskeistä
tässä on myös tunnekielisen, myös ei-tietoista virittävän havainnoinnin kytkeminen
arviointiin.

Yhteisvalmennusprosesseissa, yhdessä
osallistujien kanssa, sovelletaan seurantaja tapoja, joissa olennaista ei ole tavoitella
käsitteellistä, määrällistä tai edes yleistettävissä olevaa tietoa valmennusten sekä
yhteiskehittämisen prosesseista. Olennaista
oli tehdä näkyväksi ja ymmärtää kulloinkin
tutkittavana tai pohdittavana olleen ilmiön
tai asian – esimerkiksi jonkin palvelukäytännön – käyttökelpoisuus siinä todellisuudessa ja kontekstissa, missä sitä sovelletaan.
Arviointi on osa dialogia, jonka avulla tehdään näkyväksi sitä, mihin ihmiset yksilöinä
ja yhdessä (”kulttuureina”) tämän asian tai
käytännön kautta uskovat, miten he kokevat
asiat, mitä he tässä asetelmassa toteutta-

Kokemuksen kartta
Päivän yhteenveto- ja arviointikartta
Kouluttaja esittää yhden kysymykset kerrallaan. Osallistujat ”huutelevat” vapaasti ja
kouluttaja kirjoittaa fläpille mahdollisimman tarkasti ilmaistussa muodossa erivärisillä
tusseilla. Sisäympyrään tulevat kommentit kysymykseen 1, seuraavalle kehälle kysymykseen 2 jne.

1

2

1. Mikä oli mukavaa tässä päivässä?
2. Mikä oli epämukavaa tässä päivässä?
3. Mikä oli arvokasta ja merkityksellistä päivän yhteistyössä?
Koulutuspäivän arviointimallin koulutusmateriaali

3

mallaan toiminnalla tavoittelevat sekä miten
he käytännössä toimivat. Verkottaja-yhteisvalmennuksissa arviointi tapahtui pääsääntöisesti
keskusteluina ja toiminnallisuuteen perustuvana vuorovaikutuksena, jonka ytimessä olivat
valmennuksen osallistujien käsitykset, uskomukset sekä kokemukset näistä asioista, heidän tahtonsa ja halunsa. Uteliaisuus kohdistui
ulkoistettavien tulosten tai hankkeen osallistujissa aikaansaamien muutosten ja tulosten sijasta siihen, miten yhteiskehittämistä arjessaan
toteuttavat ihmiset voidaan nähdä aktiivisina
agentteina. Mistä – ehkä hyvinkin erilaisista –
lähtökohdista he pyrkivät tekemään yhteistyötä
ja osallistumaan oman organisaationsa ja sen
toiminnan kehittämiseen.
Yhteiskehittämisen tarkoituksena oli mahdollistaa ymmärryksen syntyminen dialogisessa,
eri toimijoita uudella tavalla yhteen tuovassa
vuorovaikutuksessa, jolloin valmennusten
onnistumista arvioitiin tästä lähtökohdasta
yhteiskehittämiseen liittyvien oppimistavoitteiden valossa. Konkreettisia tuloksia puolestaan
olivat paitsi valmennuksen ja yhteiskehittämiskokeilujen edetessä kehittyvät tuotokset,
tulokset ja vaikutukset myös ilmiöiden yhteisen
tutkimisen kautta virinnyt ja vahvistunut itseohjautuvuus, tiimityöskentely- ja reflektiotaidot
sekä todellisuuden ilmiöiden ja sosiaalisten
tilanteiden lukutaidon ja ongelmanratkaisuvalmiuksien kehittyminen.
Vuoropuheluna toteutuvassa ”arvioinnissakaan” ei ole olennaista, miten se tehdään, vaan
mitä se tuottaa. Merkityksiä ja esim. hiljaista
tietoa avaava dialogi ei sulje pois strukturoidumpia malleja ja välineitä vaan usein myös
edellyttää sellaisia tuekseen. Verkottaja-yhteisvalmennuksissa toteutuneiden prosessien
loppuarviointeja tuettiin mm. Verkottajan muotoilemilla SATO (suunta, asiantuntijuus ja valta,
tietoisuus ja oivallukset) -kysymyksillä.
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SATO-loppureflektointi
Kysymykset fläpeillä
Suunta..........................................................
• Minkälaista suuntaa (uudenlaista, vanhaa,
vahvistavaa) koulutuskokonaisuus sinulle
mahdollisesti avasi?
• Minkälaiseen toimintaan se sinua houkuttelee tulevaisuudessa?
• Onko tuossa suuntautumisessa sinulle
jokin erityisen tärkeää, miksi?
Asiantuntijuus (valta).................................
• Millä asioilla, kenellä tai toiminnalla oli asiantuntijuus ja valta tässä koulutuskokonaisuudessa? Miten asiantuntijuus (omasi ja toisten)
näyttäytyi tämän koulutuksen aikana?
• Miten jäsentynyt asiantuntijuutesi on määrittänyt tai muuttanut suhdettasi kumppaneihisi työssä (asiakkaat/potilaat, työtoverit,
esimiehet jne.) koulutusprosessin kuluessa?
• Onko tämä koulutusprosessi pakottanut
sinua ajattelemaan ja toimimaan jotakin
tavalla, mitä et olisi halunnut tehdä? Loukkasiko tai uhkasiko se jotakin sinulle tärkeitä
arvoja tai uskomuksia?
Tietoisuus....................................................
• Minkälaista tietoisuutta (tietoistumista)
kokonaisuus sinussa synnytti tai vahvisti?
• Miten toimien tulit tietoiseksi/opit uusia asioita?
• Erosiko jokin tässä koulutuskokemuksessa
aikaisemmista, joihin olet osallistunut? Jos
niin mikä ja mitä siitä ajattelet?
Oivallukset....................................................
• Avasiko koulutus sinulle jotakin yllättävää,
ehkä uudella tavalla? Jos niin mitä?
• Mitä haluaisit vielä oivaltaa ja/tai oppia
käsitellyistä aiheista lisää?
• Missä asioissa oivalsit olevasi jo hyvin tietoinen ja/tai harjautunut?

Koulutuksen loppuarviointikeskustelun (Learning cafe) kysymykset, Koulutusmateriaali
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Tämä strukturoitu jäsennys auttoi osallistujia kuvaamaan ja sanoittamaan valmennukseen liittyviä kokemuksia ja sen aikana
syntyneitä oivalluksia, valmennusprosessista ja sen eri vaiheista tai kohdista koettua
hyötyä ja omaan työhön sovellettavuutta
hiukan epätyypillisemmistä näkökulmista.
Tämä tapahtui myös tunnearviointiin ohjaavilla kysymyksillä, muun muassa seinätaulutekniikalla visualisoiden. Arvioinnissa
nostettiin esiin myös valmennusprosessin
ominaislaatu ja mahdollinen manipuloivuus
kysymällä: Koitko valmennuksen aikana

tulleesi houkutelluksi sellaiseen ajatteluun
ja toimintaan, johon et etukäteen arvellut
lähteväsi/haluavasi? Yhteiskehittämisessä ja myös sen valmentamisen arvioinnin
lähtökohtana on, että me kaikki olemme
tasa-arvoisia, tulevaisuuteen suuntautuneita
toiveikkaita ihmisiä, jotka aina teemme parhaamme. (ks. LIITE 3. Verkottajan yhteiskehittämisvalmennusten 2013–2016 tuotokset
”pähkinänkuoressa” ja LIITE 4. Johtopäätöksiä vuosina 2013–2016 toteutetuista jaetun
osaamisen kehittämisen yhteisvalmennuksista).
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4.
Vieraskynät
Paradigman muutos
yhteiskehittämisessä –
potilasjärjestön näkökulma
Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Vamlas
Asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden työskentely yhdessä on vanha ilmiö.
Mieli 2009 -ohjelman aloitteesta siitä on tullut hallitusohjelman strategisten painopistealueiden myötä valtiovallan kelpuuttama
asiakasosallisuuden vahvistamisen keino.
Käyttäjälähtöistä palveluiden kehittämistä
suositellaan myös mm. Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman
loppuraportissa (2012), STM:n strategiassa
vuoteen 2020 (2010), Kansanterveysohjelman loppuarvioinnissa (2016) ja WHO:n
mielenterveyden toimintasuunnitelmassa
(2013). Palveluiden käyttäjät ja asiakkaat
ovat retoriikkana seurausta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden jo vuosikymmeniä kestäneestä liikelaitostamisen kehityskulusta. Potilaista ja avuntarvitsijoista on tullut
kuluttajia, samalla kun väestön koulutustaso
ja tiedonsaanti ovat vahvistuneet.
Julkisen sektorin ja valtiovallan rinnalla
on Suomessa kuitenkin aina elänyt vahvasti kolmas sektori ja kansalaisyhteiskunta,
jossa toimeenpanevana voimana ovat olleet
ne palveluiden käyttäjät ja potilaat, jotka
ovat halunneet tukea samassa elämäntilanteessa olevia ja ajaa asiaansa yleisesti. Ns.
kokemusasiantuntijuus on järjestäytynyt jo
1800-luvulla, jolloin on perustettu ensim-

mäisiä potilasyhdistyksiä asiantuntijoiden
ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä.
1960-luvun yhteiskuntaradikalismin aikana
yhdistysten perustaminen kiihtyi, kun syntyi
ns. painostusliikkeitä. Kansalaisliikehdinnän
myötä alkoivat potilaat itse perustaa yhdistyksiä.
Julkinen valta pyrki kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa 1980-luvulla tarkan
normiohjauksen ja valtakunnallisten suunnitelmien avulla. Tällöin kiinnostus järjestöjen
toimintaan väheni. Taloudellisen laman
iskiessä 1990-luvulla muuttui tilanne kuitenkin nopeasti ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen
panostusta tarvittiin riittävien palvelujen
turvaamiseksi. Yhteistyö asiantuntijoiden ja
kokemusasiantuntijoiden välillä vahvistui,
mikä näkyi mm. järjestöjen edustuksena
ministeriöiden työryhmissä ja komiteoissa.
Toimintaympäristömuutoksessa painottui
järjestöjen rooli poliittisena vaikuttamistoimintana, jolla pyrittiin vaikuttamaan yhteiskuntaan, palvelujärjestelmään, viranomaisiin ja terveyspolitiikkaan nostamalla esiin
potilaiden odotuksia ja vaatimuksia sekä
valvomalla oikeuksien toteutumista. Järjestötoiminta ei ole enää pitkään aikaan ollut
pelkästään ruohonjuuritason toimintaa,
vaan osa systeemiä, jossa vapaaehtoistoiminta, ammatillinen toiminta ja valtio toimivat yhdessä rinnakkain. Kokemusasiantuntijoiden kehittämät järjestötoiminnan hyvät
käytännöt, kuten palvelujen matalakynnyksisyys, yhden luukun -palveluperiaate
ja vertaistuki, ovat juurtumassa nyt myös
julkisen palvelujärjestelmän kehittämisorientaatioihin.
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Palveluiden yhteiskehittäminen on siis
kuulunut suomalaiseen yhteiskuntaan järjestelmällisesti potilasjärjestöjen ja muiden
sektorien yhteistyönä. Tästä huolimatta potilaiden ja palveluidenkäyttäjien kokemuksiin liittyy hyvän hoidon lisäksi paljon kohtaamattomuutta, kuulluksi tulemattomuutta
ja pompottelua ”luukulta toiselle”. Näihin
haasteisiin tarjotaan nykyään mm. palveluiden käyttäjien kokemusten hyödyntämistä
asiakkaiden ja ammattilaisten yhteiskehittämisen keinoin. Perinteisen järjestöjen ja
julkisen sektorin yhteiskehittämisen rinnalle
on nousemassa yksittäisten organisaatioiden ja toimijoiden yhteiskehittämistä, johon
on tarjolla täsmäkoulutusta ja rakenteita.
Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset kouluttavat kokemusasiantuntijoita mukaan
omaan toimintaansa, eikä jonkin tietyn kohderyhmän oikeuksia ajavaa järjestötoimijaa
enää tarvita tähän ”välittäjäasemaan”.
Yhteiskehittämiseen sitoutuvat kokemusasiantuntijat ovat saaneet apua palveluista
ja tukea elämän haasteisiinsa niin että heillä
on voimavaroja ja toimintakykyä yhteiseen
kehittämiseen. He ovat osanneet hakea
apua ja saaneet sitä riittävästi. Olemassa
olevan palvelujärjestelmän kehittämiseen
heidän kokemuksensa ja näkökulmansa
ovat arvokas ja sivuuttamaton voimavara.
Haasteeksi kuitenkin edelleen jää niiden
ihmisten tavoittaminen, jotka apua tarvitsisivat, mutta eivät osaa, jaksa tai voi sitä
hakea. Niiden ihmisten, joiden voimavarat
eivät riitä kokemusasiantuntijuuteen tai
yhteiskehittämiseen tai jotka eivät syystä tai
toisesta halua politisoida omaa henkilökohtaista elämänkriisiään. Koulutettu kokemusasiantuntija edustaa loppujen lopuksi omaa
kokemustaan, kun taas perinteinen potilasjärjestö edustaa koko jäsenistönsä moniäänistä kakofoniaa, jossa soivat erilaiset
tarpeet, toiveet ja jaksamisen tasot kaikki

yhtä tärkeinä ja hyvinä. Perinteistä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan välistä
yhteiskehittämistä tarvitaan edelleen, vaikka
uusia toimintamuotoja on nousemassa sen
rinnalle.

Rakenteellista osallisuustyötä
etsimässä
Tanja Hirschovits-Gerz,
erikoissuunnittelija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Sokra-koordinaatio
Yhteiskehittämisellä tähdätään osallisuuden hengen vahvistumiseen uudenlaisia
käytänteitä ja toimintamalleja kehittämällä,
työkulttuureita muuttamalla sekä palvelujärjestelmän rakenteita uudistamalla. Kun
kokemuksen ääntä kuullaan systemaattisesti ja palveluita tuotetaan aidosti ihmislähtöisesti, synnytetään osallisuuden rakenteita,
pysyviä käytäntöjä siihen, että kokemuksen
ja esimerkiksi palveluita käyttävien ääni
tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja hyödynnetyksi toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Ideaalina on, että
osallisuuden henki normalisoituu toimintarakenteisiin.
Tämä utopia toteutuu pieninä pisteinä
kartallamme, mutta matka koko Suomen
kattavaksi toimintakulttuuriksi on pitkä.
Osallisuuden toteutuminen ei myöskään ole
pysyvä ilmiö, ellei sitä huolla ja hoivaa jatkuvasti. Ihmisten inhimillinen vallanhalu ja
vakiintuvat uudet toimintarakenteet alkavat
helposti elää omaa elämäänsä muodostaen
yhä uusia valtarakenteita.
Koordinoin Verkottajan ATO-konseption
pohjalta yhteiskehittämisvalmennuksen
Tampereella yhdessä paikallisen kokemusasiantuntijan kanssa. Keskeisenä tavoitteena oli tuoda yhteiskehittäjyyttä olemassa

oleviin ja uudistettaviin rakenteisiin sekä
haastaa ammattilaiset pilotoimaan prosesseja, joissa työparina on kokemustoimija.
Tällainen pilotointi ja kehittäminen tuovat esiin suuria kysymyksiä siitä, kuka on
vastuussa kehittämisen kohteena olevasta
asiasta, toiminnasta tai palvelusta, mutta
myös ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan
Silloin kun intressinä on kehittää palveluita, toimii ammattilainen rakenteen
sisältä käsin. Hän on yleensä turvassa lain,
työyhteisönsä, käytäntöjen ja ammatillisen
pätevyyden sekä rahallisen korvauksen
näkökulmasta. Sen sijaan kokemustoimija
edustaa yhtälössä usein yksittäistä ihmistä,
joka tarjoaa omaa kokemustaan muiden
käyttöön, mutta on usein vailla ammatillisen
identiteetin ja työyhteisön suojaa sekä työntekijäjärjestön edunvalvontaa, puhumattakaan vakituisesta palkkatulosta alalla.
Sosiologi Erwing Goffmannin sanoin
yhteiskehittäjyydessä osapuolet esittävät
kukin omaa rooliaan näyttämöllä. Näytelmän lisäksi on tärkeää nostaa yhteiseen
keskusteluun, kuka tai mikä taho on yhtäältä katsomossa ja toisaalta näyttämön
takaosassa tukemassa esiintyjiä.
Kysymys vallasta ja vastuusta kiteytyykin
kahteen ulottuvuuteen. Yhtäältä on kysymys
siitä, miten luoda vapaa dialoginen ja vallaton tila, jossa yhteiskehittäjyys voi rauhassa
toteutua kunkin osaamista ja vahvuuksia
hyödyntäen ja toisaalta vaikeita tai verestäviä asioita välttäen. Työntekijän näkökulmasta esim. yhteiskehittämisessä on syytä
pidättäytyä käyttämästä energiaa niihin
seikkoihin, joihin kehittämistyöllä ei instituution toiminnassa voi vaikuttaa. Kokemustoimijan näkökulmasta taas on tärkeää huolehtia siitä, ettei vastuu vailla valtaa siirry
liiaksi kokemustoimijan harteille. Toisaalta
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jos vastuuta ja valtaa on mahdollista jakaa
uudella tavalla, tulee kokemustoimijalla olla
paikka myös instituution etujen tai muun
sovitun rakenteen suojassa.
Toisena ulottuvuutena onkin kysymys
siitä, kenellä tai millä taholla on valta ja
myös vastuu ja velvollisuus luoda turvalliset, inhimilliset ja mielekkäät rakenteet
yhteiskehittämisen kontekstiksi. Silloin kun
yhteiskehittäminen toteutuu osallisuustyössä valtasuhteet huomioiden ja pelisäännöt
sovittuina, voidaan yhteiskehittämiselle luoda aidosti näyttämö, jossa yhteiskehittäminen voi toteutua vailla riistoa, katteettomia
lupauksia tai ristiriitaisia odotuksia. Reilu
peli, reilut säännöt.
Mitä tästä opimme? Yhteiskehittämisessä on syytä ainakin käydä keskustelu siitä,
millaisissa rooleissa, vastuissa ja toiminnan reunaehdoissa kulloinkin toimitaan.
Instituution edustajalla, ammattilaisella on
tärkeä rooli kokemustoimijan edun valvojana silloin kun kokemustoimijan osaamista
hyödynnetään. Tarkoituksenmukaista on
vahvistaa potilas- ja asiakasjärjestöjen roolia
muuttuvissa palvelurakenteissa ja tukea
myös kokemustoimija/kokemusasiantuntijatuen vahvistumista omaksi instituutiokseen.
Tämä voisi tulevaisuudessa palvella yksittäisten kokemustoimijoiden kiinnittymistä
sellaiseen instituution, joka on yhtäältä
irrallaan kehitettävästä kohteesta, mutta
toisaalta tarjoaa tukeaan kehittämistyön
vahvistumiselle (esim. Koulutetut kokomusasiantuntijat KokoA ry, kokemuskouluttajat,
tukihenkilötoimijat, a-kilta jne.).
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Polkuni
kokemusasiantuntijuuteen
Hanna-Leena Hurri,
kokemusasiantuntija, Kouvola
Kouluttajana useissa
yhteisvalmennuksissa
Kokemusasiantuntijuus muuttaa ajattelua
ja oikeastaan identiteettiäkin hyvin paljon.
Yhteistyö ammattilaisten kanssa jaetun
osaamisen kautta antaa yhteistä ymmärrystä asioista, tekemisestä ja olemisesta, jopa
aivan uusia ulottuvuuksia. Kyse on kasvamisesta, muutoksesta ja muuttumisesta, siitä
kun puolustautuminen muuttuu hyväksymiseksi. Sitä on kokemusasiantuntijuus. Eniten
tähän kaikkeen vaikuttavat oma asenne,
ymmärrys ja sen laajeneminen, oppiminen
sekä eritoten oivallukset.
Usein perimmäinen ja tärkein syy tehdä
kokemusasiantuntijuuden parissa työtä
on halu auttaa, halu tehdä jotain omalla
kokemuksellaan. On intohimoa, paloa tehdä
asioita. Tekemisen ja toimimisen syiden
merkitykset muuttuvat ajan myötä: voi olla
halua viedä ”aatetta” eteenpäin sekä halua
jakaa, vaikuttaa, muuttaa ja muuttua.
Jokaisella on omat motiivinsa tehdä ja
toimia. Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyössä on tärkeää löytää
yhteinen suunta ja ymmärrys. Omasta
itsekkyydestä luopuminen on haastavaa: ei
ole niin tärkeää kiinnittää huomiota omaan
etenemiseen, omiin tehtäviin ja töihin ja
siihen, että kalenteri on viikosta toiseen kiirettä täynnä. Yhteisen asian eteen tehdään
töitä, yhdessä pystytään vaikuttamaan.
Yhteistyön kannalta asenteet vaativat
työstämistä, ja jokaisen tulisi katsoa itseään
toisinaan peiliin. Turha erottelu – minä,
me, te ja ne – jää taka-alalle ja pois, olem-

me samalla puolella. Ei ole olemassa niitä
ja meitä. Nykyään kuulee yhä harvemmin
kokemusasiantuntijoista puhuttavan työkaluina tai hyödynnettävinä. Ihmiset eivät ole
objekteja, eikä ketään voi tai saa käyttää.
Tasavertaisuuden tunteesta syntyy tasa-arvoista yhteistyötä, jossa jaetun osaamisen
perusidea toteutuu mitä hienoimmassa
muodossa.
Ei, en aina ole oikeassa, kukaan tuskin on.
Kokemus on jotain omaani, ja se on minulle
oikea, mutta sitä se ei ole kaikille. Pikkuhiljaa särmät hioutuvat ja ymmärrys myös
muiden kokemusten kautta avaa silmiä ja
avartaa maailmaa. Väärässä oleminen on
myös kokemusasiantuntijuutta. Jokaisen
kokemus on oma näkemys, henkilökohtainen ja uniikki. Oma kokemus alkaa tuntua
jossakin vaiheessa toissijaiselta, vaikka
se periaatteessa onkin kaiken ydin. Onko
kokemuksella sittenkään loppujen lopuksi
merkitystä? Jos merkityksellistä onkin se,
että on kokemus jostakin?
Kokemusasiantuntijuus on mielentila,
tavallaan myös aate ja elämäntapa. Se on itsensä ja muiden hyväksymistä, mikä tarkoittaa jatkuvaa oppimista, oletuksien rikkomista ja asenteiden muuttamista – myös omien.
Muutos syntyy ja elää marginaaleissa.

Voisiko tästä tulla
minulle ammatti?
Mervi Juuri,
kokemusasiantuntija, Helsinki
Suomen Moniäänisten puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliiton
liittovaltuuston jäsen
Sairastuttuani skitsofreniaan 1990-luvun
alussa jäin aivan yksin. Minulla ei ollut ketään tuttua ihmistä lähellä ja tunsin sisäisesti syvää yksinäisyyttä. Tämä yksinäisyyden
kokemus on muuntunut nyt motivaatioksi
kaikkeen kokemusasiantuntijatyöhöni,
jota tänä päivänä teen. Olen lukenut, että
skitsofreniasta on 60 prosenttia parantunut,
jos sosiaaliset suhteet eheytyvät. Itsetunto
rakentuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.
Psykiatrisen poliklinikan hoitosuhteen
kautta tieni ajautui mielenterveysyhdistyksiin. Sain vuorokausirytmini kuntoon, pääsin
tupakasta vapaaksi, syntyi ystävyyssuhteita.
Päivä kerrallaan ja päivässä askel kerrallaan.
Kävin kotitalouskoulun, pääsin aikuisten
valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen. Hoidin tehtäväni hyvin. Kalenterini
alkoi täyttyä. Sain myös tukea aloittaa Mieli
maasta -vertaistukiryhmää masentuneille
ja Moniäänisten vertaistukiryhmää ääniä
kuuleville. Sain koulutusta vertaistukiryhmien ohjaamiseen. Ryhmän ohjaamisesta
maksettiin pieni ahkeruusraha. Ryhmiini
ovat tervetulleita kaikki, ilman koulutusta
tai arvostettua sukutaustaa. Olen myös
oppinut kunnioittamaan kärsimystä mielenterveysdiagnoosin takana ja ihmisten välistä
yhteyttä, dialogia ja vuorovaikutusta. Nämä
ryhmät toimivat ja ovat suosittuja edelleen.
Mukaan ryhmiini saa tulla, vaikka mukana ei
olisi tuoda muuta kuin sairaus ja kipua. Jokainen saa tuoda oman elämänsä, se riittää!
Sain kaksi koulutusta kokemusasiantun-
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tijaksi ja pääsin Verkottajan yhteiskehittämisvalmennukseen, jossa haluttiin edistää
ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden
yhteistyötä. Sen jatkoksi kävin myös Verkottajan kouluttajavalmennukseen. Minulle
on avautumassa kouluttajan maailma. Kun
olen käynyt myös Mielenterveyden ensiapu 1- ja 2 -ohjaajakoulutukset ja opiskellut
”Rakentavaa vuorovaikutusta”, tarkoituksenani on syksyllä 2017 alkaa pitää näitäkin
koulutuksia.
Olen päässyt luottamustoimiin. Moniäänisten toiminta ja häiritsevien äänten
kanssa kamppailevien tukeminen on erittäin
palkitsevaa. Siinä tehtävässä olen kiertänyt
Suomea pitämässä infotilaisuuksia. Olen
saanut töitä valtakunnallisesta mielenterveysneuvonnasta. Vastaan vertaistukipuhelimeen. Kuuntelen yksinäisiä ihmisiä.
Olen saanut “kokemusasiantuntijakeikkoja”
ja käyn kertomassa selviytymistarinaani
skitsofrenian kanssa toisille kuntoutujille,
heidän omaisilleen, mielenterveyden opiskelijoille ja ammattilaisille. Puhun pienissä
ryhmissä, mutta myös suurissa auditorioissa. Olen päässyt mm. sairaalaan, oppilaitoksiin, mielenterveysmessuille, lääkefirmaan
ja psykiatrisille poliklinikoille kertomaan
selviytymistarinaani. Olen päässyt kertomaan mielenterveyden ammattilaisille
sairaalaan, millaista minun mielestäni on
hyvä skitsofrenian hoito. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on sujunut erinomaisesti. En
ole enää yksin. Kaikista näistä yhteyksistä
minulle on syntynyt kalliita ystävyyssuhteita.
Jeesuksen opetus ”rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi” ei ole pettänyt minua.
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Yhteiskehittämistä
liikkuvassa työssä
Seppo Kirjavainen,
kokemusasiantuntija
Vapaaehtoistyöntekijä Helsingin
Idän päihdepoliklinikalla
Valmennuksesta asti olen työskennellyt
kaupungin päihdepoliklinikalla vapaaehtoisena. Saan pienen päivittäisen kulukorvauksen, kun toimeentulo on taattu eläkkeellä.
Työskentely klinikan liikkuvassa työssä
päihdetyön ammattilaisen Rainen kanssa on
mielenkiintoista. Se on jatkoa vertaistyölle,
jota olen tehnyt omalla tavallani raitistumisestani asti. Kokemusasiantuntemukseni
taustalla on myös mielenterveysongelman
selvittäminen. Lisäksi minulla on vankilakokemusta sen verran, ettei siitäkään puhuminen ole vierasta. Työyhteisössä on vitsailtu,
että CV:ssäni on kaikki asiat, joista muut
saisivat lopputilin.
Yhteistyössä saan joka päivä uutta kokemusta ihmisen vaikeudesta elää, ja ymmärrän sen oman taustani kautta. Nyt kun teen
vertaistyötä osana ammattilaisten yhteisöä,
minulla on hyvät välineet tarjota apua sitä
tarvitseville. Ennen apuni oli lähinnä kuuntelua ja auttamista virastoihin ja klinikoille.
Nyt olen itse jo klinikan sisällä, joten minulla
on koko ammattikunta käytössä. Toisinpäin
ajateltuna ammatti-ihmiset ohjaavat usein
asiakkaita luokseni keskustelemaan vaikeuksista ja niistä selviytymisestä. Tällainen
mahdollisuus on ainutkertaista. Koskaan
ennen en ole nähnyt työstä niin konkreettisia tuloksia kuin nyt. Tosin asiakaskunnasta
hyvin harvat selviytyvät, mutta yksikin avun
saanut on timantti.
Saan itse työstäni palkinnon joka päivä
hyvän mielen ja kiitollisuuden muodossa.
Tiedän päivittäin, mistä itse olen selvinnyt ja

kuinka harvinaista se on. Arvostan ammattilaisten työotetta ja olen huomannut, että
myös he ovat alkaneet luottaa minun työhöni. Usein he jopa kysyvät, mitä voimme
tehdä asiakkaan avuksi. Vertaistyö ja ammattilaisuus ovat korvaamaton yhdistelmä.
Yhteisvalmennukseen osallistuin ammattilaistyöparini kanssa. Kokemus oli silmiä
avaava siinäkin suhteessa, että vertaisia on
palvelutoiminnassa mukana niin monella
käytännöllisellä sektorilla. Tutustuminen
muihinkin kuin päihdetyön vertaisiin oli
tärkeää ja avartavaa. Se synnytti uusia näköaloja ihmismieleen ja elämään niin monella
tapaa.
Yhteiskehittämiskoulutus oli erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen pilotti, kannatan ja kannustan toimijoita jatkamaan,
jaksamaan ja laajentamaan sitä. Auttamistyö on varmasti tehokkainta verkostoitumalla monen eri sektorin kanssa. Yhteinen työ
pitää saada luontaiseksi osaksi sosiaalista ja
terveydellistä rakennetta.

”Autettavasta auttajaksi”
Yrjö Kumpula,
kokemusasiantuntija, Espoo
Kokemusasiantuntija
Sipoon sosiaali- ja terveystoimessa
Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalla
”Yhteiskehittämisen” valmennuskokonaisuus vaikutti aluksi epärealistiselta. Epäilin
ammattiauttajien ja kokemusasiantuntijoiden välisen aidon dialogin muodostumista.
Asettamalla valmennettavat yhteiseen tilaan
syntyi kuitenkin yhteistoiminnallinen ja
vuorovaikutuksellinen ympäristö, joka mahdollisti moniäänisen vuoropuhelun. Valmennuksen aikana huomasin, että käsiteltävät
teemat, asiat ja kokemukset saivat uusia
merkityksiä, jotka ymmärrettiin samalla
tavalla (jaettu asiantuntijatoiminta).

Päihde- ja mielenterveystyö edellyttää
akuuttia hoitoa ja pitkäaikaista kuntoutusta.
Asiakkaan tarpeet ja kuntoutukselle asetettavat tavoitteet edellyttävät asiakaslähtöistä
tarvemäärittelyä. Yhteisvalmennuksessa
rakentui yhteneväinen käsitys siitä, että
hoito- ja kuntoutusprosessissa kokemusasiantuntijuutta on mahdollista hyödyntää
tuloksekkaasti. Valmennukseen sisältyvänä
pilottina selvitettiin mahdollisuuksia käynnistää päihdetyön kokemusasiantuntijan
vastaanotto myös Sipoossa Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalla. Kokemusasiantuntijan
ja terveysaseman henkilöstön yhteistyönä
tekemän selvitystyön tuloksena Sipoossa
käynnistettiin kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminta syksyllä 2016. Nikkilän
sosiaali- ja terveysasemalla toimii laaja-alainen päihdetyöryhmä, jossa on edustettuna
aikuisten perusterveydenhuollon palvelut,
päihde- ja mielenterveyspalvelut, sosiaalityö, perhetyö sekä lastensuojelupalvelut.
Yhteisvalmennuksen ja pilottina laaditun
selvitystyön perusteella katsottiin hyödylliseksi, että kokemusasiantuntija osallistuu
päihdetyöryhmän kokouksiin.
Olen toiminut valmennuksesta saakka
Nikkilän terveysasemalla päihdetyön kokemusasiantuntijana päihdetyöntekijän
työparina. Pidän vastaanottoa itsenäisesti
yhtenä päivänä viikossa. Kokemukset ovat
olleet erittäin positiivisia sekä asiakkaiden
että henkilökunnan taholta. Myös oma
kokemukseni on erittäin myönteinen. Olen
innostunut työstäni: uuden työni ja kokemusasiantuntijuuteni myötä olen kehittynyt
”autettavasta auttajaksi”. Yhteisvalmennuksen avulla ammattilaisten tiedon ja
kokemusasiantuntijatiedon yhdistämisen
merkityksellisyys kirkastui ja samalla valmennukseen osallistuneet Nikkilän sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöt tulivat
tutuiksi. Tämän myötä integroituminen
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työympäristöön, työskentelymalleihin ja uusin työkavereihin on ollut luonnollista, jopa
helppoa. Yhteiskehittämisvalmennuksen
avulla on mahdollista rakentaa uudenlaisia
käytäntöjä ja toimintakulttuuria sosiaali- ja
terveystoimen alalle (vrt. sote-uudistus) ja
kehittää asiakkaan tarpeista lähtevää palvelumallia, joka hyödyttää sekä asiakasta että
palveluntarjoajaa.

Yhteiskehittämistoimintaa
ohjaavat tekijät
Raine Manninen,
liikkuvan työn ohjaaja
Helsingin kaupungin psykiatria- ja
päihdepalvelujen
Idän päihdepoliklinikka
Yhteisvalmennus tuki kokemusasiantuntijoiden roolia ammattihenkilöstön rinnalla
osana kaupungin päihdepalveluja. Olemme
toteuttaneet kokemusasiantuntijuutta hyödyntävää työotetta sekä liikkuvassa työssä
että ryhmätoiminnoissa. Tiimihuoneemme
seinällä on ”huoneentauluina” metakognitiivisia kysymyksiä (Engeström 2004), joista
esitän pari kustakin kategoriasta: Alkuperäisessä sentraatiossa kysytään esimerkiksi:
Onko menettelyni oikea ja tehokas? Voinko
menetellä paremmin ja tehokkaammin?
Desentraatiossa voidaan kysyä: Mikä tämä
tehtävä oikeastaan on ja miksi se on tällainen, mihin sillä pyritään? Millaisia lähestymistapoja tähän tehtävään voisi ajatella?
Lopuksi päästään resentraatioon: Mihin
suuntaan haluamme muuttaa tai kehittää
toimintaamme? Kuinka voimme organisoida toimintamme mahdollisimman viisaalla
tavalla? Pyrimme yhdessä leikitellen tiimimme visioiden, tavoitteiden ja suunnitelmien
jatkuvaan parantamiseen (hoshin kanri).
Keskeisinä toimintaa ohjaavina tekijöinä
ovat olleet seuraavat Helsingin kaupungin
arvoista väljästi johdetut käsitteet:
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1. Osallisuutta: Asiakas osallistuu oman
hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen silloin kun hän sitä itse haluaa. Oman osansa
asiakasta hyödyttävien palvelujen tuottamiseen antavat kokemusasiantuntija ja ammattilainen sekä muu osa palvelujärjestelmää. Asiakas voi parhaimmillaan kuntoutua
palvelujen kuluttajasta palvelujen kehittäjäksi ja vertaiseksi sekä yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Asiakkaan osallisuutta ja
rooleja voivat olla ansainnan antaja, sisällön
suurtuottaja, inhimillisten ideoiden resurssi,
arvokkaiden resurssien tarjoaja itse toimintaan, käyttäjä-kehittäjä, ahne ansaitsija ja
strategian selkeyttäjä (Tuulenmäki 2012).
Osallisuudellaan asiakas voi määritellä
roolinsa uudelleen uhrista selviytyjäksi ja
lopulta kukoistajaksi (Oksanen 2014).

ja keskusteluhoitoja. Edellä mainituissa
palveluissa kokemusasiantuntijoiden roolia
arvostetaan.

2. Yhdenvertaisuutta: Kaikilla ihmisillä
on oikeus päihdepalveluihin riippumatta
siitä, miten he ovat sairastuneet tai kuinka
paljon he ovat niitä aiemmin käyttäneet. Asiakas, ammattilainen ja myös kokemusasiantuntija on tekevä, tunteva, tietävä ja tahtova.
Työhyvinvoinnin tekijöiksi mainitaan asema,
ennustettavuus, autonomia, yhteenkuuluvuus ja oikeudenmukaisuus (Tuominen &
Pohjakallio 2012), joiden soisi toteutuvan
päivittäisessä yhteistyössäkin.

4. Taloudellisuutta: Liikkuvassa työssä
asiakas ei useinkaan jätä väliin tai unohda
sovittua tapaamista. Kotikäynnin yhteydessä saadaan suuri määrä hyödyllistä informaatiota, joka muuten voisi jäädä saamatta.
Terveydenhuoltoon on rymistellyt Lean-kulttuuri, joka on Toyota Katasta kehitetty ja
korostaa hukan poistamista, jatkuvaa parantamista (kaizen) ja ongelmien juurisyyn
selvittämistä menemällä paikan päälle kysymään ja katsomaan (genchi genbutsu) (Liker
& Convis 2012). Kokemusasiantuntijat eivät
usein ole työsuhteessa kaupunkiin, joten
merkittävä säästö syntyy myös henkilökustannuksissa. Liikkuva työ ja kokemusasiantuntijuus vähentävät turhia hoitokäyntejä ja
edistävät hoitosuunnitelmien toteutumista,
koska välineinä ovat arvostava ja motivoiva
haastattelu sekä kokemusasiantuntijan oma
kokemus tai tarina riippuvuussairaudesta
ja siitä toipumisesta. Liikkuvaan työhön ja
kokemusasiantuntijuuteen liittyy myös vahvasti kannustaminen itsehoitoon ja ohjaus
kolmannen sektorin palveluihin, mikä sekin
osaltaan vähentää kaupungin tilojen ”kivijalkapalveluiden” ja henkilöstön tarvetta.

3. Saatavuutta: Riippuvuuksien hoidontarpeen arvioinnit tuodaan ja palvelu myös
luodaan asiakkaalle luonnollisessa ympäristössä. Palveluihin pääseminen ei edellytä
poliklinikalla asiointia. Poliklinikalla on vastaanotto ilman ajanvarausta (VIA), avokatko,
non-stop-periaatteella toimivia informatiivisia Startti-ryhmiä, Muutosryhmiä ja avoimia
keskusteluryhmiä sekä yksilöllistä arviointia

5. Yrittäjyyttä: Liikkuvan työn ja kokemusasiantuntijoiden on työskenneltävä
yrittäjämäisesti: On kyettävä johtamaan
itseään myös pari- ja ryhmätyössä. Eduksi
on olla proaktiivinen, nopea, luova, joustava, sinnikäs, käytännönläheinen ja halukas
oppimaan koko ajan uutta. Liikkuvaa työtä
on ylpeänä esitelty hoitopolkuverkostoissa,
eivätkä yhteystietomme ole salaisia.

Kokemustarina
yhteisvalmennuksesta
Birgitta Pekkanen,
koordinaattori
Jyväskylän Sovatek-säätiö,
korvaushoitotyöryhmä
Yli 10 vuoden kokemukseni korvaushoidon sisällön, toteutuksen ja arvioinnin
sekä ammattilaisten ja asiakkaiden välisen
yhteistyöhön kehittämisestä on näyttänyt,
miten yhteistyön muotojen löytyminen on
hankalaa käytännön tasolla. Koko työryhmän kaksivuotinen yhteisöhoitokoulutus
(Jyväskylän Koulutuskeskus Oy) antoi työlle
vahvaa pohjaa ja näkemystä. Vaikka tahtoa
on ollut, käytännön keinoja on puuttunut.
Verkottajan yhteisvalmennuksen alkaessa
olin epätietoinen siitä, mitä se tuo tullessaan. Oma tunteeni oli epävarma, hieman
pelokaskin, mutta ennen kaikkea odottava
ja innostunut. Minulla ei ollut käsitystä siitä,
miten ajatusmaailmani tulisi muuttumaan.
Nyt jälkeenpäin ajatellen olen ollut onnekas, että pääsin valmennukseen, koska
sain eväät aivan uudenlaiselle tavalle tehdä
työtä.
Työparityöskentely oli minulle joiltain osin
tuttua, mutta en ollut osannut ajatella sitä,
mitä mahdollisuuksia siihen sisältyy. Koulutuksen aikana jouduin pohtimaan omaa
rooliani ammattilaisena kokemusasiantuntijan rinnalla. Mietin, mitä asiakaslähtöisyys,
yhteistyö, yhteinen päätöksenteko, osallisuus, vaikuttaminen jne. tarkoittavat.
Me ammattilaiset puhumme mielellämme
asiakaslähtöisyydestä eli siitä, mikä on meidän mielestämme asiakkaille oikea hoito- tai
kuntoutusmalli. Yhteistyö on pitkälti ollut
sitä, että ammattilaiset ”käyttävät” (tuovat
näytille) asiakkaita erilaisissa foorumeissa.
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Yhteinen päätöksenteko on sitä, että ammattilaiset ovat saattaneet kuulla asiakkaita, mutta
viime kädessä heillä on lopullinen sanavalta
päätöksiä tehtäessä. Asiakkaiden osallisuus
on ollut sitä, että sattumanvaraisesti ”kutsutaan” joku erilaisiin tilaisuuksiin ajattelematta
ollenkaan kokemusasiantuntijan tarkoituksenmukaisuutta kyseessä olevassa hetkessä.
Ammattilaiset puhuvat mielellään siitä, kuinka
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan
hoitoonsa ja vallitseviin käytänteisiin – päätöksen on tehnyt viime kädessä kuitenkin ammattilaiset.
Ajatukseni on tästä muuttunut! Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että kuunnellaan asiakasta ja mietitään yhdessä, miten asiakas voisi
saavuttaa asettamansa tavoitteet. Tarvittaessa
ammattilainen kulkee rinnalla tukemassa, ei
kertomassa, miten asiat tulisi tehdä. Yhteistyö
on yhdessä tekemistä, asioista puhumista ja
käytänteistä sopimista. Ammattilainen ja kokemusasiantuntija katsovat asioita eri näkökulmista, mikä mahdollistaa asioiden käsittelyn
laajemmin. Keskustelemalla asioista saadaan
yhteinen ymmärrys, vaikkei aina oltaisiinkaan
samaa mieltä. Yhteistyö vaatii luottamusta ja
avoimuutta, vuorovaikutusta.
Päätöksenteko on myös mielenkiintoinen
prosessi. Asioista ei tehdä kompromisseja,
vaan keskustelun kautta päästään konsensukseen. Se vaatii ammattilaiselta ja kokemusasiantuntijalta kärsivällisyyttä ja rohkeutta
tuoda omia ajatuksia keskustelun aiheiksi. Yhdessä asioista sopiminen vaatii myös päätöksiin sitoutumista. Osallisuus ja vaikuttaminen
ei voi olla näennäistä. Asiakkaiden osallisuus
vahvistuu, kun he voivat osallistua foorumeihin, joissa päätetään yhteisistä asioista, joilla
on merkitystä esimerkiksi hoitolinjoihin. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua lisää itsearvostusta ja edistää hyvinvointia.
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Mikä on muuttunut? Teen tällä hetkellä
päivittäin yhteistyötä asiakkaiden kanssa.
Arvostan heidän kokemusasiantuntijuuttaan
ja halua toimia ammattilaisen rinnalla. Oma
ajatteluni on muuttunut: hoitosuhteista on
tullut yhteistyösuhteita, joissa kohtaan eri
ihmiset tasavertaisina yhteistyökumppaneina. Työskentelen usean kokemusasiantuntijan kanssa työparina erilaisissa seminaareissa, oppilaitoksissa, verkostoissa, ryhmissä,
jne. OK-hankkeessa työskentelen noin 40
hankekehittäjän kanssa erilaisilla kokoonpanoilla.
Nyt olen päässyt ammattilaisena toteuttamaan sellaista työtapaa, jota olen kaivannut – tietämättäni. Yhteisvalmennus oli
se sysäys eteenpäin, joka siihen tarvittiin.
Pitkästä aikaa pidän työstäni todella paljon,
koska olen päässyt tutustumaan ihmisiin
päihdeongelman takana.

”Polkupyörää ei tarvitse keksiä
uudelleen”
Eero Pirttijärvi,
järjestövastuujohtaja
Jyväskylän Sovatek-säätiö
Olen ollut sosiaalityön eri tehtävissä ja
erityisesti päihdetyössä mukana vuodesta
79 alkaen. Siinä ajassa on ehtinyt nähdä
monenlaisia asioita. Tänään juttelimme työkaverini kanssa muutoksista työn sisällöissä
ja siitä, että moni vanha asia on poistettu
käytännöistä. Niitä ei ole arvostettu, on kehitetty uusia asioita ja unohdettu perinteet.
Kun vuosia on kulunut, on huomattu, että
eivät ne loppujen lopuksi olleet niin huonoja asioita. Niitä ei kuitenkaan ole otettu
käyttöön vanhalla nimellä, vaan puhutaan
uusista asioista, kuten Green Caresta. Eivät
ne nyt niin huonoja juttuja olleet, puutarhan
kuopiminen tai eläinten pito hoitoyksiköissä.

Yhteiskehittäminen on tullut ajan kanssa mukaan. Mieleeni on tullut mm. Pekka
Saarnion puheet ja kirjoitukset kohtaamisen
merkityksestä. Siitä yhdessä kehittämisessä
on myös kyse, kohtaamisesta, toisen huomioimisesta ja kunnioittamisesta. En tuumi
olevani joku yhteiskehittämisen edelläkävijä,
mutta päihdehuollossa toiset ovat tehneet
sitä jo aiemmin. Ne, joilta sitä opin ja ne, joiden kanssa sitä tein. Mutta eivät toki kaikki,
professionaalisuus on ollut edelleen vahva
tekijä työssä, kuten myös persoonallisuus,
mittaamaton ego. Toisaalta professionaalisuus ja yhdessä tekeminen ja kehittäminen
eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita, vaan
ne tukevat toisiaan ja hyötyvät toisistaan.
On hyvä, että yhteiskehittäminen on nyt
noussut vahvasti esille. Toivottavasti se
myös säilyy kartalla. Kukaan ei tule toimeen
vain yksin, kukaan ei ratkaise asioita yksin.
Muistan noin 25 vuoden takaa keskustelun
paikallisen kunnanvaltuutetun kanssa. Hän
oli ajamassa A-klinikan toimintaa alas ja
kysyi minulta, kuinka monta juoppoa olen
raitistanut. Vastasin, että tiedän monen
raitistuneen, mutta en minä ole sitä tehnyt.
Toivon ja uskon, että omasta panoksestani
on ollut hyötyä, mutta yhdessä se on tapahtunut asiakkaan sekä hänen läheistensä ja
verkostojensa kanssa. Minä olen ollut siinä
mukana, kanssa kulkemassa ja tukemassa.
Olen tiennyt joitakin paikkoja ja juttuja, joista saattoi olla hyötyä. Niin, ja olin kuullut jo
lukuisia toipumispolkuja ongelmineen.
Siitä yhdessä kehittämisessä on mielestäni kyse: tietojen, kokemusten ja tekemisen yhdistäminen yhteiseen tavoitteeseen
pyrkimiseksi.

Yhteisellä asialla,
samalla viivalla
Harri Pirttimäki,
kokemusasiantuntija, Lappeenranta
Aamun varhaisina tunteina lähdimme
Etelä-Karjalasta kimppakyydillä tulemaan
kohti Kouvolaa ja yhteisvalmennuksen
mystistä maailmaa. Varsin nuoren uran
alkutaipaleella kokemusasiantuntijana
myös minä sain tilaisuuden osallistua
kehittämään itseäni ammattilaisen työpariksi. Ennakko-odotuksia koulutukseen ei
ollut, koska olin lähtenyt mukaan johonkin
sellaiseen, mikä ei ole kuulunut aikaisempiin
koulutus- tai työelämäni kuvioihin. Perhosia
ehkä kuitenkin tunnistin vatsan seutuvilla.
Ammattilaisen olin sopinut työparikseni
aikaisemmin ja jonkin verran yhteistyötäkin
olimme tehneet. Aamukahvin merkeissä
päivää aloiteltiin katseen hakiessa tuttuja ja
tuntemattomia työparikoulutettavia. Ajatus,
jota silloin kävin mielessäni läpi, oli jotain
käsittelemätöntä ja osittain ennalta arvaamatonta – mihin tämä valmennus johtaa?
Koulutuksen ammattilainen ohjaimissa sai
kuitenkin tilanteen nopeasti vapautuneeksi.
Paletti lähti käyntiin.
Ryhmäyttävä kierros antoi mahdollisuuden kuulla myös muiden koulutettavien
taustoista ja ajatuksista. Koulutus avasi
silmiäni ammattilaisten suhteen: he ovat
yhteiskehittämisessä samalla viivalla meidän ei-ammattilaisten kanssa. Yhteistoiminnallisissa ryhmätöissä ei ollut havaittavaa
eroa tai varmuutta siitä, oliko mukana
ammattilainen vai kokemusasiantuntija.
Yhdessä tuotetut tehtävät antoivat kaikille
osallistujille, taustoista riippumatta, erilaisia
näkökulmia ja laajensivat niitä. Työpajoissa
visioimme yhteisiä työskentelytapoja ja tehtäväkuvia, jotka olivat todella isoja askelia
tulevaan. Ajatus ammattilaisten erilaisuu-
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desta tasoittui. Huomasin, että ihmiset, jotka eivät aiemmin tunteneet toisiaan, olivat
lähentyneet. Innostunutta vapautumista oli
aistittavissa, kun visioinnit olivat työryhmissä parhaimmillaan. Valmennuksesta lähti
suuri määrä oivalluksia työkaluiksi tuleviin
yhteiskehittämistehtäviin.
Nyt Verkottajan yhteisvalmennuksesta
on kulunut kaksi vuotta ja kokemusasiantuntijuus on lyönyt läpi myös Etelä-Karjalassa. Lappeenranta on noin 60 tuhannen
asukkaan kaupunki Etelä-Karjalassa, jossa
väestöpohja on noin 131 tuhatta asukasta
ja sairaanhoitopiiri EKSOTE tuottaa julkiset
terveydenhuoltopalvelut koko alueelle.
Yhteisvalmennus antoi varmuutta omaan
osaamiseen tässä toimintaympäristössä. Neljä yhteisvalmennuksessa ollutta
kokemusasiantuntijaa toimii erilaisissa
kehittämistehtävissä ammattilaisten kanssa, esimerkiksi hoitoryhmätoiminnassa,
työnohjaustyöskentelyssä ja kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminnassa. Uusien
kokemusasiantuntijoiden tarpeen kasvaessa
on suunniteltu uutta kokemusasiantuntijakoulutusta järjestöjen yhteistyössä. Ovet
ovat auenneet moneen suuntaan, ja kehitys
ja yhteistyö ovat saaneet aivan uusia ulottuvuuksia.

Yhteiskehittämisen ytimessä
asiakas, vertainen ja järjestelmä
Sauli Suominen,
VTL perheterapeutti, työnohjaaja
Sain toimia kouluttajana Verkottaja-yhteisvalmennuksissa sekä useassa muussa
kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten
yhteiskoulutustilaisuuksissa. Keskeiseksi
teemaksi kaikkialla on muodostunut vertaisen ja asiantuntijan yhteisen tieto- ja
toimintapohjan pohtimisen tärkeys, kun
palvelujärjestelmät eivät aina toimikaan
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ilmaisemallaan tavalla rationaalisesti ja
hyväksi osoitettuja työtapoja hyödyntäen.
Haluan myös osoittaa, että hyvinvointijärjestelmät usein toimivat järjestelmä-, yksilö- ja
diagnoosikeskeisesti, vaikka julkilausuttu
tavoite voi olla aivan päinvastainen.
Valmennuksissa käydyissä keskusteluissa
olen tullut vakuuttuneeksi, että yhteiskehittämisessä kokemus- ja vertaistyöntekijän
oma asiantuntijuus riittää vallan hyvin, eikä
häntä yhteiskehittämisessä saa asettaa
minisosiaalityöntekijäksi tai minisairaanhoitajaksi. Vaikka kokemusasiantuntija istuisi
jonkin ison toimijan miljoonapäätöksiä
tekevän hallituksen jäsenenä, ei se kuitenkaan tarkoita, että hänellä on todellista
valtaa vaikuttaa järjestelmän toimintatapojen tai sen rakenteiden kehittämiseen.
Yhteiskehittämisessä käytännön työn tasolla
taas on varottava, ettei vertaistyöntekijä
ole suostuttelemassa asiakasta yhteispeliin
jonkin hoitojärjestelmän kanssa, vaikka ei
itse uskoisi, että järjestelmä todella toimii
asiakaslähtöisesti.
Järjestelmäkeskeinen työtapa
Yhteiskehittämisen yksi vakava reunaehto
ja -este on palveluiden järjestelmäkeskeinen
tapa toimia. Se liittyy vahvasti sektorikohtaiseen työnjakoon ja järjestelmien synnyn
historiaan. Järjestelmässä asiakkaan on
itse tiedettävä keneen ottaa yhteyttä, kun
ongelmia alkaa kasautua, ja osattava kertoa
vaikeuksistaan. Sektorivastuulla ja jatkuvalla
kiireellä toimivalla työntekijällä ei usein ole
aikaa todelliseen kohtaamiseen ja asiakkaan
tilanteeseen kokonaisvaltaisesti tutustumiseen. Sen sijaan, että hän kysyisi asiakkaalta, mikä tämän elämässä olisi seuraava hyvä
askel, hän joutuu kysymään itseltään, mitä
palveluja järjestelmällä on tarjota. Tarjotut
palvelut eivät silloin useinkaan kohtaa asiakkaan tarpeita.

Kun tarjotut palvelut eivät vastaa asiakkaan
tarpeisiin, asiakkaan tilanne voi jopa pahentua. Erityisen selvästi tämän huomaa lastensuojelussa. Kun tilanne kärjistyy, perhe voi
olla esim. neljän tai kuuden eri viranomaisen
asiakkaana. Kun kukaan ei ole koordinoimassa
palveluja, voi siitä seurata kokopäivätoiminen
asiakkuus. Perheen päivyri täyttyy erilaisista
hoito-, terapia-, suunnittelu- ja verkostopalavereista. Kun asiakkuudesta muodostuu elämäntehtävä, seurauksena voi olla monisukupolvinen lastensuojelun asiakkuus. Ongelma
on tiedostettu jo 1960-luvun lopusta alkaen,
mutta se jatkuu suurin piirtein samanlaisena
vielä tänään.
Olemme kehittäneet erilaisia työtapoja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Esimerkkeinä
voi mainita integroidut palvelut, verkostopalaverit ja palvelusuunnitelmat. Monien asiakkaiden kokemusten perusteella nämä työtavat
ja menetelmät eivät useinkaan toimi kovin
asiakaslähtöisesti. Integroidut palvelut eivät
ole asiakaslähtöisyyden tae, eivätkä asiakkaat
niinkään kysy integroimisen perään. He toivovat, että saisivat toimia tuttujen työntekijöiden
kanssa, että yhteisesti sovituista asioista pidettäisiin kiinni ja että toimintaa leimaisi jatkuvuus. Toisin sanoen integrointi ei voi olla vain
tekninen toimenpide, vaan asiakkaan tarpeen
on oltava sen keskiössä.
Verkostopalaverit voivat olla asiakaslähtöisiä
silloin, kun tavoite huomioidaan toteutuksessa. Hyvään lopputulokseen ei päästä, jos
asiakas jätetään sivurooliin tai yksin, paikalla
on asiakkaalle tuntemattomia ammattilaisia
tai kokous alkaa menneisyydestä ja asiakkaan
ongelmien luettelemisesta. Suomessa on kuitenkin kehitetty erinomaisia asiakaslähtöisen
verkostotyön muotoja, joita noudattamalla
päästään asiakasta voimaannuttavaan lopputulokseen.

Palvelusuunnitelmien mielletään usein
muodostavan asiakaslähtöisen työn perustan. Monilla asiakkailla saattaa kuitenkin
olla useiden ammattilaisten tekemiä suunnitelmia. Monia eri palveluita käyttävä asiakas
ei välttämättä ole edes tietoinen suunnitelmien olemassaolosta eikä niitä ole sovitettu
yhteen. Suunnitelmat on usein laadittu
viranomaislähtöisesti valmiita kaavakkeita
käyttäen, eikä asiakas ole niiden keskiössä.
Suunnitelmien ajatellaan monesti myös
velvoittavan asiakasta noudattamaan niitä.
Tiedämme kuitenkin, että elämä tai toipuminen ei etene suunnitellusti lineaarisesti
eteenpäin vaan hyppäyksittäin eri vaiheiden
kautta.
Yksilölähtöisyys
Kaikki tietävät, ettei asiakas ole maailmassa yksin vaan on aina yhteiskunnan ja
yhteisön jäsen. Hän voi olla ajautuneena
yksinäisyyteen, mutta asiakkaan toipuminen
onnistumisen kannalta kuntoutumiseen
tähtäävän työn tärkein tarkoitus tulee aina
olla asiakkaan oman sosiaalisen tukiverkoston vahvistaminen viranomaisverkoston
kustannuksella. Asiakkaan perhe, läheiset
ja vertaiset ovat olennainen osa toipumista
edistävää työtä. Silloin kun viranomaiset
muodostuvat asiakkaan ainoaksi verkostoksi, ei toiminta voi onnistua. Tässä verkostossa asiakas tulee näkyväksi oman tarvitsevuutensa, ongelmiensa ja vaikeuksiensa
kautta tukea saavana osapuolena, ei siihen
vastavuoroisesti osallistuvana yksilönä.
Koko hyvinvointijärjestelmämme rakentuu yksilötyön varaan. Ilman identifioitua
potilasta ei voi olla hoitoakaan, on usein
mielenterveystyössä noudatettava periaate. Toisin sanoen mahdollista asiakasta ei
voi tukea esim. omaisen ja läheisen kautta. Samanaikaisesti perhetyö on ja pysyy
monen mielenterveystyötä tekevän toimijan
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päällimmäisenä julkilausuttuna tavoitteena.
Tavoite ei useinkaan toteudu asiakkaiden
kanssa tapahtuvassa työssä, jossa tärkeimmiksi asioiksi nousevat asiakkaan diagnoosin määrittäminen ja oikean hoitoputken
määrittäminen, ei asiakkaan tai perheen
akuuttiin kriisiin ja tuen tarpeeseen vastaaminen.
Useimmissa tutkimuksissa on voitu
osoittaa, että koko perheen kanssa tehtävä
työ johtaa aina parempaan ennusteeseen.
Jaakko Seikkulan mukaan Tornion sairaanhoitopiirin avoimen dialogin hoitomalli
johtaa siihen, että noin 60 % sairastuneista
palaa työelämään, kun vastaava vertailuluku tavanomaisessa psykiatriassa on 20 %.
Myös vaikeista psyykkisistä toimintakyvyn
häiriöistä hyvin kuntoutuneita asiakkaita
väitöskirjassaan haastatellut Alain Topor
toteaa toivoa ylläpitävien hyvien sosiaalisten suhteiden olevan toipumisessa kaikkein
tärkeintä, ei niinkään itse hoito tai lääkkeet.
Ongelman ja diagnoosin
määrittäminen
Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ongelman ja diagnoosin määrittämistä pidetään
usein edelleen kaiken hoidon ja tuen perustana. Nykyään puhutaan juuriongelmasta. Tätä perusongelmaa ei useinkaan ole
osoitettavissa muiden kuin selkeästi biolääketieteellisten ongelmien kohdalla. Useimpien häiriöiden tausta on monisyinen, eikä
yksittäistä tekijää voida määrittää. Tärkeintä
olisi lähteä liikkeelle tässä ja nyt -tilanteesta
asiakkaan kanssa hyvässä yhteistyössä.
Psykiatrian diagnoosijärjestelmä on
laajasti kritisoitu myös lääkärien toimesta.
Kansainvälisesti arvostettu tutkija ja psykiatri Michael Rutter toteaa, ettei nyt käytössä
oleva psykiatrinen diagnoosijärjestelmä
täytä tieteellisyyden vaatimuksia (Uher &
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Rutter 2012). Hänen mukaansa tieteellisesti perustellun diagnoosijärjestelmän tulisi
täyttää kolme kriteeriä ollakseen validi ja
luotettava. Eri diagnoosien tulisi olla selvästi
erotettavissa toisistaan, tai niillä tulisi olla
oma diagnoosispesifinen hoito tai oma syntyhistoria. Hänen mukaansa diagnooseissa
esiintyy kuitenkin usein päällekkäisyyksiä,
diagnostisoiminen ei johda spesifiin hoitoon
eikä diagnoosien syitä tai taustoja ole voitu
osoittaa.
Vertaistyö ja asiakas
Havainnot järjestelmistä ja niiden toimintatavoista eivät tee vertaisen kytkemistä ja
yhteiskehittämistyötä helpoksi. Lähtökohtana on, että vertaisen työssä asiakkaan
kanssa ei pidä lähteä mukaan pelaamaan
järjestelmien ehdoilla. Vertaisen roolina
ei ole olla mukana löytämässä asiakkaalle
mahdollisesti oikeaa diagnoosia tai määrittelemässä juuriongelmaa. Hän on mukana
tutustumassa asiakkaan elämään ja yhdessä
asiakkaan kanssa pohtimassa seuraavaa hyvää askelta. Toisin sanoen saada selvyys siihen, vastaavatko tarjotut palvelut asiakkaan
toiveita ja tarpeita. Vertaisten asiantuntemusta on, että toipuminen ei ole mikään
lineaarinen prosessi vaan siihen kuuluvat
erilaiset myötä- ja vastoinkäymiset. Kaikki
kuntoutuvat ja toipuvat omaa rataansa ja
vain omaa reittiään pitkin. Oma kokemustarina voi toimia eräänä kiinnekohtana.
Kuntoutuminen tai toipuminen ei ole
mikään yksinkertainen tapahtuma. Monissa tutkimuksissa on voitu osoittaa, että
esim. raitistuminen ei onnistu, ellei ensin
onnistuta rakentamaan raittiutta ylläpitävää
merkityksellistä normaalia elämää. On myös
hyvä muistaa, että erilaisilla häiriöillä, kuten
mielenterveyshäiriöillä, ei ole luonnollista
kehityskulkua. Hyvinkin vaikeat tilat voivat
auttaa potilasta rakentamaan perustaa

kuntoutumiselle. Väitöstutkimuksen ”Toivoton tapaus?” omasta kuntoutumisestaan
kirjoittanut Päivi Rissanen on tästä hyvä
esimerkki.

Uudenlainen asiakaslähtöinen
kohtaaminen
Sanna Tammi,
kokemusasiantuntija, Espoo
Osallistuin kokemusasiantuntijana Sipoon
yhteisvalmennukseen erilaisten somaattisten sairauksien ja haasteiden kanssa elävien
kokemusasiantuntijoiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tärkein
anti itselleni oli kokemusasiantuntijoiden
ja ammattilaisten kohtaamisessa uudella
tavalla, ei perinteisissä potilaan ja hoitavan
ammattilaisen rooleissa. Sairaanhoitajien
ja lääkäreiden kertomukset omasta työarjestaan avasivat näkemään, minkälaisten
haasteiden keskellä he hoitavat potilaitaan.
Sain uutta ymmärrystä siitä, miten kiire
ja erilaiset byrokratian kiemurat helposti
vaikeuttavat potilaan kohtaamista ja hoitamista kokonaisuutena. Koin myös, että
ammattilaisille avautui näkökulmia siitä,
miksi monet potilaat kokevat, ettei nykyinen terveydenhoitojärjestelmä aina vastaa
heidän tarpeisiinsa riittävästi.
Näen yhteisvalmennukset tärkeänä osana
tulevaisuuden terveydenhuollon kehittämistä ja toivon, että toimintamalli yleistyy.
Yhdessä oppiminen olisi tärkeää monessa
vaiheessa, aina terveydenhoitoalan koulutuksesta palveluiden arvioimiseen ja kehittämiseen. Uskon, että parhaat ratkaisut
löytyvät, kun yhdistetään erilaisia tietämisen
tapoja – sekä tieteellistä ammattitietämystä
että kokemuspohjaista tietämystä. Mielestäni tämän tyyppinen koulutus on ratkaisevassa asemassa, kun terveydenhuoltoa
kehitetään ihmislähtöisemmäksi diagnoo-

sikeskeisyyden sijaan. Kun ammattilaiset
tapaavat potilaita myös muissa kuin tiettyjä
diagnooseja edustavien potilaiden rooleissa,
on mahdollista ymmärtää paremmin ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta ja
löytää sote-palveluiden sektorirajat ylittäviä
ratkaisuja.
Yhteisvalmennukset ovat myös hyvä tapa
työllistää kokemusasiantuntijoita sellaisiin tehtäviin, joille on tarvetta. Lähdimme
valmennuksen pohjalta pilotoimaan kipukokemusasiantuntijan vastaanottoa terveysasemalla. Otan vastaan potilaita, joilla on
kroonista kipua, ja yritämme yhdessä löytää
uusia näkökulmia heidän hyvinvointinsa
parantamiseen. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö on uudenlainen
tapa tehdä, ja se vaatii uskallusta ja kärsivällisyyttä. On lähdettävä kokeilemaan rohkeasti uusia toimintamalleja ja oppimaan
myös kantapään kautta, mikä toimii ja mikä
ei. Kokemusasiantuntijana olen kiitollinen,
että saan olla mukana tällaisessa työssä.

Ammattikorkeakoulun näkökulma jaettuun asiantuntijuuteen
ja yhteiskehittämiseen
Kaijus Varjonen, lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu,
sosiaalialan koulutusohjelma
Työskentelin aiemmin Espoon kaupungin
aikuissosiaalityössä ja työhöni kuului edistää kokemusasiantuntijatoimintaa. Verkottaja-hankkeen aloitteesta järjestimme 2014
yhdessä Espoon kaupungin ja HUS-psykiatrian kanssa espoolaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden ryhmänohjausvalmennuksen.
Yhteisvalmennuksessa toimin toisena valmentajana. Espoon valmennuksessa erityistä oli monikulttuurisuus: aikuissosiaalityöstä
oli mukana maahanmuuttajataustainen
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työpari. Tämä näkökulma yhdessä mielenterveys- ja päihdekokemuksen ja nuorten
syrjäytymisen kanssa mietitytti meitä aluksi,
mutta osoittautui valmennusta rikastuttavaksi tekijäksi.
Yhteisvalmennus oli mielestäni hyvä tapa
verkostoitua eri tahojen kanssa konkreettisen tekemisen avulla. Huomasin myös, että
kun mukana oli kokemusasiantuntijoita,
puuttui valmennuksesta liika ammattitermien käyttö. Tämä teki vuorovaikutuksesta
hyvällä tavalla arkisempaa. Valmennuksesta
seurasi uudenlaista ryhmätoimintaa, ja se
antoi monella tavalla potkua espoolaiselle
kokemusasiantuntijatoiminnalle.
Kun siirryin lehtoriksi Laurea-ammattikorkeakouluun vuonna 2015, halusin vahvistaa
myös uudessa työssäni tulevien sote-ammattilaisten (sosionomien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien) kokemusosaamista.
Olemme suunnitelleet jaetun asiantuntijuuden valmennuksen, joka on tarkoitettu
sekä Laurean sote-opiskelijoille että kokemusasiantuntijaksi kouluttautuville. Tarkoituksena oli, että yhteinen koulutus palvelisi
konkreettisesti alueen työelämää.
Tavoitteena ei ole keksiä kokemusasiantuntijuuden pyörää uudelleen, vaan hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista ja
soveltaa sitä oppilaitoksessamme. Olemme
välittäneet yhteisvalmennuksen kokemusta, tietoa jaetun asiantuntijuuden työstämisestä ja konkreettisen työsuunnittelun
tekemisestä sosiaalialan yksiköihin yhdessä
ammattilaisten kanssa. Valmennuksessa
opiskellaan myös toiminnallisesti ja hyödynnetään luovia menetelmiä, kuten voimaannuttavaa valokuvausta.
Suunnittelu on tapahtunut verkostomaisesti oppilaitoksen, Espoon aikuissosiaa-

50 •

51 •

Verkottajan kammareissa

lityön, lastensuojelun ja mielenterveys- ja
päihdepalvelun, HUS-psykiatrian, Y-Säätiön,
Verkottajan sekä KokoA ry:n yhteistyönä.
Mukaan on kytketty myös valmennuksen
kohderyhmää eli Laurean sote-opiskelijoita
ja kokemusasiantuntijoita.
”Samassa veneessä – kokemuksen äärellä”
-jaetun asiantuntijuuden valmennus toteutuu avoimena ammattikorkeakouluopintojaksona (5 op) Laurean sote-opiskelija- ja
kokemusasiantuntijaryhmän (20 osallistujaa, puolet ja puolet) prosessina. Valmentajina ovat Laurean sosiaalialan ja hoitotieteen
lehtorit ja kokemusosaaja. Yhteisvalmennettavat työskentelevät yhdessä opiskelija- ja kokemusasiantuntijatyöpareina ja
pienryhminä HUS:n, Espoon kaupungin sekä
järjestöjen kokemusasiantuntijatehtävissä ja
yhteiskehittämistyössä.
Valmennuksessa sekä opiskelijat että kokemusasiantuntijat työskentelevät yhteisesti
kokemuksen äärellä, tasa-arvoisesti omia
kokemuksiaan avaten. Tällainen luottamuksellinen työskentely vahvistaa sote-opiske-

lijoiden ja kokemustoimijoiden ymmärrystä
siitä, kuinka merkityksellistä on kokemustiedon ja omien kokemusten tuominen
mukaan sosiaali- ja terveysalan työhön.
Pyrimme edistämään tätä myös rakentamalla valmennuksessa luottamuksellisen ja
hyväksyvän ilmapiirin sekä työskentelemällä
läheisessä yhteistyössä työelämäedustajien
kanssa. Heidät kutsutaan mukaan valmennukseen sekä ihan alussa että lopussa
työstämään konkreettisia kokemusasiantuntijoiden työnkuvia.
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Liite 1
Alueellinen yhteistoiminnan
kehittämisvalmennus (ATO)
VALMENNUSMALLI
Verkottaja 2013–2016 –projekti,
A-klinikkasäätiö
Verkottaja-hanke tuottaa kohdennettuja
jaetun asiantuntijatoiminnan kehittämisen
valmennuksia yhteistyössä alueellisten ja
paikallisten järjestäjätahojen ja -organisaatioiden kanssa tilauksesta.
Paikalliset järjestäjät rekrytoivat valmennusryhmän (12–20 henkilöä), jossa on
kohdealueen mielenterveys- ja päihdeongelmissa hoitoa tai muunlaista apua tarvitsevia
asiakkaita/potilaita kohtaavia ammattihenkilöitä sekä heidän työpareikseen vastaava
määrä yhteisten työkäytäntöjen kehittymiseen kytkettäviä kokemusasiantuntija- ja
vertaistoimijoita.
Yhteiskehittämisen ajatuksella toteutettava valmennusprosessi rakennetaan 4–6
seminaaripäivän muodossa (tai useamman
puolen päivän mittaisena). Sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Teemallisten
valmennuspäivien (noin kuukauden välein)
välijaksoilla toteutetaan paikallisten auttamispalvelujen työkäytäntöihin juurruttavia
ns. ammatillisen ja vertaistuen asiantuntijatoimijoiden yhteisiä työskentelypilotteja
järjestäjän määrittelemissä asiakas-/potilastyön yksiköissä ja ympäristöissä. Lisäksi
opiskeluun kytkeytyy ohjattu etä- ja arviointityöskentely suljetussa verkko-oppimisympäristössä (esim. hankkeen Atrium-ympäristö). Valmennuskokonaisuuden laajuus on n.
3 op (80 t), ja siitä annetaan järjestäjätahojen allekirjoittama suoritustodistus.
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Jaetun asiantuntijuuden ja osaamisen
harjaannuttamisen tiedollisina, taidollisina
ja asenteellisina toimintasisältöinä ovat
asiakkaan/potilaan kohtaaminen erilaisissa
palvelu- ja hoitotilanteissa ja prosesseissa
moniammatillisena ammattihenkilöstön ja
kokemusasiantuntija- ja vertaistoimijoiden
yhteistyönä, asiakaslähtöinen, motivoiva ja
verkostomainen yhteistyö ja palvelunohjaus
palvelu- ja auttamisjärjestelmässä sekä sähköisen palvelun (erityisesti KokeNet-kokemusneuvojapalvelu) hyödyntäminen paikallisissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa.
Tuottajana Verkottaja vastaa yhdessä järjestäjän kanssa hyväksytyn valmennuksen
sisällöstä, koulutustoiminnasta, koulutuksen
verkkotukiympäristön tuottamisesta, prosessin arvioinnista, koulutus- ja arviointidokumentaation kokoamisesta sekä raportoinnista järjestäjälle. Lisäksi Verkottaja vastaa
hankkeen rahoittajan (RAY) edellyttämästä
tulos- ja vaikutusseurannasta (TVS) ja sen
raportoinnista kohderyhmän, yhteistyötahon ja työntekijöiden näkökulmista.
Tilaajataho vastaa yhdessä sovittavalla tavalla em. yksityiskohtien lisäksi osallistujien
rekrytoinnista ja toteutuksen resursoinnista,
kuten työskentelytilojen (seminaaritilat) ja
kehittämispilotoinnin (käytännön harjoittelu) järjestämisestä sekä osallistujien kuluista. Valmennuksesta ei ole osallistumismaksua.
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Liite 2
Valmennuksessa sovellettuja
yhteistoiminnallisia
koulutusmenetelmiä
•Learning cafe (oppimiskahvila) on tapa
ideoida ja oppia. Se on keskusteluun, tiedon
luomiseen ja siirtämiseen tarkoitettu yhteistoimintamenetelmä. Menetelmässä tärkeää
on keskustelu; omien näkemysten selittäminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen.
Menetelmä opettaa yhteisten ratkaisujen
tekemistä. Toisten näkemyksiä voi kommentoida ja kyseenalaistaa, mutta tärkeää on
myös yhteiseen ymmärrykseen pyrkiminen.
Yhteisvalmennuksissa useimmiten sovelluksena oli mm. muoto, jossa osallistujat
kiersivät pienryhmissä ohjatusti keskustelemassa asetetuista ja yhdessä muotoilluista
kysymyksistä kirjaten ajatuksiaan erivärisillä
tusseilla fläpille tai paperiseen pöytäliinaan.
Lopuksi jaettiin yhdessä kaikki tuotetut
ajatukset.
• Näyttelykävely (Gallery Walk) soveltuu
hyvin työprosessien ja asiakokonaisuuksien
esittelyn ja konsultoinnin lisäksi asioiden
yhteistoiminnallisen opiskeluun, myös
suurissa ryhmissä. Näyttelykävelyryhmien
muodostamisen ehtoina ovat 9–15 hengen
(3 x 3), 16–24 hengen (4 x 4), 25–35 (5 x 5),
36–48 hengen (6 x 6) jne. muodostelmat.
Jokaisessa ryhmässä on oltava vähintään
niin monta jäsentä kuin on ryhmiä. Yhteisvalmennuksissa näyttelykävelyllä reflektoitiin mm. omien asiakastyön pilottien ja
oman ohjaajuuden kehittymistä muodostamalla esim. palveluyksiköiden tai saman
tyyppisten pilottien muodostamat ryhmät,
jotka keskustellen työstivät seinäposteriksi
erityisen ja yhteisen kokemuksensa, toises-

sa vaiheessa kukin ryhmä näyttelyryhmien
kokonaismäärän mukaisella jaolla. Lopuksi
uudet ryhmät (vähintään yksi kustakin perusryhmästä) kiersivät kaikki ryhmäposterit
kulloisenkin isännän/emännän esitellessä
kokonaisuuden.
• Porinaryhmät ovat koulutusryhmää osallistava, jotakin tietoa syventävä ja omakohtaistava tai yhteiskeskustelua pohjustava
tapa, jossa pareille tai pienryhmille annetaan lyhyt ajattelu- ja keskustelutehtävä.
• Palapeli- eli Jigsaw-menetelmä on
opetukseen soveltuva työmenetelmä, jossa
kaikki pienryhmän jäsenet ovat vastuussa työn etenemisestä. Tällä menetelmällä
pyritään varmistamaan, että kaikki ryhmän
jäsenet työskentelevät aktiivisesti. Palapelillä pyritään pitkäjänteisellä työskentelyllä
asiasisällön syvempään ymmärtämiseen ja
jäsentämiseen neuvottelemalla, keskustelemalla ja perustelemalla omia näkemyksiä.
Yhteisvalmennuksissa työstettiin teoreettisempia ja isompia teemakokonaisuuksia
kokonaisuutta työstävien ”kotiryhmien” ja
erityisyyksiä ja asian piirteitä työstävien ”asiantuntijaryhmien” vuorottelevilla dialogeilla.
• Legomalli (yksinkertainen palapeli) on
yhteisvalmennuksissa käytetty tapa työstää
asiakokonaisuuksia tai luoda jotakin erityistietämistä, esim. kontekstuaaliseen soveltamiseen sisältyvää ns. ”hiljaista” tietoa ensin
yksin pohdiskeluna, seuraavaksi parityöskentelynä ja lopuksi yhdistyneiden parien
mm. mallintavana työskentelynä.
• Open Space on luovuutta ruokkiva ja ajattelua rikastava itseohjautuva työskentelymalli. Se on menetelmä ja filosofia erilaisten
kokoontumisten toteuttamiseksi. Menetelmä mahdollistaa ihmisten innostuksen hyödyntämisen ja antaa mahdollisuuden ottaa

vastuuta ja vaikuttaa. Yhteisen työskentelyn
periaatteena on, että kukin on juuri oikea
henkilö osallistumaan, yhdessä sovittu asia
on aina oikea asia, etenemistä määrittää
tutkiva asenne, luovuus ja vuorovaikutus,
jokainen voi vaihtaa tai piipahtaa täysivaltaisena keskustelijana jossakin toisessa
pienryhmässä sekä prosessi alkaa ja loppuu
ajallaan (asia on käsitelty loppuun). Open
Spacen taustalla on legenda Sioux-intiaanien tavasta työskennellä leirinuotiolla.
• Tulevaisuuden muistelu yksinkertaistettuna ”ennakkodialogin” (mm. Koski 2007)
variaationa on luova, onnistumista visioiva
dialogi, jossa muodostettu ryhmä asettuu
kehäksi tai useammaksi, joista jokainen
vuorollaan mielessään siirtyy ajassa ja tapahtumissa esim. kolmen vuoden päähän.
Kuvitellussa tapaamisessa keskustellaan
siitä, mitä kuuluu nyt. Miten ja mihin esim.
jossakin asiassa on päästy ja miksi niin?
Yhteisvalmennuksessa muistelun sovellusta
käytettiin esim. viimeisen seminaarin viimeisenä loppukeskusteluna.
• Tulevaisuusverstas (muistelutekniikka)
on luova ja monella tapaa sovellettu ongelmanratkaisumenetelmä, jossa ryhmässä
työskennellen pohditaan sovittuun aiheeseen liittyviä ongelmia ja ideoidaan uusia
toimintatapoja, joita toteutetaan yhdessä.
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Liite 3
Verkottajan yhteiskehittämisvalmennukset 2013–2016 ”pähkinänkuoressa”
• Tuotetut yhteiskehittämisprosessit:
9 prosessia
• Toteutus-/palvelupaikkakunnat: 13 aluetta
• Valmennuksiin osallistuneiden määrä, josta
puolet ammattihenkilöstöä ja puolet kokemusosaajia: 177 henkilöä
• Palveluihin pilotoidut yhteisosaamiskäytännöt: 77 projektia
”Mittatilaussuunniteltujen” prosessien pohjana on ollut jaetun asiantuntijatoiminnan kehittämis- ja valmennusmalli, ATO-konsepti. Perusmalli on muotoiltu teemallisesti avoimeksi ja
paikallisesti sovellettavaksi. Se on ammattihenkilöstön ja kokemusasiantuntija- ja vertaistoimijoiden yhteinen ja käytäntöön suuntautunut
kehittämis- ja valmennusprosessi.
Yhteiskehittämisvalmennuksen järjestämispaikkakunnat olivat Porvoo, Loviisa, Espoo,
Tampere, Kouvola, Lappeenranta, Lohja,
Jyväskylä, Sipoo, Helsinki ja Kerava. Valmennusprosessit sisälsivät 4–6 teemaseminaaria,
etäopiskelua ja paikallisiin palvelukäytäntöihin
kytkettyä käytännön yhteiskehittämistyöskentelyn pilotointia.
Alueellisina ja paikallisina yhteistyökumppaneina ja toiminnan juurruttamiskohteina
ovat olleet kymmenet julkisen tai kolmannen
sektorin toimintaympäristöt, kuten Eksote
(Lappeenranta), Espoon aikuissosiaalityö,
Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut,
Helsingin kaupungin psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, HYKS Jorvin psykiatria,
Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalve-
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lut, Kouvolan kaupungin hyvinvointipalvelut,
Lohjan päihdepalvelut, Loviisan A-klinikka,
Pirkanmaan Omaishoitajat (Pioni), Porvoon
aikuissosiaalityö, Sovatek-säätiö (Jyväskylä),
Sipoon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut,
Tampereen K-klinikka ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut.
Järjestämiseen osallistuneita paikallisia tahoja ovat olleet lisäksi mm. Espoon EKO-verkosto, FinFami Uusimaa, Keski-Uudenmaan
yhdistysverkosto, Kokemuksesta voimaa
-hanke, KokoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry (aluetoimijat Kouvola, Lappeenranta, Espoo, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa),
Kuntoutussäätiö, Mielen avain, Muotialan
asuin- ja toimintakeskus (Tampere), Suomen
palveluohjausyhdistys (SPO), Tampereen A-klinikan koulutusosasto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Tampereen A-kilta, Youth
Against Drugs (YAD), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen VerDi ja Tukihenkilötyö ry (THT).
Hankkeen valmentajaverkostona on toiminut
17 ammattilais- ja kokemusasiatuntijakouluttajaa.
Yhteisvalmennuksia ovat koordinoineet
ja vastuukouluttajina toimineet Ari Terävä
(Helsinki) ja Mikael Söderström (Porvoo) sekä
teemakouluttajat Annukka Harjula (Jyväskylä),
Hanna-Leena Hurri (Kouvola), Ilmo Häkkinen
(Vantaa), Jenny Wickman-Kaasinen (Espoo),
Jukka Oksanen (Tampere), Jukka Pyhäjoki (Hämeenlinna), Kaijus Varjonen (Espoo), Maaret
Kokkola (Jyväskylä), Marika Johansson (Porvoo), Outi Hietala (Järvenpää), Sami Munther
(Helsinki), Sari Räty (Porvoo), Sauli Suominen
(Helsinki), Sisko Salo-Chydenius (Helsinki) ja
Tanja Hirschovits-Gerz (Tampere).

Johtopäätöksiä vuosina 2013–
2016 toteutetuista jaetun osaamisen kehittämisen yhteisvalmennuksista
A-klinikkasäätiön Verkottaja 2013–2016
– Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua
Päihde- ja mielenterveystyön alueellisten
ja paikallisten toimijoiden kanssa ”mittatilaustyönä” toteutettujen yhteisvalmennusprosessien suunnittelupohjana on hankkeen
asiantuntijatoiminnan kehittämisen ja valmennuksen malli (ATO). Hanke on tuottanut, pääosin saman laajuisia ja luonteisia,
yhteiskehittämis- ja valmennusprosesseja
syksystä 2013 alkaen kaikkiaan yhdeksän (9)
yhteistyössä kulloisenkin alueen paikallisten
toimijoiden kanssa kattaen kaksitoista (12)
toimintapaikkakuntaa.
Eri alueilla ja erilaisten toimijoiden yhteiskehittämisprosessit ovat tuottaneet keskenään hyvin erilaisia konkreettisia tuotoksia
ja tuloksia samankaltaisesta valmennusmallista huolimatta. Prosessit ovat sen sijaan
synnyttäneet samankaltaisia päätelmiä ja
ilmiöitä toiminta- ja keskustelukulttuurin kehittämiseen liittyen. Osallistujilta, yhteistyötahoilta ja kouluttajilta kootun palautteen ja
hankkeen havaintojen perusteella voi tehdä
ainakin seuraavia ydinhavaintoja koskien
kaikkia toteutuneita yhteiskehittämis- ja
valmennusprosesseja:
• Verkottajan prosessikoulutus on laajuudeltaan riittävä ja muodoltaan toimiva
päihde- ja mielenterveystyön jaetun asiantuntijatoiminnan yhteiskehittämisen

perusvalmennukseksi. Olennaista on, että
paikalliset yhteistyökumppaniorganisaatiot
käytännössä sitoutuvat ja tukevat prosessia
(toiminnan virallistaminen, resursoiminen,
reunaehdoista sopiminen jne.).
• Yhteistyötahojen on tarkoituksellista
rekrytoida yhteisvalmennukseen tasa-arvoisina ja tasamääräisesti asiakas- ja potilastyötä tekeviä ammattihenkilöitä sekä oman
vertaisuuden viitekehyksen ulkopuolella
toteutettavaan toimintaan suuntautuvia
kokemus- ja vertaistoimijoita. Kehittämistyön virallistamisen ja eri hallinnon tasoille
laajentamisen kannalta hyödyllistä on, että
valmennusprosessiin kytketään myös organisaation johtamisen ja hallinnon tehtävissä
toimivia henkilöitä.
• Toimijoiden tasa-arvoinen kyvykkyys ja
kiinnostus osallistua on onnistunut lähtökohta valmennusprosessille, jossa lähdetään yhteistyössä tutkimaan, vahvistamaan
ja kehittämään jaettua osaamista. Erilaiset
asiantuntijuustaustat ja -osaamiset eivät tarvitse valmennuksessa erillisiä identiteetin tai
yhteistyöposition vahvistamisosiota.
• Asiakastyön terapiasuuntautuneiden
menetelmien kouluttamiselle ei ole tarvetta
jaetun asiantuntijatoiminnan yhteisvalmennuksessa. Ammatillisen työn lisä- ja täydennyskoulutuksella saadut hoitomenetelmät
(mm. motivoivat ja ratkaisukeskeinen työskentelyote, ryhmä- ja verkostotyö, palvelunohjaus jne.) voivat kytkeytyä käytännön
asiakas- ja potilastyössä tasa-arvoisena
osaamisena kokemusosaamisen kanssa.
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• Toimijoiden erilaiset oikeudelliset ja taloudelliset reunaehdot eivät tarvitse erillistä
osuutta valmennusseminaarien sisällössä.
Yhteiskehittämisen taustaorganisaatioiden
on tarkoituksellista selkeyttää, täsmentää
ja tehdä näkyväksi reunaehdot yhteistyön
kannalta tarpeellisilta osilta täsmällisinä ja
ymmärrettävinä taustatietona sekä valmennusprosessin alussa että täsmentäen
käytännön yhteiskehittämispilottien yhteydessä.
• Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja
koulutustapa on tarkoituksenmukainen jaetun asiantuntijaymmärryksen ja käytännön
kontekstissaan näyttäytyvään, todellisuutta
tutkivaan, oivaltavaan oppimiseen ja kehittämismotivaatioon tukeutuvassa yhteisen
osaamisen rakentamisessa.
• Kehityksen tulos ja vaikutus toteutuvat
yhteisvalmennuksessa tilana ja suhteena,
kun yhteistoiminnallisessa ja vuorovaikutuksellisessa kohtaamisessa rakennetaan
sellainen fyysinen ja henkinen ympäristö,
jossa moniäänisessä dialogissa erilaiset
merkitykset, ajatukset ja kokemukset voivat
tulla näkyväksi tasa-arvoisena.
• Yhteiskehittämisvalmennus rakentaa
uudenlaisia käytäntöjä ja toimintakulttuuria,
kun opiskelu ja jaettu osaaminen sovelletaan ja kytketään samanaikaisena prosessina osaksi asiakas- ja potilastyön palvelujen
perustoimintaa.

• Palvelukäytäntöjen reflektointi tekee asiakkaan kohtaamisen ja erilaisten tukimuotojen osaamisen kehittämisen tarpeet ja eettiset haasteet näkyväksi. Yhteiskehittämisen
valmennusprosessissa tapahtuva käytännön
työskentelyn harjaantumisen ja oivalluksien
itsereflektointi ja ryhmädialogi vahvistavat
paitsi asiakas- ja potilastyön myös työyhteisön eettistä ja moraalista perustaa.
• Yhteisvalmennuksen prosessiarviointi
selkiyttää jaetun asiantuntijatoiminnan
tuloksia ja vaikutusta (SATO: suunta, asiantuntijakehitys, tietoisuus ja oivallukset):
asiakastyön roolit monipuolistuneet ja
vastavuoroistuneet, ammattityön ehdot
ja ihmisten tarpeiden yhteensovittaminen
mahdollistunut, asiakkaiden osallisuus
ja halu toimia oman tilanteensa puolesta
lisääntyneet, ammattilaisten hoitokeinojen
suhteellisuus täsmentynyt, hoito- ja palvelutyön arvopohja ja merkitys päivittyneet,
työssäjaksaminen lisääntynyt.
• Osaamisen kehittäminen on jatkuva ja
tuettava opiskelu- ja organisointiprosessi. Käynnistetyt yhteiskehittämisen pilotit
edellyttävät valmennusprosessien jatkoksi
moniäänisiä yhdessä oppimisen työnohjauksellisia foorumeita sekä käytännön
yhteiskehittämistyöskentelyn nimettyjä
vastuuhenkilöitä ja koordinaattoreita palveluyksiköihin.
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