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Vastaus pähkinänkuoressa:
1. Kokemusasiantuntijat toimivat hyvin erilaisissa 

ympäristöissä, tehtävissä, päätöksenteon 
vaiheissa ja organisaatiotasoilla

2. Kokemusasiantuntijuudelle asetetaan hyvin 
erilaisia tavoitteita

3. Näiden taustalla vaikuttavat
1. Erilaiset näkemykset osallistumisen arvosta
2. Erilaiset näkemykset tiedon luonteesta ja sen 

roolista päätöksenteossa
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Mitä kokemusasiantuntijuus 
on?

”elämäntapa”
”työskentelytapa”
”työ”
”tehtävä”
”ammatti”
”kutsumus”
”kansalaisoikeus”

”tunne”
”resurssi”
”identiteetin 
rakentamis-
prosessi”
”toipuminen”
”osa minua”
”yhteisö”

”missio”
”väline vaikuttaa 
yhteiskunnassa”



Mitä kokemusasiantuntijat 
tekevät?
• Luennot, ’oman tarinan kertominen’

• Osallistuminen kehittämistyöryhmiin, ohjausryhmiin jne.

• Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuotanto

• Asiakasraadit

• Palvelujen arviointi

• Lakialoitteet

• Suora vaikuttaminen poliitikkoihin (taide, kirjeet, ’luokkaretki’)

• Kokemusasiantuntijoiden vastaanotot

• Haastattelut medialle



Kokemusasiantuntijuuden 
kolme vaikuttamisen tasoa

POLIITTINEN JA 
STRATEGINEN 

VAIKUTTAMINEN

PALVELUIDEN 
KEHITTÄMINEN
Asiakasraadit, 

yhteiskehittämisverkostot

VERTAISTUKI
Rinnalla kulkeminen, ”palveluviidakon 

opas”, kokemusasiantuntijan 
vastaanotot



”Kokemus-
asiantuntijuus 
edellyttää koulutusta 
ja omien kokemusten 
työstämistä 
neutraaliksi tiedoksi.”
Mitä mieltä olet tästä väitteestä? Oletko samaa 

mieltä? Miksi / miksi et?



Kokemus-
asiantuntijuudelle 

ei ole ”virallista” 
tai yhtä oikeaa 

määritelmää.

Kukaan ei 
”omista” käsitettä.



Erilaiset käsitykset 
kokemus-

asiantuntijuudesta 
kielivät erilaisista 

tavoitteista

Tehokkaammat palvelut
Asiakkaiden voimaantuminen

Päätöksenteon legitimiteetin vahvistaminen

Stigman hälventäminen

Ymmärryksen lisääminen

Päättäjien ravistelu

Samaa kokeneiden auttaminen

Aito kohtaaminen

Työntekijöiden asenteiden muokkaaminen

Asiakkaiden aseman parantaminen

Aktiivisten kansa-
laisten tuottaminen

Osallisuuden
tunne



Yleisimmät 
kokemusasiantuntijuuden 
tavoitteet

UUSIEN VAIKUTUS-
MAHDOLLISUUKSIEN 

AVAAMINEN

VAIKUTTAMINEN yhteiskunnalliseen 
keskusteluun (stigman 

hälventäminen, palveluiden 
rakenteelliset ongelmat)

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
kokemustiedon pohjalta

VERTAISTUKI
ja muiden samaa kokeneiden auttaminen

Kokemusasiantuntijoiden VOIMAANTUMINEN



Osallistamisen piiloagendoja

Päätösten legitimointi

Raportointi rahoittajille

Osallisuuden tunne



Miten erilaisia käsityksiä 
kokemusasiantuntijuudesta voisi 
alkaa hahmottaa?
Kaksi ydintekijää:
Osallistumiselle annettu merkitys
Käsitys tiedon luonteesta sekä tiedon ja  

päätöksenteon suhteesta 

Onko osallistumisella itseis- vai 
välinearvo? Millaista tieto on? Mikä sen 
suhde päätöksentekoon tulisi olla?



Erilaiset maallikkotiedon 
muodot

VälineellinenItseisarvo

Yhteenkietoutunut
(konstruktionistinen

tietokäsitys)

Itsenäinen 
(realistinen 
tietokäsitys)

Toinen tieto

’Situated
knowledge’

Voimaannut
tava tieto

Tokenistinen
tiedonkäyttö
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