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 Esipuhe    
    

Kokemusasiantuntijatoiminta on sen eri muodoissaan lisääntynyt viime vuosina 

ympäri Suomen. Toiminta ja käytännöt ovat kuitenkin Suomessa kirjavia, ja 

kokemusasiantuntijatoiminnan onnistuneeseen juurtumiseen vaikuttavat monet 

asiat. Yksi tärkeä tekijä on laadukas kokemusasiantuntijakoulutus, joka antaa 

valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sekä taitoja 

yhteistyöhön ammattilaisten kanssa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintaympäristö on vaativa ja sen ymmärtäminen on tärkeää  

kokemusasiantuntijatoiminnassa. Näistä lähtökohdista halusimme tehdä KoKoA – 

Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ssä omat kokemusasiantuntijakoulutuksen 

suositukset.   

Koulutuksessa on osoittautunut tärkeäksi prosessimaisuus ja oma henkilökohtainen 

ja ryhmän sisäinen työstö, jotka mahdollistavat kasvua kokemusasiantuntijuuteen. 

Tämä vaatii riittävää aikaa, sekä kouluttajilta taitoa ja sensitiivisyyttä. Tämän vuoksi 

olemme määritelleet KoKoA:n kokeneiden kouluttajien kokemusten perusteella 

koulutuksen minimikeston ja painottaneet kouluttajien valmiuksia toimia.   

Edelleen kokemusasiantuntijat joutuvat toistuvasti perustelemaan työlleen 

palkkiotaan. Tämän vuoksi päivitimme ja monipuolistimme palkkiosuositukset – niille 

on ollut selkeä tarve. Meidän viestimme on selkeä: tehdystä asiantuntijatyöstä 

kuuluu maksaa koulutetulle kokemusasiantuntijalle asianmukainen palkkio.  

Koulutussuosituksissa on hyödynnetty Mielen avain -hankkeen laatimia 

koulutussuosituksia, jotka ovat olleet tärkeitä viime vuosina eri 

kokemusasiantuntijakoulutuksissa. Nyt käsissäsi olevat KoKoA:n suositukset ovat 

suunnattu laajemmin eri toimialoille, kuten itse KoKoA:kin, ja niissä on haluttu 

korostaa yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen kanssa.   

  

Turussa 19.12.2017   

Marjo Kurki, KoKoA ry:n puheenjohtaja  

  



 

  

 

    

  

Keskeiset käsitteet  
  

Kokemusasiantuntija ja koulutettu kokemusasiantuntija  

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on 

omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista, somaattisista 

sairauksista tai muista elämän pulmista joko sairastavana, kokeneena, toipuneena, 

kuntoutuvana, palveluita käyttäneenä tai läheisenä/omaisena.  

Hänellä on kokemustietoa sairaudesta, sairastamisesta, hoidossa ja kuntoutuksessa 

olemisesta. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu kehittää palveluita ja 

auttaa muita omalla kokemuksellaan.  

Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta. 

Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä 

kuntoutumisprosessia sekä kykyä ja taitoa käyttää ja soveltaa omia kokemuksiaan eri 

tilanteissa. Kokemus jalostuu asiantuntijuudeksi, ja kokemusasiantuntijaksi tullaankin 

vasta suhteellisen pitkäkestoisen prosessin jälkeen.   

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa, ja tehtävistä 

riippuen se vaatii kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja valmiuksia toimia. 

Kokemusasiantuntija voi toimia monenlaisissa tehtävissä, mm; palveluiden 

suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa, niin vertais- kuin 

strategiatyössäkin, sekä kaikessa siltä väliltä.   

  

Vertaistoimija  

Vertaistoimija on henkilö, joka omalla kokemuksellaan toimii palvelujärjestelmässä 

asiakkaan hoidon tukena, vertaisryhmissä tai tukihenkilönä. Vertaistoimijalla on 

samankaltaisia kokemuksia ja elämäntilanteita asiakkaiden kanssa. Vertaisen 

osaaminen ja tieto perustuvat omaan kokemukseen jostakin elämäntilanteesta.  

Vertaistoiminta perustuu toisten vuorovaikutukselliseen auttamiseen ja tukemiseen. 

Näin vertaisuus saa osallistuvien omat voimavarat käyttöön.   

Vertaistoiminnan kenttä on laaja, ja he voivat toimia mm; tukihenkilöinä, 

ryhmänohjaajina, ammattilaisten työpareina, vertaispalveluohjaajina, 

vertaisneuvojina, vertaisliikuttajina jne. Vertaiskoulutuksia järjestää monet eri tahot 

ja järjestöt. Vertaisuus on osa kokemusasiantuntijuutta.   



 

  

 

    

    

 

  

1. Yhteinen lähtötilanne  
  

Kokemusasiantuntijakoulutusmallin perustana on uudenlainen tapa ajatella, minkä 

tiedostaminen on keskeistä sekä koulutukseen osallistuvilla, että järjestävällä 

organisaatiolla. Mallin ajattelutapa sisältää perinteisestä poikkeavan käsityksen 

työntekijän ja asiakkaan rooleista. Lähtötilanteessa on tärkeää ymmärtää 

perinteisten valta-asetelmien kyseenalaistaminen, voimaantumisen kokemus, 

osallisuus ja tasavertaisuus.  

  

Kokemusasiantuntijakoulutuksen luonne  

- Koulutus ei ole ammattitutkinto  

- Koulutus antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijana erilaisissa 

sosiaali- ja terveydenhuollon kokemusasiantuntijatehtävissä  

- Koulutus toimii osallistujalle voimaannuttavana ja myönteisiä merkityksiä 

lisäävänä kokemuksena  

- Koulutus ei ole hoito-, kuntoutus- tai psykoterapiaryhmä  

- Koulutus voi motivoida hakeutumaan myöhemmin sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan ammatilliseen koulutukseen  

- Koulutus ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu 

täydennyskoulutus, vaan se pohjautuu oman kokemuksellisuuden 

tutkimiseen ja tarkasteluun.  

  

Suosittelemme, että osallistujilla on mahdollisuus keskustella koulutuksen aikana 

heränneistä tunteista läheisen, ammattiauttajan tai ryhmänohjaajan kanssa.   

  

Jo olemassa olevia hoitosuhteita on hyvä jatkaa koulutuksen rinnalla yksilöllisten 

tarpeiden mukaisesti. Kokemusasiantuntijuus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

asiakkuus eivät ole toisiaan poissulkevia, vastakkaisia asioita.  

  

Suosittelemme, että koulutuksen järjestävä organisaatio on sopinut 

vastuuhenkilöistä, jotka tiedottavat kokemusasiantuntijatoiminnasta ja 

koordinoivat toiminnan jalkautumista eri yksiköihin sekä sopivat 

kokemusasiantuntijatehtävien välittämis- ja palkkiokäytännöistä.   



 

  

 

    

  

    

 

  

2. Koulutuksen toteuttajat ja tarvittavat resurssit  
  

Kokemusasiantuntijakoulutuksia voivat järjestää monet eri tahot joko yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa tai itsenäisesti. Koulutuksen toteuttaminen vaatii erilaisia 

verkostoitumisen mahdollistavia sosiaali- ja terveydenhuolloin sekä kolmannen 

sektorin yhteistyökumppaneita, jotka sitoutuvat esimerkiksi kouluttamiseen ja 

harjoittelupaikkojen tarjoamiseen. Koulutuksen toteuttajan tulee tehdä realistinen 

budjetti koulutuksesta.   

  

Koulutus vaatii seuraavia resursseja, jotka on huomioitava budjetoinnissa:  

- Asianmukaiset tilat haastatteluihin ja koulutukseen  

- Hakuprosessin henkilöstö- ja kuluresurssit mm. tiedottamiseen, 

hakemuslomakkeiden läpikäymiseen, haastatteluihin ja valintojen 

ilmoittamiseen  

- Kaksi kouluttajaa sekä heille varattu palkkio suunnitteluun ja 

kouluttamiseen  

- Ulkopuolisten kouluttajien ja harjoittelupaikkojen sopimiseen riittävät 

aika- ja kuluresurssit  

  

Suosittelemme, että koulutuksen keston tulee olla riittävän pitkä, jotta se 

mahdollistaa omien kokemusten prosessoinnin ja kokemusasiantuntijuuteen 

kasvamisen. Koulutuksen minimituntimäärä on 50 tuntia ja minimikesto 4 

kuukautta.  

  

  

  

  

 

 

  



 

  

 

    

3. Kohderyhmä, hakuprosessi ja valintakriteerit  
  

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on pitkäaikaisesta sairaudesta 

kuntoutunut tai kuntoutumisprosessissa oleva tai muusta elämän haasteesta 

selviytynyt henkilö tai omainen. Hänellä on kokemus sairastamisesta, hoidoista ja eri 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ja hän haluaa kehittää palveluita 

kokemusasiantuntijana.   

  

Koulutus voidaan kohdentaa eri ryhmille, kuten esimerkiksi somaattisille ja/tai 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tai jostakin elämän vaikeudesta toipuneelle 

sekä heidän omaisilleen.   

  

Koulutuksesta on tärkeä tiedottaa hyvissä ajoin paikallislehdissä ja/tai sosiaalisessa 

mediassa, jotta kohderyhmä tavoitetaan mahdollisimman laajasti ja samalla tehdään 

kokemusasiantuntijatoimintaa tutuksi.   

  

Suosittelemme, että hakukriteerit ovat avoimet ja selkeät. Koko hakuprosessin 

ajan on noudatettava sensitiivistä toimintatapaa. Diagnoosien kysymistä ei voida 

tässä yhteydessä pitää tarkoituksenmukaisena.   

   

Hakuprosessi on yleensä kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan 

hakulomakkeiden avulla ja toinen vaihe joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluna. 

Hakemusten käsittelyyn ja haastatteluihin voivat osallistua sekä järjestävän 

organisaation edustajat, että kouluttajat, joista ainakin yhdellä on oma 

kokemustausta.  

 

Hakulomakkeessa hakijalta kysytään esimerkiksi:   

1. Mitä arvelet hyötyväsi koulutuksesta?   

2. Mitkä ovat mahdollisuutesi sitoutua koulutukseen? Kuvaile asiat mitkä tukevat 

sitoutumistasi ja mitkä taas ovat mahdollisia estäviä tekijöitä.  

3. Miten arvelet suhtautuvasi toisten tarinoihin ja taustoihin?   

4. Minkälaisia kokemuksia sinulla on sairautesi hoidosta ja kuntoutumisestasi?  

  

 

 

 



 

  

 

    

Haastattelutilanne perustuu dialogiseen keskusteluun, jossa rakennetaan yhdessä 

ymmärrystä siitä, miten hakija hyötyisi koulutuksesta. Haastatteluissa painotetaan 

motivaatiota ja halua toimia ryhmässä. On hyvä tuoda esiin koulutukseen sisältyviä 

asioita, kuten kasvua ”autettavasta auttajaksi” tai palveluiden käyttäjästä 

palveluiden kehittäjäksi, sekä koulutusprosessin vaatimuksia. Edellytyksenä pidetään 

riittävää etäisyyttä omiin kokemuksiin ja niiden käsittelemistä tai työstämistä. 

Kokemus on osoittanut, että kokemusasiantuntijakoulutuksen sisältö ja aiheet, sekä 

toisten kokemusten kuuleminen, voivat herättää vaikeita tunteita ja muistoja.  

  

Suosittelemme, että hakijoille annetaan mahdollisimman realistinen kuva 

kokemusasiantuntijatoiminnan nykytilanteesta. On syytä välttää liian suurien 

odotuksien herättämistä esimerkiksi kokemusasiantuntijakoulutuksen työllistävästä 

vaikutuksesta. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on järjestelmässämme 

vielä melko uutta, eikä toiminnan systemaattisuudesta voida puhua.   

  

Haastattelutilanteessa hakijalta kysytään esimerkiksi:   

1. Mitä ajattelet kokemusasiantuntijuudesta?  

2. Miksi olet kiinnostunut kokemusasiantuntijuudesta?  

3. Minkälaisia kokemuksia sinä toisit koulutusryhmään?   

4. Mitä ajattelet ammattilaisyhteistyöstä?  

5. Miten haluaisit osallistua palveluiden kehittämiseen, toteuttamiseen ja 

arviointiin?  

  

Suosittelemme, että osallistujavalinnoissa valintakriteereinä ovat hakijan 

motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen, halu työstää ja jakaa kokemuksia 

sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Päätöksenteko ja valinnat 

tehdään yhteisen arvioinnin perusteella.  

  

Suosittelemme että heille, jotka eivät tule valituiksi, ilmoitetaan asiasta 

puhelimitse sensitiivistä toimintatapaa noudattaen.   

  

  

  

    



 

  

 

    

 

  

4. Ryhmän rakenne ja koko  
  

Koulutusryhmän rakenteessa kannattaa huomioida erilaiset kokemustaustat. 

Ryhmän heterogeenisuus ja taustojen moninaisuus laajentavat ymmärrystä ja 

mahdollistavat syvemmän oppimisen, koska ryhmä luo ja jakaa tietoa.  

  

Koulutusryhmän koko voi olla 10 – 20 henkilöä. Koulutusryhmän kokoa kannattaa 

pohtia huolellisesti etukäteen. Järjestävän tahon on otettava huomioon käytettävissä 

olevat resurssit ja tilat. Pienempi ryhmä muodostuu usein tiiviimmäksi, ja siinä on 

helpompi jakaa kokemuksia. Isompi ryhmä puolestaan tuo enemmän erilaisia 

kokemuksia ryhmään. Koska kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestäminen vaatii 

paljon resursseja, ryhmään kannattaa ottaa riittävä määrä osallistujia. Hakijoita 

kannattaa valita myös varasijoille, koska heistä voi koulutuksen alkuvaiheessa ottaa 

osallistujia keskeyttäneiden tilalle.  

  

Suosittelemme, että koulutusryhmä muodostetaan mahdollisimman 

heterogeeniseksi niin, että se koostuu erilaisista kokemustaustoista ja eri-ikäisistä 

kuntoutujista sekä heidän läheisistään. Taustojen erilaisuus lisää ryhmän 

kokemustietoa, mahdollistaa näkökulmien laajentamisen ja ymmärryksen 

lisäämisen, vähentää ennakkoluuloja ja muuttaa asenteita.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

    

    

 

  

5. Kokemusasiantuntija ja ammattilainen -työparityöskentely  
  

Koulutuksessa kokemusasiantuntija ja ammattilainen -työparityöskentelyllä voidaan 

mallintaa tasa-arvoista vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista. Koska kyse on 

kasvamisesta, muutoksesta ja muuttumisesta sekä arvojen ja asenteiden kanssa 

työskentelystä, on työparityöskentely koulutuksessa ensiarvoisen tärkeää. 

Työparityöskentely lisää yhteistä ymmärrystä ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella 

laajemmasta näkökulmasta koulutuksen aiheita ja esiin tulevia ilmiöitä. Koulutuksen 

laajempana tavoitteena on lisätä valmiuksia ammattilaisten ja asiakkaiden käytännön 

yhteistoimintaan, jaettuun asiantuntijuuteen, mikä mahdollistaa uudenlaisia 

ajattelu- ja toimintatapoja.  

  

Kouluttajiksi sopivat henkilöt, jotka ovat käyneet kokemusasiantuntijakoulutuksen ja 

toimineet kokemusasiantuntijana riittävän pitkään. Kouluttajalla tulee olla 

palvelujärjestelmän tuntemusta sekä tietoa oman alueen sote-palveluista ja 

kolmannen sektorin toiminnasta. Kouluttajataidoissa painottuvat kyky kuunnella ja 

myötäelää erilaisten ihmisten elämäntilanteita sekä käsitellä vaikeita asioita 

rakentavasti. Ryhmädynamiikan ilmiöiden ymmärtäminen ja työstäminen on tärkeää.   

  

Suosittelemme, että kokemusasiantuntija ja ammattilainen vastaavat työparina 

koulutuksen kaikista vaiheista. Työparityöskentelyn tulee perustua aitoon 

yhteistyöhön ja tasavertaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kokemusasiantuntijakouluttajan tulee saada kaikki tieto koskien tehtävää ja omaa 

toimenkuvaansa. Kumpikin osapuoli tuo työskentelyyn oman asiantuntemuksensa. 

Samalla mallinnetaan osallistujille uudenlaista työtapaa käytännössä.   

  

Suosittelemme, että yhteistyöstä tehdään kirjalliset sopimukset.  

Taustaorganisaation on järjestettävä ohjaajille riittävä tuki, työnohjaus sekä aikaa 

keskustella koulutuksen etenemisestä.   

  

  

   

 



 

  

 

    

  

6. Koulutuksen aloittaminen  
  

Kouluttajien on kiinnitettävä erityistä huomiota ryhmäytymiseen. Ryhmän 

toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota koko koulutusprosessin ajan, ja kouluttajien 

tulee käsitellä ryhmän jäsenten mahdollisia ennakkoluuloja ja asenteita 

koulutukseen osallistuvien erilaisia taustoja kohtaan. Tarvittaessa ryhmän 

kouluttajan on keskusteltava ongelmatilanteesta osallistujien kanssa kahden kesken.  

  

Suosittelemme, että kokemusasiantuntijakoulutuksen alussa laaditaan 

koulutusryhmän arvot ja säännöt yhdessä, ja että niitä konkretisoidaan 

käytännössä.  

  

Ryhmässä noudatetaan tasavertaista vuorovaikutusta ja toisten kunnioittamista. 

Koulutus on osallistujille vapaaehtoista, mutta ryhmän jäseniltä odotetaan 

sitoutumista. Poissaoloista ilmoitetaan kouluttajalle koulutuksen alussa sovitulla 

tavalla. Sekä osallistujilta että kouluttajilta odotetaan yhdessä luotujen arvojen ja 

sääntöjen mukaista käyttäytymistä ja toimintaa. Kouluttajan tulee osoittaa omalla 

toiminnallaan, että sovituista säännöistä pidetään kiinni.  

  

Suosittelemme, että osallistujilta kerätään kirjalliset sitoumukset vaitiolosta. 

Luottamuksellisuuden merkityksestä on hyvä keskustella ja korostaa, että 

koulutuksen aikana kuultavat asiat jäävät ryhmän sisälle.  

  

Kokemusasiantuntijakoulutusmallin arvoja ovat dialogisuus, molemminpuolinen 

kunnioitus, luottamuksellisuus, tasavertaisuus, sitoutuminen, rohkeus, positiivisuus, 

yhteistyö, osallisuus, avoimuus ja pyrkimys stigman vähentämiseen sekä 

ymmärryksen ja tiedon lisäämiseen. Sääntönä on, että koulutukseen ei tulla 

päihtyneenä.  

  

Koulutuksen järjestäjän on huomioitava fyysisen tilan merkitys koulutukseen 

osallistuville. On huomioitava, että koulutuspaikka voi herättää ja aktivoida 

osallistujissa erilaisia tunteita ja muistoja, joita on käsiteltävä.  

  

  

  



 

  

 

    

7. Koulutuksen sisältö, opetusmenetelmät ja arviointi  
  

Koulutuksen sisällön tulee olla väljä, jotta koko koulutusprosessin ajan on tilaa 

keskustelulle, vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja vastavuoroisuudelle. Etenkin 

alkuvaiheessa täytyy antaa tilaa ryhmäytymiselle ja luottamuksen rakentumiselle. 

Kouluttajien on oltava herkkiä kuulemaan, huomaamaan ja tunnistamaan ilmiöitä, 

joita syntyy ryhmässä.  

  

Koulutuksessa tärkeäksi on osoittautunut sen prosessimaisuus, sekä oma   

henkilökohtainen ja ryhmän sisäinen työstö ja kasvu kokemusasiantuntijuuteen. 

Kaikki koulutukseen osallistuvat toimivat omista lähtökohdistaan. Kyse onkin pitkälti 

oppimisesta ja muutoksesta, jossa joutuu tarkastelemaan omia asenteitaan, 

arvojaan, käsityksiään ja tunteitaan. Koulutuksen sisältöä voidaan muokata ja 

kehittää kulloisenkin koulutusryhmän tarpeita vastaavaksi.             

 Oma tarina   

Omakohtainen kokemus on kokemusasiantuntijan tärkein työkalu.  

Kokemusasiantuntijaksi kasvamisessa on tärkeää työstää oma kokemustarina.  

Koulutuksen aikana jokainen kirjoittaa ja esittää oman kokemustarinansa. 

Olennainen osa kokemusasiantuntijan pätevyyttä on se, että hän on käsitellyt 

asiansa ja katsonut sitä uusista näkökulmista. Oman elämän ja sen tapahtumien 

käsittely on monelle tärkeää, jotta he pääsevät elämässä eteenpäin. Tässä selkeä ja 

jäsennelty tarina antaa voimaa. Vaikka tarinoissa voi tuoda esille sekä hyviä että 

huonoja asioita, olisi toipumisen kannalta tärkeää, että tarinan tyyli pysyisi 

rakentavana ja siitä erottusi toivo. Omassa tarinassa merkityksellistä on se, että 

kokemusasiantuntija tietää mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen kuntoutumiseensa. 

Oman tarinan kertomisessa kuntoutumisella ja siihen vaikuttaneilla asioilla on tärkeä 

merkitys.   

  

Suosittelemme, että koulutuksen alussa ohjeistetaan ja kannustetaan oman 

kokemustarinan työstämiseen. Kouluttajat tukevat koulutukseen osallistujia 

löytämään oman merkityksellisen kokemustarinansa ja itselle luontevan tavan 

esittää se.   

  

Kouluttajat vastaavat arvostavasta ja kunnioittavasta ilmapiiristä kokemustarinoita 

esitettäessä. Ryhmää kannustetaan antamaan toisilleen rakentavaa palautetta, eikä  



 

  

 

    

 

tarinoiden sisältöä saa kritisoida tai arvottaa. Tarinat herättävät paljon tunteita sekä 

esittäjässä että kuulijoissa, ja niiden käsittelylle tulee varata riittävästi aikaa.  

            Harjoittelu  

Koulutuksen aikana järjestetään harjoittelumahdollisuuksia sosiaali- 

terveyspalveluihin, erilaisiin tapahtumiin tai oppilaitoksiin. Harjoittelu voidaan 

toteuttaa ryhmänä, esimerkiksi osallistumalla messuille, tai järjestämällä tapahtuma. 

Harjoittelun tavoitteena on tukea kokemusasiantuntijoiden jalkautumista eri 

toimintaympäristöihin sekä lisätä kokemusasiantuntijatoiminnan tunnettavuutta. 

Harjoittelu mahdollistaa verkostoitumisen omalla työskentelyalueella.  

  

Suosittelemme, että koulutuksen aikana koulutukseen osallistujat harjoittelevat 

kokemusasiantuntijatehtäviä. Kouluttajat avustavat harjoittelupaikkojen 

löytämisessä, harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.  

  

Suosittelemme, että jokaiselta koulutuskerralta kerätään palautetta, joko 

suullisesti tai lomakkeilla. Arvioinnin ja palautteiden kautta koulutuksen 

kehittäminen helpottuu ja näkökulmia saadaan monen eri ihmisen taholta, 

erityisesti koulutukseen osallistuneiden ajatukset, mielipiteet ja näkökulmat ovat 

tärkeässä asemassa.  

  

  

  

    



 

  

 

    

  

 Esimerkki koulutusrungosta, luento ja ryhmätyöaiheita:  

Moduuli  Sisältö  

  

Moduuli 1 Mitä on 

kokemusasiantuntijuus?  

Ryhmäytymisen tukeminen, koulutusryhmän 
yhteiset säännöt  
Mitä on kokemusasiantuntijuus, 
kokemusasiantuntijatoiminta yms. 
Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet  
Käytännön asioista sopiminen ja pelisääntöjen 
luominen Vuorovaikutustaidot, kohtaaminen, 
ryhmän jäsenenä toimiminen   
Oman tarinan kertomiseen perehtyminen  

  

Moduuli 2  

Tietoa kokemuksen rinnalle  

Kokemusasiantuntijatoiminnassa tarvittavan tiedon 
kartuttaminen  
Perustietoa päihteistä ja päihderiippuvuudesta  
Perustietoa mielenterveyden sairauksista   

Terapiat, psykoterapiat ja psykoterapeuttisuus   
Kuntoutus   
Hoitovaihtoehdot   

Palvelujärjestelmä  
Sosiaalilainsäädäntö   
Kuntoutujan oikeudet ja velvollisuudet   

Itsemääräämisoikeus  
Vastentahtoinen hoito  
Omaisten näkökulma, perheen merkitys ja rooli   

Motivaatio  
Muutos   
Asenteet  

  

Moduuli 3 Minä  
kokemusasiantuntijana  

Ilmaisutaidot  
Esiintymistaidot ja -valmiudet  
Mediataidot  

Ryhmäläisten omat tarinat  
Tarinoiden muokattavuus  
Ryhmänohjaus  
Tukihenkilötoiminta  

  



 

  

 

    

Moduuli 4  

Jaettu asiantuntijuus – 

kokemusasiantuntijaharjoittelu  

Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa  

Kokemusasiantuntijatehtävissä toimimisen 

harjoittelu  
Tutustumiskäynnit  

Palkkioasiat, lomakkeet, suositukset  
KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry -

esittely  

Seminaarin/päätöstilaisuuden suunnittelu ja 

järjestäminen  

  

 

8. Koulutuksen päättäminen  
  

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa käsitellään ja jaetaan vaikeita, henkilökohtaisia 

asioita ja tunnelmia, joita ei välttämättä jaeta jokapäiväisessä elämässä. Koulutus voi 

olla osallistujille ajoittain rankka, mutta ryhmän vertaistuellinen voima kannattelee 

ryhmän jäseniä ja antaa toivoa. Ryhmän muodostama tuki sekä koulutuksen aikana 

koettu voimaantuminen tekevät koulutuksesta ja ryhmästä osallistujille 

merkityksellisen. Ryhmän päättämisen valmistelu onkin syytä aloittaa hyvissä ajoin. 

Koulutuksen jälkeen voidaan järjestää erilaisia yhteisiä tapaamisia.  

  

Suosittelemme, että kokemusasiantuntijakoulutuksessa huomioidaan koulutuksen 

ja ryhmän tapaamisten määräaikaisuus. Tämä tarkoittaa, että alusta alkaen tulee 

painottaa, että koulutus päättyy.  

  

Eri koulutusryhmien yhteydenpitoa ja jatkuvuutta on pyritty tukemaan järjestämällä 

koulutusten päättymisen jälkeen alueellisia, teemallisia 

kokemusasiantuntijatapaamisia.    

  

Suosittelemme, että kokemusasiantuntijakoulutuksen päättyessä järjestetään 

päättäjäiset yhteistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa. Osallistujille 

annetaan todistus, jossa kuvataan koulutuksen sisältö ja kesto.   

  

Koulutusryhmän päättäjäiset ovat merkityksellinen tilaisuus, johon uudet, koulutetut 

kokemusasiantuntijat voivat kutsua mukaan läheisiään ja verkostoaan sekä pitää 

esityksiä ja olla tilaisuutta järjestämässä.     

  



 

  

 

    

   

9. Palkkiosuositukset  
  

Kokemusasiantuntijatoimintaan kuuluu, että työtehtävistä maksetaan palkkio. 

Kokemusasiantuntijan työtehtäviä ovat esimerkiksi:  

 kokemusasiantuntijan vastaanotto  

 kehittämistyöryhmien tai ohjausryhmien jäsenyys  

 havainnointi, tiedonkeruu ja palvelujen arviointi  

 hoito- ja palveluketjujen kehittämistyö  

 työhaastattelut ammattilaisten työparina  

 ryhmänohjaus ammattilaisen työparina  

 koulutus- ja luennointitehtävät  

  

  

KoKoA ry:n mukaiset palkkiosuositukset:  

  

Tehtäväkuvaus  Palkkiosuositus  

Ryhmänohjaus ja valmistelutyö  25 €/tunti  

Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta  50 €/sovittu tapaaminen  

Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot 

ja koulutustilaisuudet  100 – 600 €  

Kokouspalkkio  50 – 100 €  

Kehittämisprojektiin osallistuminen  300 – 600 €  

Muu työskentely (mm. havainnointi, haastattelu, 

vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely)  
25 €/tunti  

  

  

  



 

  

 

    

Työtehtävistä maksettava korvaus on yleensä palkka/palkkio tai työkorvaus. Sen 

suuruuden tulee vastata tehtävän vaativuutta, käytettyä aikaa ja valmistelutyötä. 

Palkka/palkkio sovitaan aina etukäteen ja henkilökohtaisesti.  Kuukausipalkka 

määrittyy organisaation linjausten mukaan. Kokemusasiantuntijatehtäviä voidaan 

tehdä joko työsopimuksella tai toimeksiantosopimuksella. Ne voivat olla 

kertaluontoisia, määräaikaisia tai toistaiseksi maksettavia. Palkan tai palkkion 

maksamiseen tarvitaan verokortti. Ellei verokorttia esitetä, ennakonpidätysprosentti 

on 60.  

  

Kaikista työtehtävistä maksetaan matkakorvaus. Matkakulut kuittien mukaisina ovat 

yleensä verotonta tuloa. Matkakuluista tulisi myös sopia etukäteen, erityisesti jos 

laskutetaan kilometrikorvauksia.  

  

Kokemusasiantuntijatoiminnan palkan tai palkkioiden maksamiseen liittyy useita 

haasteita, koska ne vaikuttavat mm. sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja 

työttömyysturvaan.   

  

Suosittelemme, että kokemusasiantuntijatehtävistä maksetaan suositusten 

mukainen tai etukäteen sovittu palkkio. Suosittelemme, että kokemusasiantuntija 

selvittää etukäteen korvausten vaikutusta omiin tuloihinsa.  

  

10.   Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteisvalmennus   
  

Eri toimijat ovat järjestäneet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 

opiskelijoille sekä kokemusasiantuntijoille yhteisvalmennuksia. Nämä on koettu 

hyödyllisiksi kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttamisessa ja juurruttamisessa 

paikallisiin rakenteisiin. Valmennuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään, mitä 

kokemusasiantuntijuus on ja opetella rakentamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden välistä yhteistyötä sekä jalkauttamaan 

toimintoja yhteistyökumppaneille. Valmentajina toimivat ammattilaiset sekä 

kokemusasiantuntijat. Yhteisvalmennus voi toimia joko itsenäisenä koulutuksena tai 

täydennyskoulutuksena kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen.   

  

Suosittelemme, että yhteisvalmennuksien mahdollisuuksia vahvistetaan, koska ne 

edistävät jaetun asiantuntijuuden ja yhteiskehittämisen toimintamahdollisuuksia 

sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

  



 

  

 

    

 

  

Koulutetut kokemusasiantuntijat – KoKoA ry  

  

KoKoA - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry on kokemusasiantuntijoiden itsensä 

vuonna 2012 perustama valtakunnallinen yhdistys, jonka tehtävänä on 

kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin 

vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen.   

  

KoKoA:n tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vahvistaa 

kokemusasiantuntijatoiminnan leviämistä, jalkautumista ja juurtumista sosiaali- ja 

terveyshuollon palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja 

arviointiin.  

  

KoKoA:n varsinaista jäsenyyttä voi hakea henkilö, jolla on kokemus sairaudesta joko 

itse sairastaneena tai omaisena, ja joka on lisäksi suorittanut 

kokemusasiantuntijakoulutuksen (tai saavuttanut muulla hallituksen hyväksymällä 

tavalla kokemusasiantuntijatehtävissä vaadittavan tietotaidon).  

  

KoKoa ry:n keskeiset tehtävät ovat:  

• Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, 

asenteisiin vaikuttaminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen  

• Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden 

suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia  

• Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa sekä 

kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen  

• Kokemusasiantuntijuuden monipuolinen edistäminen ja tukeminen sekä 

valtakunnallisesti että alueellisesti. Alueilla on oma aluevastaava (-t), joka 

koordinoi paikallista toimintaa ja välittää kokemusasiantuntijatehtäviä.  

  

www.kokemusasiantuntijat.fi    

 



 

 

 


