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Opinnäytetyöni tein Ridasjärven päihdehoitokeskukselle. Opinnäytetyöni tavoitteena oli sel-
vittää vertaistyön vaikutuksia Ridasjärvellä ja vertaistyön merkitystä asiantuntijoille sekä ver-
taistyöntekijöille itselleen. Opinnäytetyöni toteutin haastattelututkielmana, jonka menetel-
mänä käytin laadullista ja teemallista puolistrukturoitua haastattelua.  

Teoreettisena viitekehyksenä opinnäytetyössäni käsittelen kokemusasiantuntijuutta, vertai-
suutta ja vertaisohjausta, joihin kuuluvat erilaiset roolit ja tehtävät sekä niiden tuomat oi-
keudet ja velvollisuudet. Näiden lisäksi käsittelen teoriaosiossa päihderiippuvuutta sekä päih-
dekuntoutusta, sillä opinnäytetyö painottuu nimenomaan laitoskuntoutuksessa tapahtuvaan 
vertaistyöhön. Ridasjärven päihdehoitokeskus on päihdehuollon erityisyksikkö, jonka toimin-
nan pääpaino on laitoskuntoutuksessa. Tämän vuoksi päihdekuntoutusta tarkasteltiin tarkem-
min laitoskuntoutuksen näkökulmasta, joka toteutetaan laitoksessa moniammatillisessa yh-
teistyössä asiantuntijoiden ja vertaistyöntekijöiden kesken.  

Vertaistyöntekijöiden osalta keskeisissä tuloksissa kävi ilmi, että vertaistyö merkitsi kaikille 
henkilökohtaisesti hieman erilaisia asioita. Yhteistyö asiantuntijoiden ja vertaistyöntekijöiden 
välillä koettiin hyväksi, vaikka heidän työtehtävissään onkin eroja. Opinnäytetyössä vertais-
työn vaikutukset nousivat selkeästi esille. 

Opinnäytetyön tuloksissa keskeistä oli vertaistyöntekijöiden kohtaamat haasteet, heidän ko-
kemuksensa vertaistyön palkitsevuudesta sekä heidän näkemyksiään vertaistyön kehittämisen 
tarpeista. Asiantuntijoiden osalta keskeisimpiä teemoja tuloksissa olivat vertaistyöntekijöiden 
kanssa tehtävä yhteistyö ja vertaistyöntekijän ja asiantuntijan eroavaisuudet, asiantuntijoi-
den näkemys vertaistyön merkityksestä ja vertaistyön vaikutuksista Ridasjärven päihdehoito-
keskuksessa sekä sen kehittämisen kohteista. Kaikissa haastatteluissa koettiin vertaistyön 
merkitys suureksi, joka ilmiönä hakee edelleen lopullista muotoaan.  

Opinnäytetyön tulokset Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ovat mielestäni luotettavia. 
Haastattelujen ilmapiiri oli avoin ja osallistuminen haastatteluun täysin vapaaehtoista. Yksi-
tyisyyden suojaa ja anonymiteettiä korostettiin haastattelujen alussa, joka edesauttoi rehel-
listen ja avointen vastausten ja mielipiteiden kertomista. 

Opinnäytetyön keskeisenä johtopäätöksenä voin pitää vertaistyön merkitystä tärkeänä ja vai-
kuttavana osana päihdekuntoutusta. Tämä korostui sekä vertaistyöntekijöiden että asiantunti-
joiden haastatteluissa, joissa vertaistuki korostui positiivisena ja merkityksellisenä osana kun-
toutusta. Tämän opinnäytetyön pohjalta voisi olla aiheellista tutkia kokemuksia vertaistyöstä 
ja sen vaikutuksista asiakkaiden näkökulmasta. Vertaistyön laajuutta ja toimivuutta voisi 
myös tutkia tarkemmin ilmiönä. 
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I made my thesis for a substance abuser care center, which is located in Ridasjärvi. The tar-
get of my thesis was to find out how peer-to-peer action has affected to the substance abuser 
care center in Ridasjärvi. One target of the thesis was also to find out what peer-to-peer ac-
tion means to peers themselves and employees of the rehabilitation center. The thesis was 
carried out using interviews as a research method. Interviews included certain themes but 
were otherwise inductive, relying mainly on the research material. 

The frame of reference for this thesis included; information about peer instruction, peers and 
their duties, responsibilities and rights. In also included theoretical information about sub-
stance abuse and rehabilitation, since the thesis is made for a substance abuser care center. 
In Ridasjärvi rehabilitation from substance abuse is implemented by a multiprofessional 
team, including peers and professional employees. 

In the thesis the effects of peer instruction were clearly pointed out. The essential results 
showed that peer instruction meant very different things to peers depending on their own cir-
cumstances. Collaboration between professionals and peers was found as a positive matter, 
although their work includes different aspects. According to the results peers experienced 
peer instruction as a very rewarding matter, but they also face challenges in their work.  

Main results from the professionals´ point of view were collaboration with peers, their differ-
ences in the working field, the effects of peer instruction and its developing points. All the 
interviewees thought that peer instruction and peer action are both very meaningful and im-
portant in Ridasjärvi, and nation-wide in Finland. 

I find the results of this thesis reliable. The atmosphere of the interviews was open and trus-
ting and participation in the interviews was totally optional. Privacy and anonymity of the in-
terviewees was respected throughtout the process, which encouraged honest opinions and 
answers. As a main conclusion of this thesis I find the peer intruction very meaningful and 
helpful aspect of rehabilitation, especially in substance abuse cases. In the future it might be  
justifiable for instance, to study how clients experience the peer instruction.  

Keywords: expertise by experience, peer, peer instruction, peer support, rehabilitation from 
substance abuse 
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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vertaisten ja ammattilaisten kokemuksia ver-

taistyöstä ja sen merkityksestä ja vaikutuksista päihdekuntoutuksessa. Tarkoituksena on myös 

tuoda esiin vertaisten ja ammattilaisten väliset erot sekä löytää kehittämiskohtia Ridasjärven 

päihdehoitokeskuksessa vertaistyöhön liittyen. Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on panos-

tettu vertaistyöhön viime vuosina ja sen käyttö on laajentunut niin Ridasjärven päihdehoito-

keskuksessa, kuin yhteiskunnallisestikin, joten on tärkeää selvittää kokemuksia vertaistyöstä.  

Vertaistyö on ainutlaatuinen auttamismuoto päihdekuntoutuksessa, sillä vertaisilla on taus-

talla oma kokemus toipumisprosessista ja päihderiippuvuudesta, joten heillä on asiakaslähtöi-

sempi ja henkilökohtaisempi näkökulma tilanteeseen. Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisten ja vertaisten kesken onkin yleistynyt ja koetaan tehokkaaksi keinoksi auttaa 

päihderiippuvaisia kuntoutumaan. Vertaistyö on yleistymässä entistä enemmän myös muille 

työkentille päihde- ja mielenterveyspuolen lisäksi. 

Opinnäytetyö toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla; ohjaavia kysymyksiä käy-

tettiin tarpeen mukaan, mutta vastaukset olivat vapaamuotoisia ja avoimia. Tarvittaessa ky-

syttiin tiettyyn teemaan liittyen tarkentavia kysymyksiä. Tulokset eriteltiin, analysoitiin ja 

järjesteltiin teemoittelun avulla, sillä teemat nousivat selkeästi esille vastauksia litte-

roidessa. 

Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten ammattilaiset ja vertaiset kokevat vertaistyön, sen merki-

tyksen ja vaikutukset? 2. Mitä käytännön eroa on vertaisella ja ammattilaisella sosiaali- ja ter-

veysalan työkentällä? 3. Mitä kehittämisen kohtia Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on liit-

tyen vertaistyöhön sekä vertaisten ja ammattilaisten väliseen yhteistyöhön? 

 

2 Vertaistoiminta, vertaistyö ja vertaistuki 

 

Vertaistuki voidaan määritellä sosiaaliseksi tueksi, jonka perustana pidetään kokemuksellisen 

tiedon jakamista vertaisten kesken. Vertaisuus pohjautuu kokemukselliseen tietoon jostakin 

ominaisuudesta, kuten sairaudesta tai elämäntilanteesta. (Lindh, Härkäpää & Kostamo-Pääkkö 

2018, 174.)  

Vertaistoiminta, johon kuuluu myös vertaistyö ja vertaistuki, perustuu ihmisten samankaltai-

siin kokemuksiin esimerkiksi juuri päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta. Oman 
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kokemuksensa pohjalta he voivat auttaa myös muita päihdeongelmasta kärsiviä toipumaan. 

Vertaistoiminnassa pyritään yhdessä etsimään ratkaisuja elämäntilanteisiin sekä tuetaan toisia 

samassa tilanteessa olevia ja sen läpi käyneitä. (Keskeisiä käsitteitä, Tietopuu. 2016.) Vertais-

toiminnan ja vertaistyön tärkeimpänä perustana ja tukipilarina toimii vertaistuki: samankal-

taisen asian kokeminen ja kokemusten jakaminen. Vertaistoimintaa on eri muotoja, muun 

muassa vertaistukiryhmät, vertaiskoulutus, vertaistyö ja vertaisuuden hyödyntäminen avo- 

sekä yhteisöhoidossa. (Keskeisiä käsitteitä, Tietopuu. 2016.) 

Yleisesti tunnettuja vertaistukiryhmiä niin Suomessa kun ulkomaillakin ovat esimerkiksi AA- ja 

NA- ryhmät, joissa yksilöitä yhdistää kokemukset päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta. 

Vertaistukiryhmässä on useimmiten toisilleen ennestään tuntemattomia ihmisiä, joita yhdis-

tää sama ongelma, riippuvuus tai sairaus. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja ryhmänvetä-

jänä voi toimia joko ammattilainen tai vertainen. Ryhmä perustuu vertaistukeen, joten ryh-

mässä pyritään jakamaan omia kokemuksia toisten kanssa. (Nylund & Yeung 2005, 195.) Ryh-

mät ovat aina vapaaehtoisia, eivätkä ne sitouta käymään jatkuvasti; osa saattaa käydä päivit-

täin, osa kuukausittain ja osa harvemmin. Vertaistyössä oman kokemuksen avulla siis pyritään 

auttamaan muita vastaavassa tilanteessa olevia. Toipunut päihderiippuvainen voi toimia ver-

taisena päihdetyössä ja – kuntoutuksessa ja oman esimerkin kautta pyrkiä tukemaan ja autta-

maan asiakasta. Vertaistyön tekeminen ja vertaisena toimiminen perustuu aina omiin voima-

varoihin ja vapaaehtoisuuteen, ketään ei siihen velvoiteta.  

Vertaistuki, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus sekä jaettu osaaminen ovat nousseet yhä suu-

rempaan arvoon yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksissa on muun muassa 

tuotu esille vertaistuen sekä siihen liittyvän kokemuksellisen tiedon merkitys myös työelämän 

kannalta: kokemuksellinen tieto ja vertaistyö laajentavat ammattilaisen asiantuntijuutta sekä 

haastavat asiantuntijuutta uusiutumaan ja päivittymään. Vertaiset ja vertaistyön merkitys on 

huomioitu myös kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa, jonka yhtenä tavoit-

teena, asiakkaan aseman vahvistamisen lisäksi, on ollut vertaisten mukaan ottaminen mielen-

terveys- ja päihdepalveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. (Lindh ym. 2018, 

174.) 

 

2.1 Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus 

 

Vertaiset ovat yksilöitä, joilla on henkilökohtaista kokemusta esimerkiksi mielenterveys - tai 

päihdeongelmasta ja siitä toipumisesta. He ovat niin sanotusti eläviä esimerkkejä onnistu-

neesta kuntoutusprosessista. Heidän tehtävänään on tukea ja ohjata omien kokemustensa 

avulla esimerkiksi päihderiippuvuudesta toipuvia, sekä auttaa heitä parantamaan 
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elämänlaatuaan. (International Association of Peer Supporters 2019.) ”Vertainen” terminä toi-

mii laajana yläkäsitteenä erilaisille vertaistoimintaan liittyville käsitteille. Myös kokemusasi-

antuntijuus liittyy vertaisuuteen vahvasti ja termit menevätkin monesti limittäin arkikielessä. 

Yleisesti ottaen merkittävin ero kokemusasiantuntijan ja vertaisen välillä on koulutus: vertai-

sella saattaa olla taustalla pääosin oma kokemus paranemisprosessista, kun taas kokemusasi-

antuntijalla on sekä oma kokemus, että myös kokemusasiantuntijakoulutus taustalla, joka 

mahdollistaa valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä eri organisaatioiden kanssa ja antaa tai-

toja ammattilaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koulutus auttaa myös ymmärtämään sosi-

aali- ja terveydenhuollon vaativaa toimintaympäristöä. (Koulutetut kokemusasiantuntijat ry 

2018.) Vertaiset ja kokemusasiantuntijat voivat kuitenkin tehdä pitkälti samankaltaisiakin 

työtehtäviä. Vertaisen työkenttä on lähtökohtaisesti kuitenkin enemmän asiakastyön parissa. 

Yleisesti vertainen nähdään yksilönä, joka on vahvasti sitoutunut omaan toipumiseensa ja sen 

ylläpitoon ja joka on halukas auttamaan muita samasta ongelmasta kärsiviä, sekä on perehdy-

tetty vertaistyöhön ja sen vaatimuksiin (International Association of Peer Supporters 2019). 

Kokemusasiantuntijuutta on käytetty niin sanottuna kattoterminä kokemusasiantuntijan eri 

tehtävistä. Kokemusasiantuntijuuteen kuuluu lisäksi vertaistyön eri muodot. Kokemusasian-

tuntijuus ja vertaisuus limittyvät toisiinsa, mutta keskeisimmät erot ovat koulutuksessa, työ-

tehtävissä ja siitä saaduissa palkkioissa. Vertaistoiminta on usein vapaaehtoista, joka perus-

tuu omaan kokemukseen. Kokemusasiantuntijatoiminta sen sijaan ei ole korvauksetonta, vaan 

joko siitä maksetaan palkkaa tai muita korvauksia. Suurin ero vertaisen ja kokemusasiantunti-

jan välillä on kohderyhmä: vertainen toimii pääosin toisten kuntoutujien kanssa, kun taas ko-

kemusasiantuntija toimii myös viiteryhmänsä ulkopuolella erilaisissa palveluissa tai ammatti-

laisten parina. (Hietala & Rissanen, 13-14.) Vertainen ja kokemusasiantuntija voidaan erottaa 

myös siinä suhteessa, että yksilö on tekemisissä kuntoutujien kanssa vertaisen roolissa, kun 

taas kokemusasiantuntija työntekijöiden tai järjestelmän kanssa (Falk ym. 2013, 14-15). 

Useimmiten kuntoutujien kanssa työskennellessään he mieltävät itsensä vertaistyöntekijöiksi 

tai vertaisiksi. Monesti vertaisohjaaja saattaa toimia ammattilaisen parina, kuten kokemusasi-

antuntija, mutta ei ole kouluttautunut erikseen kokemusasiantuntijaksi eikä ole töissä toi-

meksiannolla vaan esimerkiksi työttömyyskorvauksella tai muulla etuudella.  

Vertaistyöntekijät eli vertaisohjaajat toimivat yhteistyössä ammatillisen henkilökunnan ja asi-

akkaiden kanssa päihdehuollossa. He saattavat esimerkiksi toimia ryhmänohjaajina. Lisäksi 

heidän työhönsä kuuluvat tutustumiskäynnit asiakkaiden kanssa päihdehuollon muihin palve-

luihin. Tärkeä osa-alue heidän työssään on asiakkaan tukeminen toipumisen eri vaiheissa. (Ri-

dasjärven päihdehoitokeskus.) Kokemusasiantuntijatoiminta sijoittuu ammattimaisen toimin-

nan ja palkkatyön sekä vapaaehtoistoiminnan välimaastoon, jolloin sen asema on paikoitellen 

monimutkainen. Vertaistyön ja kokemusasiantuntijuuden pohjimmainen ydin on kuitenkin 

yleensä ”sydämen asia”, halu auttaa muita samassa tilanteessa olevia ja halu auttaa heitä 

omassa kuntoutumisessaan. (Hietala & Rissanen, 16.) 
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Vapaaehtoinen vertaistyö ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat ilmiönä herättäneet huolta ko-

kemusasiantuntijatoiminnan ja ammatillisen työn välisestä rajasta, joka voi vaikuttaa epäsel-

vältä. On epäilty, että ammatillista työtä korvataan kokemusasiantuntijoilla säästöjen vuoksi 

ja samalla tingitään osaamisen tasosta. Tämä ei kuitenkaan ole toiminnan tarkoitus eikä sosi-

aalialan etiikan mukaista. Toiminnan tarkoituksena on, että kokemusasiantuntijatoiminta ja 

ammatillinen työpanos täydentävät toisiaan. Tosin, yhteistyö vapaaehtoisten vertaisten ja ko-

kemusasiantuntijoiden kanssa saattaa muuttaa ammattilaisten työtapoja. Prosessi vaatii ai-

kaa, jota työpäivästä ei välttämättä ole helppoa löytää. (Hietala & Rissanen, 17.) 

 

2.1.1 Kouluttautuminen 

 

Osa vertaistyössä toimivista on kouluttautunut kokemusasiantuntijana toimimiseen ja osa ei 

ole. Koska kokemusasiantuntija voi toimia vertaistyön lisäksi monenlaisissa rooleissa ja ympä-

ristöissä esimerkiksi ammattiauttajien ja päättäjien kanssa sekä julkisella ja kolmannella sek-

torilla, on kokemusasiantuntijan koulutus haasteellista, sillä sen tulee vastata tehtävien vaa-

timustasoa ja työkenttä on laaja. On huomioitava myös se, että tehtävät muodostuvat yksilöl-

lisesti ja oma kiinnostus ja valmius vaikuttavat tehtäviin. Koulutukseen osallistuminen on pit-

kälti kuntoutujan itsensä arvioitavissa, vaikka kouluttaja voikin asettaa tietyt kriteerit. Myös 

tämän suhteen kyseessä on lähinnä kuntoutuksen ja koulutuksen yhdistelmä, jossa kuntoutu-

jan oma kuntoutumisvalmius ja vapaaehtoinen kiinnostus yhdistyvät ammatillisesti ohjattuun 

prosessiin. (Hietala & Rissanen, 29.) 

Tavoitteena on antaa valmiuksia toimia erityyppisissä tehtävissä yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon ammattilaisten kanssa. Koska kokemusasiantuntija, vertainen, työskentelee 

pitkälti oman kokemuksensa pohjalta, eräs koulutuksen tavoite onkin oman elämäntarinan 

työstäminen ja läpikäyminen. Koulutuksen kesto vaihtelee päivistä jopa kahdeksaan kuukau-

teen ja koulutusote on keskusteleva, mutta koulutus ei ole kuntoutusta eikä hoitoa, vaikka ne 

tukevatkin kuntoutumista. Osassa koulutuksista ammattilainen ja kokemusasiantuntija saatta-

vat työskennellä työparina esimerkiksi ryhmänohjauksessa. (Hietala & Rissanen, 30-31.) Kou-

lutuksen tarkoituksena on tukea koulutettavan omaa kuntoutumisprosessia passiivisesta palve-

lujen vastaan-ottajasta aktiiviseksi toimijaksi työkentällä. Erään kokemusasiantuntijakoulu-

tuksen arvoiksi on määritelty muun muassa positiivisuus, yhteistyö, osallisuus, avoimuus, in-

novatiivisuus ja ymmärryksen lisääminen. Koulutuksen toimintatavat ja sisältö on luotu edellä 

mainittujen arvojen pohjalta (Mielen avain- hanke 2012). Koulutuksen rakenne sisältää muun 

muassa teoriaa ihmisen psyykkisestä kehityksestä ja psyyken häiriöistä, sekä tietoa psykiat-

rian puolen hoitojärjestelmästä (Falk, Kurki, Rissanen, Kankaanpää & Sinkkonen 2013, 21). 
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Jälkipolku- kuntoutusohjelma on yksi luonnollinen väylä kuntoutuksen jatkamiseen avohoi-

dossa sekä ajan myötä vertaisena toimimiseen, vaikka se ei suoranainen koulutus kokemusasi-

antuntijuuteen olekaan. Jälkipolku on avohoidossa toteutettava päihdekuntoutusohjelma, 

jonka tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan itsenäisyyttä sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita. 

Tärkeä tavoite on myös oppia hoitamaan omaa päihdesairauttaan, sitoutua raittiuteen sekä 

oppia tunnistamaan retkahdusvaara. Ohjelmassa hyödynnetään niin ryhmä- kuin yksilötyös-

kentelyäkin ja vertaisryhmän tukea. Sisältö rakentuu muun muassa sosiaalisesta kuntoutuk-

sesta, ryhmäterapiasta sekä harrastustoimin-nasta, leireistä ja työpajoista. Tarkoituksena on 

tukea kuntoutujan paluuta työtoimintaan tai opiskelemaan. Jokaisella kuntoutujalla on yksi-

löllinen kuntoutussuunnitelma. (Jälkipolku, Tukikohta ry.) 

Joskus palvelun tilaaja tai työnantaja edellyttää nimenomaista koulutusta tehtävään. Ridas-

järven päihdehoitokeskuksessa pidetään lähtökohtaisesti vertaistyöntekijänä toimimisen vaa-

timuksena vähintään kuuden kuukauden raittiutta kuntoutusjakson jälkeen, mutta erillistä 

kouluttautumista Ridasjärven päihdehoitokeskus ei vaadi. 

 

2.1.2 Roolit ja tehtävät 

 

Kokemusasiantuntijalla on erilaisia rooleja ja tehtäviä työpaikasta riippuen. Kokemusasian-

tuntijat saattavat pitää esimerkiksi luentoja sairastamiseen tai kuntoutumiseen liittyen esi-

merkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. He myös osallistuvat mielen-

terveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista tiedotta-

miseen, jonka kautta pyritään vaikuttamaan asenteisiin sekä vähentämään päihderiippuvuu-

den leimaavuutta. Kouluttamisen, kehittämisen ja tiedottamisen lisäksi kokemusasiantunti-

juuteen kuuluu vertaistyön eri ulottuvuudet. (Falk ym. 2013, 14-15.) 

Kokemusasiantuntija voi myös toimia vertaisohjaajana tai tukihenkilönä. Vertaisohjaajat saat-

tavat olla esimerkiksi ryhmänvetäjiä tai tehdä myös yksilötyötä esimerkiksi käymällä vertais-

tuellisia keskusteluja kuntoutujan kanssa ja olemalla tukena esimerkiksi kuntoutujan men-

nessä tutustumaan avohoidon palveluihin. Vertaisohjaajana tehtäviin saattaa kuulua esimer-

kiksi uusien kuntoutujien vastaanottamista, yhteisökuntoutukseen osallistumista, kuntoutu-

jien ohjaamista esimerkiksi AA-ryhmiin sekä neuvontaa. Muun muassa Tervalammen karta-

nossa vertaisohjaajien työnkuva sisältää kaikki edellä mainitut työtehtävät. Tervalammen kar-

tano on osa Helsingin kaupungin psykiatrian ja päihdehuollon palveluita. Tervalammella ole-

vat vertaisohjaajat ovat Tervalammen kartanosta kuntoutuneita, jotka ovat sitoutuneet täys-

raittiuteen ja käyneet Tervalammella vähintään yhden intervallijakson. (Hietala & Rissanen, 

25.) 
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Vertaisohjaaja voi myös toimia ammattilaisen parina pohjaten tietonsa ja työnsä omiin koke-

muksiinsa kuntoutumisesta. Vertaisena olossa yksi tärkeimmistä tehtävistä on rohkaista kun-

toutuvia asiakkaita toipumisen polulle. Vertaisten on mahdollista näyttää esimerkkiä kuntou-

tumisesta heillekin, jotka ovat jo kenties lähes menettäneet toivonsa toipumisesta esimer-

kiksi retkahduksien vuoksi. Vertainenkaan ei voi väkisin saada aikaan toisessa motivaatiota 

muutoksen tekemiseen, mutta vertaistyössä käytävä vuorovaikutus ja kokemusten jako saat-

tavat luoda uskoa muutokseen. (Falk ym. 2013, 16.) Usein esimerkiksi sosiaalialan asiakas-

työssä tai kuntoutuksessa vertainen voi toimia ammattilaisen työparina, jolloin kokemusasian-

tuntijuus ja ammatillisuus täydentävät toisiaan. Vertainen voi ammattilaisen rinnalla toimia 

esimerkiksi ryhmänohjaajana, jolloin he ohjaavat ryhmää yhdessä. Esimerkiksi HUS-psykiat-

rian Peijaksen kuntoutuspoliklinikalla on ollut vertaisohjaajia ohjaamassa ryhmää tai ammat-

tilaisen työparina jo 2000-luvun alusta asti. (Hietala & Rissanen, 25.) 

Kokemusasiantuntijoiden tai vertaisohjaajien tehtävät riippuvat paljon yksilöllisestä kiinnos-

tuksesta sekä omista taidoista ja valmiuksista. Kokemusasiantuntijat ja vertaisohjaajat eivät 

kuitenkaan ole vain tärkeää työtä tekeviä yksilöitä, vaan osa suurempaa vertaisuuteen perus-

tuvaa yhteisöä. (Hietala & Rissanen, 16.) He ovat tietyllä tapaa ammattilaisen ja kuntoutujan 

välimaastossa. Kokemusasiantuntijoita on muun muassa päihdehuollossa, mielenterveyspalve-

luissa ja talousneuvonnassa. (Hietala & Rissanen, 28.) 

 

2.1.3 Oikeudet ja velvollisuudet 

 

On tärkeää muistaa, että kokemusasiantuntija tai vertainen on edelleen myös itse toipumassa 

päihderiippuvuudesta, jolloin voimavarat voivat vaihdella. Tämän vuoksi onkin tärkeää tukea 

hänen osaamistaan ja huomioida hänen jaksamisensa, sillä vertaistyö voi tuntua raskaalta, 

kun vertainen jakaa ja käy läpi omaa kokemustaan säännöllisesti. Monilla vertaisena toimimi-

nen myös tukee omaa kuntoutumista ja on osa heidän kuntoutuspolkuaan. Tämän vuoksi siinä 

on huomioitava kunnon ja jaksamisen vaihtelu. (Hietala & Rissanen, 49-50.) 

Työsuhteen muodosta riippumatta vertaisella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta. Oli 

vertainen sitten vapaaehtoistyöntekijän roolissa tai työsuhteessa, hänellä on aina oltava mah-

dollisuus esimerkiksi ryhmän ohjaamisen jälkeen keskustella ryhmässä ilmi tulleista asioista 

tai tunnelmista vastuuhenkilön tai työparinsa kanssa. Päihdehuollon laitoksissa on tarpeellista 

laatia kirjalliset ohjeet siitä, miten vertaisohjaajan, tai kokemusasiantuntijan, tulee toimia, 

mikäli jokin asia huolettaa tai he kokevat tilanteen ongelmalliseksi. Heidän on tiedettävä ke-

nen puoleen he voivat välittömästi kääntyä ja kertoa ongelmista tai tilanteista. (Hietala & 

Rissanen, 49-50.)  
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Kokemusasiantuntijoiden kanssa työskennellessä on aina otettava huomioon kokemusasiantun-

tijoiden turvallisuus, tietosuoja-asiat sekä heidän jaksamisensa ja osaamisensa tukeminen. 

Mikäli kokemusasiantuntijan työpanos esimerkiksi kehittämistyöhön tai palveluissa tapahtu-

vaan vertaistoimintaan on suuri ja kokemusasiantuntija toimii vastuullisesti ja pitkäaikaisesti 

edellä mainituissa tehtävissä, ei sitä voida enää kohdella esimerkiksi harrastus- tai vapaaeh-

toistoimintana. Myös kokemusasiantuntija voi olla työsuhteessa esimerkiksi kuntaan, kuten 

työntekijäkin. Oikeudet, vastuut ja velvollisuudet tulee sopia kokemusasiantuntijan kanssa, 

oli toimintasuhde mikä hyvänsä. (Hietala & Rissanen, 47.) 

Kokemusasiantuntijatoiminta voi tapahtua joko työsuhteessa tai sen ulkopuolella. Kokemus-

asian-tuntijatoiminta voi olla esimerkiksi myös osa yhdistystoimintaa tai toimeksiantosopi-

muksella toteutettavaa toimintaa. Yleensä kokemusasiantuntijatoiminta tapahtuu palkkatyön 

ja vapaaehtoistoiminnan välimaastossa, jolloin esimerkiksi verotus ja korvaukset eroavat työ-

suhteesta tehdystä työstä. (Hietala & Rissanen, 47.) Työnantajan velvollisuutena on huoleh-

tia, että vertaisen turvallisuudelle tai terveydelle ei koidu haittaa tai vaaraa, oli kyse sitten 

vapaaehtoistyöntekijästä tai korvausta saavasta työntekijästä. Kokemusasiantuntijan oikeuk-

siin kuuluu, että työnantaja huolehtii turvallisuudesta sekä työhön tarvittavasta vakuutustur-

vasta, pois lukien toimeksiantosopimuksella työskentelevät vertaiset, jotka jäävät lähtökoh-

taisesti vakuutusturvan ulkopuolelle, sillä he eivät ole asiakkaita eivätkä työsuhteessa. Työn-

antajan olisi kuitenkin aina hyvä huolehtia vakuutuksista kokemusasiantuntijan työtehtävistä 

riippuen. (Hietala & Rissanen, 48, 51.) 

Kokemusasiantuntijalla on myös vastuita toimintansa suhteen. Yksi niistä on salassapitovelvol-

lisuus, joka koskee sekä kokemusasiantuntijoita että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia 

päihdekuntoutuksessa. Salassapito- ja vaitiolovelvollinen ei saa ilmaista ulkopuoliselle salassa-

pidettävää tietoa eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä tietoon saamaansa seikkaa, joka 

kuuluu vaitiolovelvollisuuden piiriin. Tietoa ei saa paljastaa silloinkaan, kun työ- tai palvelus-

suhde sosiaalihuollon järjestäjään päättyy. Salassapito- ja vaitiolovelvollinen ei myöskään saa 

käyttää toisen tai omaksi hyväkseen tai toisen vahingoksi salassapidettävää tietoa. 

(22.9.2000/812 15§.)  

Työsuhteessa salassapito- ja vaitiolosopimus kuuluu työsopimukseen. Vertaisten, jotka eivät 

ole työsuhteessa (mutta saavat korvausta tai avustusta) tulee allekirjoittaa asiakkaiden tieto-

jen salassapitoa koskeva sopimus, joka kattaa myös toisia vertaisia sekä ammattilaisia ja pal-

veluja koskevat luottamukselliset tiedot. (Hietala & Rissanen, 50.) Kuten asiantuntijatoimin-

taa, myös vertaistyötoimintaa koskevat samat eettiset periaatteet, jotka ohjaavat toimintaa. 

Näihin lukeutuu muun muassa asiakkaan etu sekä hänen ihmisarvonsa kunnioittaminen ja va-

hingon välttäminen. (Hietala & Rissanen, 51.)  
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Kokemusasiantuntijan kannattaa myös pohtia, kuinka henkilökohtaisia asioita on järkevää ja-

kaa missäkin tilanteessa, esimerkiksi jos sattuu asumaan tai toimimaan pienellä paikkakun-

nalla. Myös ammattilaisilla on vastuu vertaisen yksityisyyden suojaamisesta ja tietosuojan to-

teutumisesta, eli henkilöistä annettavaa tietoa koskevat rajaukset on hyvä tehdä työpaikalla-

kin etukäteen. (Hietala & Rissanen, 50-51.) 

 

2.2 Vertaistyön kehittyminen 

 

Vertaistuen ja vertaistoiminnan alkuperäisenä lähtökohtana voidaan pitää vuonna 1935 Yhdys-

valloissa perustettuja Anonyymit Alkoholistit (AA) - ryhmiä (Kansalaisareena 2017). Suomeen 

vertaistuki ja siihen liittyvä toiminta on ilmiönä rantautunut vasta paljon myöhemmin, ja laa-

jemman esiinnousun se teki vasta 1990 – luvun laman aikoihin. Eritoten vertaistoiminta sosi-

aali- ja terveysalalla on Suomessa lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tarkkoja 

lukumääriä esimerkiksi vertaistukiryhmistä tai vastaavista ei kuitenkaan ole. Vertaistoiminnan 

kasvun perusteella voidaan todeta, että yksilöillä on selkeä tarve jakaa omia kokemuksiaan, 

auttaa muita samasta ongelmasta kärsiviä ja saada tukea muilta samassa tilanteessa olevilta. 

Suomessa vertaistuki on alun perin nähty lähinnä järjestöjen ja erinäisten poliittisten liikkei-

den osana. Tämän huomioiden 1990-luvulla yleistyneet vertaistukiryhmät voidaan nähdä kan-

salaisten aktivoitumisena, johon mahdollisesti myös lama osaltaan vaikutti. (Nylund & Yeung 

2005, 195, 216.)  

Vertaistyö on yleistynyt ja kokemuksellisen tiedon merkitys on kasvanut yhteiskunnassa sekä 

erinäisissä sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Vertaisten näkemyksiä on huomioitu viime vuo-

sina entistä enemmän myös palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa ja he voivat työsken-

nellä myös ammattilaisten rinnalla esimerkiksi päihde – tai mielenterveystyössä. Vertaistuen 

merkitys lienee korostunut osittain siksi, että aiemmin erinäiset riippuvuudet ja esimerkiksi 

mielenterveysongelmat olivat tarkoin vaiettuja asioita, suorastaan tabuja. Niin aiemmin kuin 

nykyäänkin vertaistyöllä on paikkansa myös siksi, että esimerkiksi päihderiippuvainen ei vält-

tämättä saa tukea ja ymmärrystä läheisverkostoltaan, jolloin suurimman tuen saattaa antaa 

samasta ongelmasta toipunut henkilö, vertainen, joka kykenee samaistumaan ongelmaan ja 

toipumisprosessiin, sekä päihdekuntoutujan kokemiin haasteisiin. Tulevaisuudessa vertaistyö 

ilmiönä tulee todennäköisesti laajenemaan entisestään asiantuntijatoiminnan rinnalle. Jo nyt 

on suositettu, että vertaistyöntekijät ja kokemusasiantuntijat otetaan laajemmin mukaan 

suunnittelemaan sosiaali- ja terveysalan palveluja, jotta palvelut vastaisivat kokonaisvaltai-

semmin asiakkaan tarpeisiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistetaankin niin, että asi-

akkaiden on helpompi saada palveluja yhdenvertaisesti. Uudistusta tehdään yhdessä ammatti-

laisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Uudistukseen sisältyy myös lainsäädäntöä, jonka 
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perusteella kokemusasiantuntijoita on oltava ja toimintaa on kehitettävä. Päihdepalveluja on 

myöskin saatava silloin kun tarve on ja asiakkaalla on oltava oikeus omaan tuttuun työnteki-

jään, johon olla tarvittaessa yhteydessä. (STM 2018.)  

 

3 Päihderiippuvuus 

 

Päihdetyössä, oli se millaista tahansa, on tärkeää perehtyä päihderiippuvuuden erityisluon-

teeseen ja sen kokonaisvaltaiseen elämän hallintaan yksilön arjessa (Häkkinen 2013, 27). 

Päihderiippuvuudella tarkoitetaan päihteiden hallitsematonta ongelmakäyttöä. Päihderiippu-

vuus voi kehittyä yhteen tai useampaan päihdeaineeseen. Päihderiippuvuuteen kuuluu pakon-

omainen tarve saada riippuvuuden kohteena olevaa ainetta, joko jatkuvasti tai jaksoittain. 

Useimmiten tähän pakonomaiseen tarpeeseen liittyy psyykkinen hyvänolon tunne tai muu vai-

kutus, tai tarve poistaa aineen puuttumisen johdosta tulevaa epämiellyttävää psyykkistä tai 

fyysistä olotilaa. (Dahl & Hirschovits 2002, 263.) Päihderiippuvuus voi kohdistua alkoholiin, 

huumeisiin tai esimerkiksi lääkkeisiin.  

Nimettömien Narkomaanien (NA) määritelmän mukaan riippuvuudesta eli addiktiosta voidaan 

puhua silloin, kun riippuvuus hallitsee elämää, tunteita ja ajatuksia. Riippuvuus eristää ihmi-

sen muista ihmisistä tai ympäristöstä, eikä riippuvuus häviä koskaan kokonaan, vaikka käyttö 

loppuu: yksikin annos voi aiheuttaa retkahduksen. (Dahl & Hirschovits 2002, 264.) Diagnostiset 

kriteerit päihderiippuvuudelle sisältävät muun muassa voimakkaan halun tai pakonomaisen 

tarpeen päihteen käyttöön, vieroitusoireiden ilmaantumisen, toleranssin kasvamisen, päih-

teen käytön jatkamisen haitoista huolimatta sekä päihteen muodostuminen elämän keskipis-

teeksi. (Dahl & Hirschovits 2002, 265.) 

Riippuvuuden ulottuvuudet voidaan jakaa useampaan osaan: psyykkiseen riippuvuuteen, fyysi-

seen riippuvuuteen ja sosiaaliseen riippuvuuteen. Psyykkinen riippuvuus aiheutuu tunneti-

lasta, joka päihteestä tulee. Päihteen käyttäjä pyrkii tällöin kemiallisten aineiden avulla saa-

vuttamaan esimerkiksi mielihyvän tunteen mahdollisimman nopeasti. Toisilla on myös mahdol-

lista, että psyykkinen riippuvuus koskee enemmän itse aktia: esimerkiksi huumeen piikittämi-

seen liittyvä mielihyvän tunne jopa ilman päihdyttävää ainettakin. (Dahl & Hirschovits 2002,  

265.) Sosiaalisesta riippuvuudesta voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun kyseessä on vaikka 

tietty ryhmä, jossa päihteiden käyttö on keskipisteenä. Tällöin yksittäisilläkin ryhmän jäse-

nillä käyttö monesti kasvaa, sillä sosiaalinen verkosto koostuu pitkälti päihderiippuvaisista ja 

päihteiden käyttö on kiinteä rituaali tai tottumus ryhmässä, kenties luoden yhteenkuuluvuu-

den tunnetta. (Dahl & Hirschovits 2002, 266.) Tämä luo myös sosiaalista painetta, tehden lo-

pettamisen entistä vaikeammaksi.  
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Fyysinen riippuvuus taas pitää sisällään esimerkiksi vieroitusoireet ja neurokemialliset muu-

tokset, jotka voivat aiheutua pitkäaikaisesta päihteiden käytöstä. Nämä neurokemialliset 

muutokset yhdistettynä psyykkiseen riippuvuuteen tai erinäisten muistiin tai oppimiseen liit-

tyviin ongelmiin voivat laukaista retkahtamisen tai ylläpitää riippuvuutta. Fyysinen riippuvuus 

voi ilmetä yksinään tai muiden riippuvuuden ulottuvuuksien kanssa yhtä aikaa. Fyysinen riip-

puvuus vaikuttaa esimerkiksi aineenvaihdunnan, keskushermoston tai sydämen toimintaan. 

Vaikutukset kehon toimintoihin ja vieroitusoireiden laatuun riippuvat käytetystä aineesta ja 

käytön kestosta. (Dahl & Hirschovits 2002, 267.) 

Päihderiippuvuudessa aivojen mielihyväkeskus sekoaa, eikä ihminen tunne, koe tai ajattele 

asioita samalla tavalla kuin normaalisti. Tämä johtuu siitä, että päihteestä tulee riippuvuuden 

myötä elämän keskipiste, joka muovaa ihmisen käyttäytymistä ja vaikuttaa voimakkaasti ih-

missuhteisiin. (Dahl & Hirschovits 2002, 267-270.) Päihderiippuvuus on moniulotteinen sairaus, 

joka monesti aiheuttaa suuriakin ongelmia sosiaalisten suhteiden, terveyden ja talouden osa-

alueilla. Riippuen käytetystä aineesta, käytön kestosta ja käyttötavasta vaikutukset ihmisen 

ajattelumaailmaan ja tunnemaailmaan ovat moninaisia päihteen hallitessa elämää. Päihde-

riippuvaiselle on myös ominaista asian kieltäminen, joten hoitoon hakeutuminen vaikeutuu 

entisestään ja monesti hoitoon hakeudutaankin vasta silloin, kun päihderiippuvuuden vaiku-

tukset muuhun elämään ovat jo laajat.  

Alkoholin tai muun päihteen hallitessa elämää, ihmisellä on usein suuria taloudellisia vaikeuk-

sia, mahdollisesti velkakierteitä tai asunnottomuutta. Lisäksi usein ihmissuhteet ovat kärsi-

neet pahasti päihteidenkäytön myötä ja esimerkiksi välit läheisiin saattavat olla täysin kat-

kenneet. Joillakin päihteidenkäyttö johtaa jopa rikosoikeudellisiin seurauksiin, mikäli henkilö 

toimii rikollisesti esimerkiksi päihteitä pakonomaisesti hankkiessaan tai niitä käyttäessään. 

Päihderiippuvainen ei kuitenkaan välttämättä itse näe päihteen käytön seurauksia seurauk-

sina, vaan kokee ne syinä jatkaa päihteidenkäyttöä. (Alcoholics Anonymous 2018.) 

Päihderiippuvuudesta toipuessaan ihminen voi kokea yksinäisyyttä sosiaalisen verkoston puut-

tuessa, tai esimerkiksi kokea päivät tyhjiksi ilman päihteen käytön rutiinia. Tällöin on tärkeää 

miettiä mitä päihteiden käytön tilalla voisi tehdä. Moni saattaa esimerkiksi aloittaa uuden 

harrastuksen tai palata vanhan harrastuksen, kuten esimerkiksi liikunnan, pariin. Myös sosiaa-

lisen verkoston muutos vie aikansa; kun käyttäjäkaverit jäävät pois yksilön arjesta ja sosiaali-

sesta verkostosta, voi kestää jonkin aikaa täyttää heidän jättämä tyhjiö ja esimerkiksi saada 

korjattua välit perheeseen tai muihin läheisiin. On tärkeää hankkia päihteiden käytön tilalle 

jotakin mielekästä tekemistä ja merkityksellisiä asioita, jotka auttavat jaksamaan eteenpäin 

ja antavat voimavaroja. (Häkkinen 2013, 48.) 
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4 Päihdekuntoutus ja -huolto 

 

Päihdehuolto käsitteenä kattaa kaikki päihdepalvelut, myös päihdekuntoutuksen ja katkaisu-

hoidon. Tavoitteena päihdehuollossa on ehkäistä ja vähentää ongelmakäyttöä ja haittoja 

päihteiden suhteen. Päihdehuoltoon kuuluu avohoidon palvelut, kuten a-klinikka ja vertaistu-

kiryhmät (AA, NA) joita löytyy lähes joka kunnasta. Lisäksi päihdehuoltoon kuuluu myös laitos-

hoito ja – kuntoutus sekä muu erityishoito. Myös opiaatti-korvaushoito kuuluu päihdehuollon 

piiriin. Päihdehoidon ja – kuntoutuksen perustana pidetään vapaaehtoisuutta, yksilöllisyyttä ja 

luottamuksellisuutta. Palvelut perustuvat pääsääntöisesti yksilön omaan motivaatioon; yksilön 

omat vahvuudet, tavoitteet ja voimavarat huomioidaan realistisella tasolla tarvittavia toimen-

piteitä, kuten kuntoutusta, suunnitellessa ja toteutettaessa. Hoidon ja kuntoutuksen sisältö ja 

tavoitteet riippuvat hyvin pitkälti yksilöstä itsestään sekä hoitavasta tahosta. Kuntoutuksella 

pyritään parantamaan yksilön toimintakykyä ja sosiaalista selviytymistä, kuten osallisuutta ja 

syrjäytymisen ehkäisyä. Esimerkiksi pyrkimyksenä voi olla paluu työelämään tai opiskelemaan. 

(Autti-Rämö, Rajavaara, Salminen & Ylinen 2016, 160-161.) 

Vaikka suurin osa asiakkaista on hakeutunut päihdepalveluiden piiriin vapaaehtoisesti (Dahl & 

Hirschovits 2002, 303), voidaan henkilö määrätä päihdelain perusteella hoitoon tahdonvastai-

sesti, mikäli hän vaarantaa oman tai muiden terveyden tai on itselleen tai muille vaaraksi. 

(Kähäri-Wiik, Niemi & Rantanen 2007, 211.) Tahdonvastaisen hoidon kriteerit täyttyvät, kun 

vapaaehtoisuuteen perustuvat palvelut eivät ole mahdollisia tai eivät riitä ja joka on vaaraksi 

itselleen tai muille ilman asianmukaista hoitoa. Esimerkiksi mikäli päihderiippuvaisen terveys 

on vakavasti vaarassa, tai päihteiden aiheuttaman väkivaltaisuuden vuoksi henkilö vaarantaa 

muun henkilön terveyttä tai turvallisuutta. (41/1986, 10§.) Vaikka teoriassa tahdonvastaisen 

hoidon kriteerit täyttyvätkin, niin hyvin harvoin kuntoutujia on tahdonvastaisesti hoidossa, 

vaikka kohtuuton päihteiden käyttö on aina vaaraksi ihmisen terveydelle. 

 

4.1 Päihdehuollon järjestäminen 

 

Kunnat ovat vastuussa päihdehuollon järjestämisestä ja rahoituksesta, sillä päihdepalvelut 

kuuluvat kansalaisten perusoikeuksiin (Autti-Rämö ym. 2016, 200.) Päihdekuntoutuksen ja – 

hoidon järjestäminen on lain mukaan kunnan velvollisuus: ”Kunnan on huolehdittava siitä, 

että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä 

tarve edellyttää. Päihdehuollon palvelujen ja järjestäminen ja kehittäminen kuuluu sosiaali-

huollon osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle” 

(17.1.1986/41, 3§). Kuntien täytyy järjestää päihdepalvelut asukkaiden tarpeita vastaavasti; 
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erilaiset riippuvuudet vaativat erilaisia hoitomenetelmiä, joten tarjonnan monipuolisuus on 

huomioitava (Autti-Rämö ym. 2016, 200). 

Kunnat voivat joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kuntien kanssa järjestää päihdehuollon 

palveluita. Ne on myös mahdollista hankkia kokonaan tai osittain esimerkiksi järjestöiltä tai 

yksityisiltä palvelun tuottajilta. Useimmiten päihdehuollosta vastaavat kunnalliset hoitolaitok-

set tai A-klinikat. Kunnat voivat käyttää apunaan päihdehoitoyksiköiden pisteytyslomaketta 

hankkiessaan palveluita. Kyseinen pisteytyslomake on tehty laatusuositusten mukaisesti. Sitä 

ei kuitenkaan ole mikään velvollisuus käyttää. (Autti-Rämö ym. 2016, 200-201.) 

Päihdehuollon palveluiden järjestämisen kehittämisen osalta olisi tärkeää, että kilpailuttami-

nen oli tasa-arvoista; palveluiden tilaajan ja tuottajan kesken ei tulisi olla riippuvuussuhteita 

esimerkiksi virka-aseman kautta. Mikäli näin on, kilpailuneutraalius kärsii ja kilpailutus ei 

välttämättä ole tasapuolinen ehdokkaiden välillä. Kunnat joutuvat noudattamaan hankintala-

kia hankkiessaan palveluja muualta itsetuottamiensa palveluiden lisäksi. (Autti-Rämö ym. 

2016, 201-202.) Pääperiaatteina on avoimuus, tasapuolisuus, syrjimätön kohtelu ja toiminnan 

julkisuus. Hankintalain vuoksi palveluiden hankinta on mahdollisimman läpinäkyvää ja tasa-

puolista. (1397/2016, 3§.)  

 

4.2 Päihdehuollon toteutus 

 

Hyvä hoito, myös päihdepuolella, on vuorovaikutteista, omaa motivaatiota tukevaa sekä itse-

määräämisoikeutta kunnioittavaa. Vaikka apuna onkin ammattilaisia ja vertaistyöntekijöitä, 

oma vastuunottokyky sekä omat valinnat ohjaavat päihdehoidon ja toipumisen suuntaa; lop-

pujen lopuksi yksilö on itse vastuussa valinnoistaan. Useimmiten huoli itsestä tai pelko jonkin 

menettämisestä on välttämätön välietappi, ennen kuin riittävä yllyke lähteä muuttamaan asi-

oita ja elämäntapaa syntyy. Toipuminen on lähtökohtaisesti ihminen omaa toimintaa hänen 

omaksi hyväkseen; muutos lähtee aina itsestä, eikä kukaan muu voi muutosta päihderiippuvai-

sen puolesta tehdä. Päihdetyötä toteutetaan ammattilaisten ja vertaisten voimin; osa ovat 

vapaaehtoisia ja osa esimerkiksi kokemusasiantuntijatehtävissä. Ammattilaiset laillistettuja 

sosiaali–ja terveysalan ammattilaisia. Yhdessä nämä kaksi ryhmää sisältävät suuria resursseja. 

Päihdetyön ammattilaiset tarvitsevat päihdetoipujien apua ensisijaisesti uskottavuutensa 

vuoksi: kokemuksellisen tiedon avulla voidaan näyttää esimerkkiä, jolloin ohjeistukset ja neu-

vot eivät ole vain sanahelinää kuntoutujallekaan. Vertainen näyttää esimerkkiä, johon kun-

toutuja voi samaistua ja jonka avulla kuntoutuja voi peilata tunteitaan, asenteitaan ja koke-

muksiaan. (Häkkinen 2013, 21.)  
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Kokemuksellinen tieto auttaa myös ammattilaisia ymmärtämään paremmin päihderiippuvaisen 

ihmisen arkea ja sen haasteita. Ammattilaiset käyttävät erinäisiä toimintamalleja ja käytän-

töjä työssään, jotka voivat sekä tukea ammattilaisen omaa työtä että selkeyttää ammattilai-

sen roolia ja asemaa. Toimintamallien avulla voidaan myös kehittää päihdetyön vaikutta-

vuutta ja asiakaslähtöisyyttä. (Autti-Rämö ym. 2016, 32.) Koska ammattilaiset eivät välttä-

mättä ymmärrä kaikkia niitä seikkoja, jotka liittyvät päihdetoipumiseen, on hyvä, että toipu-

jan käytössä on myös vertaiset, joiden kanssa käydä läpi kokemuksiaan. Ammattilaiset ja ver-

taiset ovat mukana jonkin matkaa ja rajoitetun ajan. He ovat ikään kuin ”nyrkkeilyn sparraa-

jat eli harjoitusvastustajat, jotka auttavat ihmistä auttamaan itseään.” (Häkkinen 2013, 22-

23.) 

 

4.3 Moniammatillinen yhteistyö päihdekuntoutuksessa 

 

Päihdekuntoutuksessa ammattilaiset ja vertaiset tekevät yhteistyötä keskenään, kuten myös 

asiakkaan itsensä kanssa asiakkaan päihteettömyyden ja paremman elämänlaadun tuke-

miseksi. Moniammatillisessa työssä tavoitellaan yhteisen päämäärän saavuttamista jakamalla 

tietoja, taitoja, tehtäviä ja kokemuksia asiaan liittyen. (Autti-Rämö ym. 2016, 399.) Moniam-

matillinen yhteistyö kuntoutuksessa nähdään nykyään osana hyvää kuntoutuskäytäntöä ja sitä 

suositellaan nykyään myös kuntoutusta käsittelevissä laeissa ja standardeissa, sillä sen ajatel-

laan olevan hyväksi kuntoutujalle itselleen. Moniammatillinen työote mahdollistaa entistä 

asiakaslähtöisemmän ja kokonaisvaltaisemman kuntoutuksen, kun toiminnassa yhdistyy kaik-

kien ammattilaisten tietotaito ja osaamisen resurssit. Moniammatillisessa yhteistyössä tär-

keitä perusteita ovat terveyslähtöisyys, asiakkaan omat voimavarat sekä kuntoutumismahdol-

lisuuksien tunnistaminen ja tavoitteellisuus niiden suhteen. Moniammatilliseen työotteeseen 

kuuluu myös asiakkaan aktiivinen rooli ja osallistuminen hänen kuntoutuksensa suunnitteluun 

ja toteutukseen. (Autti-Rämö ym. 2016, 393.) 

Sosiaali – ja terveysalan palveluissa moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on huomioida 

asiakkaan tarpeet kokonaisvaltaisesti ja moniammatilliset ryhmät ovat yleensä koottu niin 

että eri tiimin jäsenten tiedot ja taidot täydentävät toisiaan. (Autti-Rämö ym. 2016, 393-

394.) Työryhmän jäsenet käsittelevät kuntoutujaan liittyviä asioita kukin oman ammattinsa ja 

havainnointiensa kautta ja jakavat tietonsa muiden työryhmän jäsenten kanssa, jolloin tiedot 

ja havainnot täydentävät toisiaan sekä muodostavat laajemman kokonaiskuvan asiakkaan ti-

lanteesta. Esimerkiksi vertaiset ja kokemusasiantuntijat voivat auttaa ammattilaisia saamaan 

tietoa sairastamisesta, kuntoutumisesta sekä kuntoutujien arjen haasteista. Päihdekuntoutuk-

sessa ammattilaiset ja vertaiset saattavat esimerkiksi yhdessä vetää erilaisia ryhmiä ja kes-

kustella sekä keskenään että asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteesta. Molemmat kuitenkin 
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tekevät työtä asiakkaan tilanteen eteen myös itsenäisesti. Ammattilaiset hoitavat niin sano-

tun virallisen puolen, joka sisältää esimerkiksi hakemuksia, lausuntoja tai palavereja asiak-

kaan kuntoutukseen ja sen tavoitteisiin liittyen. Vertainen taas saattaa esimerkiksi lähteä asi-

akkaan mukaan avohoidon yksikön tutustumiskäynnille tai johonkin vapaa-ajan aktiviteettiin 

sekä tekee asiakkaan kanssa myös vuorovaikutuksellista yksilötyötä, jota hän toteuttaa omien 

kokemustensa avulla.  

Yhteistyön avulla ammattilaiset voivat paremmin ymmärtää kuntoutujien tarpeita ja odotuk-

sia (Autti-Rämö ym. 2016, 388). Yhteistyötä tehdessä on kuitenkin tärkeää muistaa dialogisuus 

ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä; toiminnassa tulisikin olla selkeä tavoite ja sitä tulisi 

tarkastella kokonaisuutena koko tiimin havaintojen perusteella, jotta voidaan päätellä mikä 

olisi kuntoutujan kannalta paras ratkaisu tilanteeseen tai miten tilanteen suhteen tulisi 

edetä. Mikäli toimijoilla ei ole yhteistä tavoitetta eivätkä he ole vuorovaikutuksessa keske-

nään, kuntoutuja saattaa saada ristiriitaisia ohjeistuksia, joka omalta osaltaan haittaa kun-

toutumista. (Isoherranen, Nurminen & Rekola 2008, 151.) 

 

4.4 Laitoskuntoutus 

 

Laitoskuntoutus tarkoittaa kuntoutusta, joka tapahtuu kuntoutuslaitoksissa ja jonka aikana 

asiakas ruokailee ja myös yöpyy laitoksessa. Lisäksi laitosmallisessa kuntoutuksessa ohjelmaan 

sisältyy ohjattua yhteisöllistä toimintaa, joka tukee yksilön omia tavoitteita kuntoutuksen 

suhteen ja kuntouttavaa hoitotyötä yksilön tarpeen mukaan. Toimintaa voidaan toteuttaa ryh-

mässä tai pienryhmässä, kuten vaikka vertaistuellinen keskusteluryhmä tai toiminnallinen 

ryhmä. Tavoitteellista toimintaa voi myös toteuttaa osin itsenäisesti, esimerkiksi liikunnalla 

tai omien ajatusten käsittelyllä.  Laitoskuntoutus on kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto, joka 

on suunniteltu moniammatillisesti ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Laitoskun-

toutus perustuu aina asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen hyvän kuntoutuskäytännön mukai-

sesti. Laitoskuntoutukseen tullessa on tärkeää, että kuntoutuja omaa riittävät voimavarat ja 

selkeän motivaation oman kuntoutumisensa suhteen. Kuntoutumistarve syntyy, kun yksilö ko-

kee esimerkiksi päihteet ongelmakseen ja haluaa ratkaista ongelman, eli raitistua. Keskeistä 

laitoskuntoutuksessa on myös vuorovaikutuksellinen oppiminen, jolla pyritään tukemaan ja 

lisäämään yksilön osallisuutta. (Autti-Rämö ym. 2016, 335, 339.) 

Laitosmuotoinen kuntoutus omaa myös tiettyjä erityispiirteitä muihin kuntoutusmuotoihin 

verrattuna. Kuntoutusohjelma on toteutettu useamman ammattilaisen ja asiakkaan yhteis-

työnä, sisältäen myös asiakkaan omat tavoitteet kuntoutusjaksolle. Tavoitteiden pohjalta to-

teutetaan yksilöllinen kuntoutusohjelma, jossa hyödynnetään esimerkiksi vertaistyötä muun 
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ohjatun toiminnan ja tarvittavien välineiden lisäksi. Laitoskuntoutus on kokonaisvaltainen 

kuntoutusmuoto, jossa uusien toimintatapojen harjoittelu mahdollistuu esimerkiksi rauhalli-

sen ympäristön, tarvittavan avustamisen, monipuolisen ravinnon sekä majoituksen avulla. 

Myös mahdollisuus kokeilla uusia kuntoutuslaitteita tai esimerkiksi liikuntamuotoja on tärkeä, 

sillä moni saattaa siitä löytää uuden harrastuksen tai päihdekuntoutuksesta puhuttaessa jopa 

tukea raittiudelleen. Kuntoutujan on helpompi keskittyä itsensä hoitamiseen ja omaan tilan-

teeseensa laitoskuntoutusjakson aikana, sillä arkeen kuuluvat juoksevat asiat eivät tällöin ole 

häiritsemässä. (Autti-Rämö ym. 2016, 336-337.) Ympäristön vaihdos voi olla myös hyväksi rai-

tistumisen alulle, mikäli kuntoutuja on aiemmin käyttänyt päihteitä esimerkiksi sosiaalisen 

verkostonsa vuoksi tai sen rohkaisemana. 

Yhteisöllisyyden merkitys laitosmaisessa päihdekuntoutuksessa on suuri ja yhteisöhoito onkin 

myös yleinen laitoskuntoutuksessa käytettävä menetelmä.  Yhteisöhoito perustuu ajatukseen, 

että yksilö peilaa itseään ja käytöstään muiden yhteisön jäsenten avulla. Tämä luo tietynlai-

sen vertaistuellisen ympäristön, jossa kuitenkin annetaan palautetta tarvittaessa. Myös sosi-

aaliset taidot pysyvät yllä ja kehittyvät yhteisöhoidollisen kuntoutuksen aikana. Yhteisöhoi-

dossa keskeistä on käyttäytymisen muuttaminen: opetellaan käyttäytymään yhteisössä sovel-

tuvalla tavalla ja sopeudutaan muiden tapoihin ja läsnäoloon (Häkkinen 2013, 199). 

Yhteisöä voidaan aina tutkailla eräänlaisena ryhmänä; myös yhteisössä pätevät samat säännöt 

ja normit, kuten luottamuksellisuus ja toisen kunnioittaminen. Yhteisön säännöt pohjataan 

toiminta-ajatukseen sekä yhteisössä elämisen välttämättömiin vaatimuksiin. Yhteisö pyrkii 

aina rauhaan, jonka saavuttamiseksi kaikilla täytyy olla myös oikeus yksityisyyteen ja koske-

mattomuuteen. Lisäksi yhteisen hyvän ja viihtyvyyden huomiointi toimii pohjana yhteisön nor-

meille. Normeja voidaan yhteisössä muuttaa tarvittaessa tiettyjen reunaehtojen sisällä ja 

tämä onkin yksi suurimmista yhteisöllisistä vaikutuskeinoista. (Häkkinen 2013, 198.) Kuitenkin 

normeja muuttaessakin on huomioitava yhteisön rauhan säilyvyys sekä yhteisön toiminta-aja-

tus. Yhteisöhoidollinen kulttuuri voi olla vahva tuki, mikäli yhteisön normit ja ryhmädyna-

miikka toimivat. Yhteisöhoidossa tärkeitä tukipilareita on muut samassa tilanteessa olevat 

kuntoutujat sekä jo pidemmälle kuntoutuneet, jotka voivat toimia esimerkkinä. (Autti-Rämö 

ym. 2016, 204.) 

 

5 Ridasjärven päihdehoitokeskus 

 

Ridasjärven päihdehoitokeskus on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistama päihde-

huollon laitosmuotoinen palveluyksikkö, jossa on 60 asiakaspaikkaa. Ridasjärven päihdehoito-

keskus sijaitsee Hyvinkäällä maaseutuympäristössä, noin 13 kilometriä Hyvinkään keskustasta. 
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Päihdehoitokeskus tarjoaa eri päihderiippuvuuksiin kuntoutusta. Tällaisia päihteitä ovat esi-

merkiksi alkoholi, huumeet, lääkkeet ja oheiskäyttö opioidikorvaushoidossa. Ridasjärven päih-

dehoitokeskuksessa on myös mahdollisuus huomioida päihderiippuvuuden kanssa samaan ai-

kaan oleva peliriippuvuus. (Esittely, Ridasjärven päihdehoitokeskus 2018.) 

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa keskeistä on voimavarakeskeisyys, jolla pyritään muutok-

seen tähtäävään työskentelyyn. Voimavarakeskeisellä työskentelyllä tarkoitetaan uskomista 

asiakkaan muutoskykyyn ja jokaisesta löytyviin voimaantumista edistäviin resursseihin, niin 

ulkoisiin kuin sisäisiin. Kuntoutusjakson aikana asiakkaan ja työntekijöiden välillä tapahtuva 

yhteistyö perustuu eritoten asiakkaan oma-aloitteisuuden ja toimintakyvyn tukemiseen ja 

henkilökunta tukeekin asiakasta päihderiippuvuuden sekä elämänhallintaan liittyvien ongel-

mien käsittelyssä ja auttaa luomaan jatkosuunnitelman, joka tukee asiakkaan raittiutta ja hy-

vinvointia myös kuntoutusjakson jälkeen. (Esittely, Ridasjärven päihdehoitokeskus 2018.) 

Päihdehoitokeskuksessa tapahtuva kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti eri yhteisöissä, joista 

jokainen on rakenteelta ja sisällöltään erilainen. Jokaisella yhteisöllä on myös oma kuntoutus-

ohjelma, jota se noudattaa. Käytettäviä menetelmiä painotetaan eri lailla eri yhteisöissä, ku-

ten myös yksilöiden välillä. Ratkaisukeskeinen ja voimavaroja tukeva työote sekä kognitiivi-

nen käyttäytymisterapia muodostavat kuntoutusta ja sen toimintaa määrittävän kehyksen Ri-

dasjärven päihdehoitokeskuksessa. Kuntoutus omassa yhteisössä mahdollistaa vahvemman yh-

teisöllisyyden rakentumisen sekä tärkeän vertaistuellisen ilmapiirin, joka on omiaan edistä-

mään kuntoutusta. Tällöin kuntoutuja voi peilata omaa tilannettaan ja tapojaan useammasta 

näkökulmasta. Yhteisössä myös vastuun ottaminen, sosiaaliset vuorovaikutustaidot sekä omien 

voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen kehittyy. Asiakkaalla on myös mahdollista täyden-

tää ohjelmaansa erinäisillä vertaistuellisilla ryhmillä, kuten AA- ja NA- ryhmät. Lisäksi päihde-

hoitokeskus tarjoaa vaihtoehtoisia rentoutumista ja kuntoutumista edistäviä hoitoja kuntou-

tuksen lisänä, joita on mahdollista hyödyntää kuntoutusjakson aikana. Tällaisia hoitoja ovat 

esimerkiksi energiahoidot ja suggestioterapia. (Kuntoutus, Ridasjärven päihdehoitokeskus 

2018.) 

 

6 Tutkimuksia vertaisuudesta päihdehuollossa 

 

Vertaistoimintaa on tutkittu viime vuosina huomattavasti enemmän kuin aiemmin, joka tukee 

ajatusta vertaistyön yleistymisestä eri sektoreilla. Varsinkin päihde- ja mielenterveysalalla on 

vertaistyöstä näyttöä ja sitä käytetään suhteellisen paljon. Vuonna 2017 julkaistiin vertais-

työn merkitystä ja sen eri muotoja käsittelevä, tutkimuksen pohjalta kirjoitettu tieteellinen 

artikkeli, jossa tutkimuskohteena olivat vertaistoimijat ja organisaatiot päihde- ja 
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mielenterveystyössä. Tutkimus käsitteli vertaistyön merkitystä ja sen eri muotoja. Vertaistoi-

mijan rooli ryhmänohjauksessa nähtiin merkittävänä eritoten työntekijöiden toimesta. Ver-

taistoimijan rooliin kuului myös erinäiset käytännön tehtävät; esimerkiksi siisteys, vastuuteh-

tävät esimerkiksi kahvion toimintaan liittyen, sekä erinäinen puuhastelu asiakkaiden kanssa. 

Tekemisen lomassa käyty kokemusten jakaminen, kuunteleminen ja keskustelu vaikutti olevan 

tulosten mukaan kuitenkin vertaisen pääasiallinen tehtävä, vaikka he saattoivat avustaa myös 

viranomaisasioinnissa tai kolmannen sektorin palveluihin tutustumisessa. (Jurvansuu & Rissa-

nen 1/2017.) 

Toinen vertaistyötä koskeva toteutettiin MIPA – tutkimushankkeen 2017 kyselyiden pohjalta, 

jonka päätarkoituksena oli kartoittaa vertaistyön ja kokemusasiantuntijuuden käytön laa-

juutta päihde- ja mielenterveystyössä sekä niihin liitettäviä tukitoimia. Tutkimuksessa selvisi, 

että jopa 85% kyselyyn vastanneista yhdistyksistä käytti vertaisia tai kokemusasiantuntijoita 

toiminnassaan. Tuloksissa myös paljastui vertaisen ja kokemusasiantuntijan termien käytön 

päällekkäisyys; esimerkiksi kokemusasiantuntija – termiä käytettiin myös vertaisista puhutta-

essa, eli se ei rajoittunut vain kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneisiin. (Jurvanen & Rissa-

nen, 1/2018; MIPA.)  Käsitteitä käytetään siis limittäin ja epätarkasti työkentällä, mahdolli-

sesti siksi että toiminnan laaja yleistyminen on vielä suhteellisen tuore ilmiö. 

Saman tutkimuksen pohjalta kartoitettiin myös yhdistysten tarjoamia tukitoimia vertaisille ja 

kokemusasiantuntijoille. Päihde- ja mielenterveystyössä toimiville vertaisille ja kokemusasi-

antuntijoille esitetty kysely paljasti, että jopa kolmannes vertaistoimijoista koki uupuneensa 

työtehtävissään (Jurvansuu & Rissanen 2018). Tutkimusten mukaan (Jurvanen & Rissanen 

2018; Moll ym. 2009, 457; Kemp & Henderson 2012) varsinkin vertaisten ja kokemusasiantunti-

joiden sijoittuminen vapaaehtoisten ja työntekijöiden välimaastoon koettiin kuormittavana, 

sillä rajan vetäminen asiakkaiden ja oman yksityisyyden väliin voi olla haastavaa. Myös roolit 

ja tehtävän kuvaukset koettiin epäselviksi, joka oli omiaan lisäämään kuormittavuutta. Tutki-

mustulosten mukaan tukitoimien tarjoaminen vaihteli hyvin paljon yhdistyksestä riippuen; 

osassa vertaistoimijoilla oli mahdollisuus osallistua esimerkiksi henkilökokouksiin ja työnoh-

jauksiin, kun taas osassa yhdistyksistä vastaavaa mahdollisuutta ei tarjottu. Tutkimuksen joh-

topäätöksissä korostettiinkin hyvinvoinnin tukemisen tärkeyttä: siihen tulisi kiinnittää tulevai-

suudessa enemmän huomiota. Yhteisten koulutusten kautta mahdollistetaan yhteistyön vah-

vistaminen vertaisten, kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kesken, sekä toimijoiden 

osaamista. (Jurvansuu & Rissanen 2018.) Muita vertaistoimintaa tukevia keinoja ovat esimer-

kiksi kunnollinen perehdytys, mentorointi, joustavuus sekä yhteistyössä tehdyt työtehtävien 

kuvaukset (Jurvansuu & Rissanen 2018; MacDonald-Wilson ym. 2002). 
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7 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja toteutus  

 

Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyöni toteutusprosessia, sen tarkoitusta ja tavoitteita. Ri-

dasjärven päihdehoitokeskuksessa on panostettu vertaistyöhön erityisesti viimeisen vuoden 

aikana. Aikaisempia opinnäytetöitä vertaistyöstä ei ole Ridasjärvelle tehty, joten olisi tärkeää 

kerätä kokemuksia vertaistyöstä ja sen merkityksestä, joiden mukaan sitä on mahdollista ke-

hittää tulevaisuudessa entistä enemmän. Koin, että aihe on tärkeä ja työelämälähtöinen.  

Opinnäytetyössäni pyrin kartoittamaan kokemuksia vertaistyöstä, vertaistyön vaikutuksia ja 

sen merkitystä päihdekuntoutuksessa vertaisten sekä ammattilaisten näkökulmasta. Opinnäy-

tetyön tavoitteena on kerätä työntekijöiden ja vertaisten kokemuksia vertaistyöstä ja sen 

merkityksestä; miten he itse kokevat vertaistyön ja sen merkityksen. Lisäksi tavoitteena on 

selvittää miten vertaistyön vaikutukset näkyvät Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ja miten 

vertaistyötä tulisi kehittää. Tavoitteena on myös selkeyttää ammattilaisen ja vertaisen eroja 

sosiaali- ja terveysalan työkentällä käytännössä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten ammattilaiset ja vertaiset kokevat vertaistyön, sen merki-

tyksen ja vaikutukset? 2. Mitä käytännön eroa on vertaisella ja ammattilaisella sosiaali- ja ter-

veysalan työkentällä? 3. Mitä kehittämisen kohtia Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on liit-

tyen vertaistyöhön sekä vertaisten ja ammattilaisten väliseen yhteistyöhön? 

 

7.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

 

Opinnäytetyö toteutettiin teemahaastattelututkielmana. Haastattelulla saa todennäköisesti 

yksityiskohtaisemman kokonaiskuvan aiheesta, kuin esimerkiksi kyselylomakkeella, joten siksi 

on päädytty haastattelumenetelmään. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan. Työntekijöistä 

haastateltiin sosiaaliohjaajia sekä sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajan haastatteleminen sosiaa-

liohjaajien lisäksi oli yhteistyötahon pyyntö opinnäytetyöaihetta esitellessä ja tutkimuslupa-

anomusta jätettäessä. 

Päädyin kvalitatiiviseen, eli laadulliseen, tutkimusmenetelmään sillä aiheesta on suhteellisen 

vähän aiempaa tutkimustietoa. Myös kohderyhmän laajuus vaikutti valintaan; haastattelin 

viittä (5) vertaista ja kolmea (3) työntekijää, joista kaksi (2) oli sosiaaliohjaajia ja yksi (1) sai-

raanhoitaja. Koin, että tämän aiheen ja kohderyhmän tiimoilta kvantitatiivinen lähestymis-

tapa ei olisi välttämättä palvellut opinnäytetyöni tarkoitusta, sillä otannasta tuskin olisi saa-

nut määrällisesti tarpeeksi suurta. Mikäli opinnäytetyö olisi tehty haastattelemalla asiakkaita 
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vertaisten ja asiantuntijoiden sijaan, olisi kvantitatiivinenkin lähestymistapa ollut varteen-

otettava vaihtoehto.  

Päädyin käyttämään teemahaastattelua. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu 

mahdollistaa avoimet ja pitkätkin vastaukset ja dialogin, joiden avulla kuitenkin yritetään 

löytää vastauksia tutkimustehtävään ilman jäykkää kysymysten strukturointia (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 74-75). Aihe itsessään on myös hyvin moninainen ja henkilökohtainen haastatelta-

ville, joten tällä kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistavalla koin, että aineistosta tulee mo-

ninaisempi ja luotettavampi. Koin myös, että haastattelumenetelmällä saisi huomattavasti 

laadukkaamman aineiston tämän aiheen tiimoilta, kuin esimerkiksi kyselylomakkeella, sillä 

tiedostin vastausten olevan todennäköisesti hyvin eri tyyppisiä ja pitkiäkin. Päädyin puo-

listrukturoituun teemahaastatteluun, sillä koin sen soveltuvimmaksi tähän opinnäytetyöaihee-

seen. Haastateltavien teemat ja peruskysymykset olivat pitkälti samoja, mutta esimerkiksi 

tarkennuksia tai vaihteleviakin kysymyksiä esitettiin tarvittaessa. 

 

7.2 Aineiston käsittely ja analyysi 

 

Haastattelut nauhoitettiin jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 

noin 34 sivua. Litteroinnissa jätin kuitenkin huomiotta äänenpainot ja ylimääräiset äännäh-

dykset, sillä ne eivät olleet relevantteja tulosten kannalta. Kaikkien haastattelujen litteroin-

tien jälkeen tarkastelin sisältöä enemmän ja poimin opinnäytetyöni tutkimuskysymysten kan-

nalta olennaiset osiot. Käytin värikoodeja; tiettyihin haastatteluteemoihin kuuluvat vastauk-

set merkkasin tietyllä värillä, toiseen teemaan liittyvät tietyllä värillä jne. Aineistoista jätet-

tiin pois esimerkiksi turhat, asiaan kuulumattomat virkkeet sekä mahdolliset haastattelussa 

esiintyneet suorat tai epäsuorat tunnistetiedot, joiden avulla joko haastateltava tai esimer-

kiksi toinen työntekijä tai vertainen olisi voitu tunnistaa. Nauhoitteet tuhottiin litteroinnin 

valmistuttua. 

Litteroidessani jouduin pohtimaan, täytyykö ilmaukset esimerkiksi kääntää kirjakielelle ano-

nymiteetin turvaamiseksi. Aineistosta ei kuitenkaan löytynyt esimerkiksi murteita tai muuta 

selkeästi tunnistettavaa ominaisuutta, joten aineistoa ei käännetty kirjakielelle. Jouduin 

myös pohtimaan, kuinka paljon aineistoa tarvitsi pelkistää ja rajata, sillä aineisto sisälsi myös 

paljon asiaankuulumatonta tekstiä. Tämän olisi toki voinut siistiä pois jo litteroidessa, mutta 

koin että rajaus on selkeämpi tehdä kun litteroinnit ovat mahdollisimman kattavasti tehty; 

litterointeja oli tällöin helpompi käydä läpi ja tekstin lomasta oli helpompi erotella opinnäy-

tetyön kannalta oleelliset asiat. Pelkistin ja rajasin materiaalia tarvittaessa tiiviimmäksi siisti-

mällä pois täysin opinnäytetyön aiheeseen kuulumattomat virkkeet, osiot tai ylimääräiset 
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täytesanat, jotta aineistosta tuli selkeämmin ymmärrettävä. Rajaukset eivät vaikuttaneet ai-

neiston asiasisältöön. Materiaalia siistittiin sen verran kun tarve oli huomioiden kuitenkin tut-

kimuskysymykset ja tutkimuseettiset periaatteet, jotta aineisto oli selkeämpi ja helpommin 

käsiteltävissä ja käytettävissä. Mitään olennaista aineiston sisällöstä ei muutettu. 

Teemoittelun avulla aineistosta saatiin irti opinnäytetyön kannalta olennaiset asiat. Analy-

sointiprosessi on aina sidoksissa työn aiheeseen sekä aineiston keruutapaan. Tämän vuoksi 

teemoittelu oli mielestäni järkevin tapa toimia, sillä tietyt teemat esiintyivät jo kysymysrun-

gossa, mutta nousivat selkeästi myös esiin aineistossa. Opinnäytetyö oli pääosin aineistoläh-

töinen; kysymykset olivat avoimia ja sallivat hyvinkin pitkät ja laajat vastaukset. Kysymys-

runko ei ollut tiukkaan strukturoitu, vaan toimi eräänlaisena ohjenuorana.  Koin teemoittelu - 

menetelmän soveltuvaksi tulosten käsittelyssä, sillä käytin haastattelumenetelmänä puo-

listrukturoitua teemahaastattelua, joten selkeät tutkimuskysymyksiin liittyvät yläteemat oli-

vat jo olemassa. Teemoittelun avulla aineistoa sai selkeämmäksi ja siitä sai paremmin käsitte-

lykelpoisen; yhdistin samojen laajempien teemojen alle niihin liittyvät tulokset värikoodeja 

hyödyntäen. Kun tulokset oli järjestelty teemoittain ja asiaankuulumattomat osiot siistitty 

pois, huomioni kiinnittyi myös puhetapoihin ja sanavalintoihin. Osassa teemoista oli selkeästi 

käytetty enemmän ja eläväisempiä kielikuvia ja sanavalintoja. Kielikuvat nousivat esiin eten-

kin syvällisempien kysymysten kohdalla ja pitkissä vastauksissa.  

Tämän jälkeen järjestelin aineiston, eli siirsin eri haastatteluista samaan kategoriaan kuulu-

vat osiot yhden asiaa kuvaavan alaotsikon alle. Tämän tein jokaisen alaotsikon kohdalla, jotta 

aineisto oli jaettu järkevästi. Selkeyden vuoksi myös erottelin työntekijöiden ja vertaisten 

vastaukset eri osioihin, sillä koen että yhdistettynä ne olisivat olleet sekavampia tulkita.  

Aineiston rikkaus on ehdottomasti sen henkilökohtaisuus ja yksilöllisyys eri vastaajien kesken. 

Aineisto kerättiin ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten. Aineisto kerättiin Ridasjärven päih-

dehoitokeskuksessa loppukesästä 2018. Vaikka tutkijalla on aina omat ennakko-olettamuk-

sensa tutkittavasta aiheesta, niin ennakko-olettamuksien ei tulisi antaa vaikuttaa tutkimuksen 

kulkuun, sisältöön tai tuloksiin. Näin on pyritty tekemään myös tämän opinnäytetyön koh-

dalla. 

 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyötä tehdessä huomioitiin tutkimuseettiset periaatteet. Työntekijöille aihe esitel-

tiin kesällä 2018 erään palaverin ohessa, jossa kerrottiin myös opinnäytetyön tarkoitus ja ta-

voitteet lyhyesti. Ridasjärvellä aihetta oli työntekijöille pohjustettu jo loppukeväästä 2018. 
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Haastateltaville työntekijöille kertasin aihetta vielä lyhyesti ja korostin että heillekin haastat-

telu on täysin vapaaehtoinen eikä siihen painosteta osallistumaan.  

Vertaisohjaajille oli myös loppukevään aikana pohjustettu hieman, että vertaistyöhön liittyvä 

opinnäytetyöprosessi olisi tulossa. Elokuussa esittelin aiheen ja tarkoituksen vielä itse vertais-

ohjaajille erään aamukokouksen jälkeen muiden jo poistuttua. Kerroin miten tutkielma teh-

dään, miten se säilötään ja miten aineistoa käytetään. Korostin jo aihetta esitellessä, että 

osallistuminen haastatteluun on täysin vapaaehtoista, siihen ei painosteta millään tavalla 

minkään tahon toimesta ja mitään tunnistetietoja ei kerätä haastateltavista. Haastatteluajat 

sovittiin haastateltavien kanssa kahden kesken. Haastateltaville kerrottiin myös, että nauhoi-

tukset tuhotaan viimeistään opinnäytetyön saatua julkaisuluvan.  

Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukset numeroitiin. Ennen haastattelun alkua kertasin 

vielä pääpiirteittäin aineiston käyttöön, anonymiteettiin, salassapitoon sekä aineiston säily-

tykseen liittyvät keskeiset seikat. Missään ei ollut kirjoitettuna haastateltavien henkilötietoja 

tai muita tunnistetietoja ja haastattelut tehtiin suljetussa toimistohuoneessa. Haastatteluissa 

käytettiin kolmea nauhuria, jotta tarvittaessa tietotekniikan pettäessä haastattelut olisivat 

silti toisissa laitteessa tallessa. Kaikki nauhurit olivat näkyvillä ja haastateltaville kerrottiin 

syy useaan nauhuriin.  

Kun haastattelunauhoitteet oli siirretty tietokoneelle, ne deletoitiin välittömästi kahdesta 

laitteesta. Yhteen laitteeseen haastattelut jätettiin varotoimenpiteenä, kunnes litteroinnit oli 

tehty. Litterointien jälkeen haastattelut olivat tallessa vain tietokoneella. Koko aineisto oli 

yhtäjaksoisesti salasanan takana eikä ulkopuolisilla ollut pääsyä aineistoon. Kaikki materiaalit 

hävitetään välittömästi opinnäytetyön julkaisun jälkeen. Litteroinnissa huomioitiin mahdolli-

simman hyvin seikat, joista henkilön saattaisi tunnistaa, vaikka kyseessä ei olisikaan suoranai-

nen henkilötieto. Tuloksista jätettiin pois ne osiot ja virkkeet, jotka eivät olleet relevantteja 

opinnäytetyön kannalta ja jonka sisällön perusteella haastateltavan henkilön olisi saattanut 

selkeästi tunnistaa. 

Olin Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa työharjoittelussa opinnäytetyö prosessin edetessä, 

joten tiesin haastateltavat työnharjoittelun kautta. Koen, että tämä edesauttoi saamaan 

mahdollisimman rehellisiä vastauksia ja mielipiteitä, sillä niin sanottua vieraskoreutta ei juuri 

ollut, vaan ilmapiiri haastatteluissa oli rento ja avoin. Koen, että aiempi yhteistyö ja vuoro-

vaikutus haastateltavien kanssa edesauttoi näin laajan materiaalin saamista ja lisäsi haastat-

telujen laadukkuutta ja luotettavuutta. 
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8 Tutkimustulokset; vertaistyöntekijät 

 

Ohessa kuvaan keskeisiä tuloksia vertaistyöntekijöiden haastatteluista. Alaotsikoihin ei sisälly-

tetty vertaistyöstä saatuja korvauksia tai etuuksia, sillä niistä ei ollut haastattelukysymyksiä 

yksityisyyden vuoksi. Lisäksi vertaisilla on pääosin samankaltaiset työtehtävät, riippumatta 

saaduista korvauksista tai etuuksista. Tuloksien alaotsikoihin ei myöskään sisällytetty vertai-

sena toimimisen kestoa, eikä paikkoja, jossa vertainen on mahdollisesti aiemmin toiminut. 

Tällä pyritään suojamaan anonymiteetti. Vertaiset ovat kuitenkin olleet talossa useamman 

kuukauden; jokaisella tähänastinen toimeksiannon tai työsuhteen kesto on erimittainen. Tu-

loksista jätettiin pois myös mahdolliset käydyt koulutukset anonymiteetin suojaamiseksi. 

Useimmilla ei kuitenkaan ollut käytynä mitään virallista koulutusta vertaistyöhön, vaan he toi-

mivat oman kokemuksensa ja työnohjauksien perusteella. Osa oli käynyt kursseja tai koulu-

tuksia asiaan liittyen.  

 

8.1 Vertaistyön tarkoitus ja toimenkuva 

 

”Niinku auttaa sitä ihmistä ymmärtämään myös itekin se, että mistä kaikki johtuu.” (H5) 

 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, mitä vertaistyö heidän mielestään pohjimmiltaan on, 

mitä siihen kuuluu ja miten sitä kuvailisi henkilölle, joka ei vertaistyöstä tiedä. Tuloksissa ko-

rostui ennen kaikkea esimerkillisyys, tukena oleminen, asiakkaan tilanteen vertaistuellinen 

ymmärtäminen, toisen kunnioittaminen ja kokemuksellisen tiedon jakaminen. Vertaistyö näh-

tiin ennen kaikkea asiakkaan tukena olemisena ja hänen toipumisen polkuaan tukevana 

asiana.  

Tulosten perusteella vertaistyö perustuu pitkälti oman kokemuksen jakamiseen ja vuorovaiku-

tukseen asiakkaan kanssa eritoten toipumisprosessia ja tunne-elämää koskien. Vertaistyö näh-

tiin hyvin kokonaisvaltaisena ”tsemppaamisena” ja tukena olemisena. Ennen kaikkea vertais-

työ perustuu auttamiseen ja tukemiseen oman kokemuksen pohjalta; henkilökemiatkaan ei 

välttämättä toimi yhtä hyvin kaikkien vertaisten ja asiakkaiden välillä. Lisäksi yhdessä haas-

tattelussa mainittiin vapaus toimia omana itsenään asiakkaiden kanssa ja sen vaikutus sekä 

toivon luomisen tärkeys: 
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”Just se, että siellä saa niinku sitä… ku pystyy toimii tuolla niinku omana itsenään, niin… saa 

semmosta luottamusta sitten niihin asiakkaisiin ja pystyy olemaa vähä niinku esimerkkinä - 

et mitenkä sit pystyy toipumaan ja nousee kuitenki ylös vaikka voi tuntuu epätoivoselta jos-

sai vaiheessa nii… et jos minä olen sieltä rämpiny nii kyllä sit ihan kuka tahansa muuki sielt 

pystyy rämpimää.” (H5) 

 

Vertaistyöhön Ridasjärvellä kuuluu pääosin asiakkaiden kanssa oleminen ja heidän tukemi-

sensa erinäisten menetelmien avulla. Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on useita eri yhtei-

söjä päihdekuntoutuksen puolella ja eri kuntoutusyhteisöt painottavat esimerkiksi ryhmätoi-

minnassa erilaisia asioita. Yhteisöjen omat vertaistyöntekijät osallistuvat yhteisöjen ryhmiin 

ja tekevät yksilötyötä ryhmien ulkopuolella asiakkaiden tarpeen mukaan. Vertaiset työskente-

levät myös työntekijöiden kanssa tiiviisti yhteistyössä varsinkin oman yhteisönsä asioissa. Yksi-

lötyön määrä ryhmien ulkopuolella määräytyy myös vertaisen oman jaksamisen mukaan. 

Vertainen saattaa myös esimerkiksi lähteä tueksi tutustumaan avohuollon palveluihin. Vertai-

set, jotka toimivat työntekijän tai työntekijöiden kanssa tiiviissä yhteistyössä, osallistuvat 

myös yhteisönsä ryhmiin ja käyvät keskusteluja ja ajatuksien vaihtoa yhteisönsä työntekijöi-

den kanssa. Osa vertaisista osallistuu myös esimerkiksi verkostopalavereihin, mikäli asiakas 

niin toivoo tai ei sitä kiellä. Toki palavereihin osallistuminen riippuu myös siitä, kuinka tiiviisti 

vertainen tekee yhteistyötä juuri kyseisen asiakkaan kanssa.  

”Toiminta, asiakkaiden kans, sit oon välil käyny verkostois mukana tukena, yksilökeskusteluis 

tukena, tutustumas asumisyksiköihi, ku siirtyy täältä joku ihminen… siin mukana. Kaikkee 

tämmöstä.” (H3). 

 

8.2 Vertaistyöntekijäksi lähteminen ja taustat 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että monet ovat lähteneet vertaistyöhön siksi, että päihdeala kiin-

nostaa. Monet kokivat vertaistyön myös tukevan heidän omaa raittiuttaan, jota pitivät erityi-

sen tärkeänä syynä vertaistyöhön ryhtymiseen. Lisäksi haastatteluista korostui auttamisen 

halu ja halu jakaa kokemuksellista tietoaan oman toipumiskokemuksensa kautta. Luonnolli-

sesti myös jokaisen vertaisen oma tausta ja kokemukset ovat vaikuttaneet päätökseen lähteä 

vertaistyöhön.  
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”Mä en halua, että kukaan joutuu kärsimään sillä lailla kun mä oon kärsiny. Mä haluun, että 

tota, tai toivon, toivon että joku aina sais semmosen kipinän ja alun siihen omaan  

päihteettömyyteen.” (H2) 

Osa kertoi haastattelussa myös omaavansa kokemusta vertaistyöstä oman kuntoutuksensa 

ajalta ja he korostivatkin positiivisia kokemuksiaan vertaistyöstä myös ajatellen asiakkaan nä-

kökulmaa. Monella onkin kuntoutujana positiivinen kokemus vertaistyön tärkeydestä myös 

oman toipumisensa kannalta: 

”Mä oon aika paljon ollu laitoksissa ja kokenu sen vertsin tosi tärkeeks siin  

omassa toipumisessa. Se on ollu niinku tärkee tsemppari. Semmonen mentori siinä  

matkan varrella. Mä oon ollu aika pitkissä kuntoutuksissa itekki et  

siinäki on sit tullu näkemystä ja kokemusta.” (H4) 

 

8.3 Vertaistyön merkitys, vaikutukset ja tavoitteet 

 

”Mä oon tehny paljon pahaa elämäs ni mä tykkään tehä hyvää.  

Se on niinku se lähtökohta.” (H3) 

Vertaisilta kysyttiin, mitä vertaistyö merkitsee heille itselleen ja miten he näkevät vertais-

työn vaikutukset. Lähes jokaisessa haastattelussa tuli ilmi, että auttamisen halu on vahva mo-

tivaattori vertaistyötä tehdessä. Kokemuksellisen tiedon tärkeys ja sen avulla mahdollisesti 

saatava hyöty myös korostui haastatteluissa.  

Lisäksi lähes kaikki haastateltavista vertaisista kokivat vertaistyön tärkeäksi välietapiksi toipu-

misensa polulla. Esiin nousi myös vertaistyöntekijän ymmärrys siitä, kuinka rankkoja laitoshoi-

tojaksot ja kuntoutukset voivat olla, kun edessä on täysi elämänmuutos. Eräs vertainen koki, 

että vertaistyön merkitys korostui silloin kun vertaisia ei ollut töissä; he toimivat kuitenkin 

asiakkaiden kanssa suurimman osan ajasta, kun taas työntekijöiden työnkuvaan kuuluu myös 

esimerkiksi paperiasioita sekä viranomaisyhteistyötä. Sen lisäksi, että vertaistyö on ollut 

osalle tarpeellinen välietappi, niin eräs haastateltava nosti esiin myös sen, miten tämä vaikut-

taa mahdollisesti hänen tulevaisuuteensa: 

 

”No siis on ollu itelle jotenki tosi tärkee täs omassa toipumisessa tää kokemus tästä ver-

taisohjaajan roolista. Ja kuitenki haaveilee siitä ammattilaisuudesta ni, niin tää vaihe on jo-

tenki… siin ku miettii omaa stoorii ni tosi tärkee kokemus, niinku et näkee… et nyt ku on 
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tällai, leijailee täs asiakkaide ja työntekijöide välissä ni tästä on aika kiva tiirailla molem-

piin suuntiin, et vois kuvitella et tää on sillä niinku omalla uralla, omalla polulla jotenki tosi  

tärkee kokemus.” (H4) 

 

Eräs haastateltava kertoi kokeneensa positiivisena vaikutuksena ja hyvänä lisänä sen, että 

vertaiset osallistuvat ryhmiin ja muihin keskusteluihin, jolloin asiakkaan on vertaistuen avulla 

ehkä helpompi ehkä samaistua ja ymmärtää ongelmaansa.  

Selkeästi huomattavia vaikutuksia oli muun muassa intervallien määrän kasvu. Tiivistetysti in-

tervallijaksolla tarkoitetaan lyhyttä hoitojaksoa kuntoutusjakson jälkeen, mikäli kuntoutuja 

on pysynyt raittiina ja noudattanut avohoitosuunnitelmaansa. Intervallijakso siis toimii raittiu-

den tukena, niin sanotusti ”kertauksena”.  Intervallisopimus tehdään aina kotikunnan suostu-

muksella. (Ridasjärven päihdehoitokeskus). 

” Näis intervallien määrissä, siinä se näkyy. Et se on semmonen konkreettinen,  

selkee vaikutus mitä sillä vertaistyöllä on ollu.” (H4) 

Haastateltavilta kysyttiin mitkä asiat heitä palkitsee tässä työssä ja onko heillä jotain omia 

tavoitteita. Kaikki kokivat tärkeäksi raittiuden ylläpidon, joka ei ole vertaisellekaan itsestään 

selvyys, sillä kuten eräs haastateltava kuvaili: ”riippuvuus on loppuelämän sairaus” (H3). 

Oman raittiuden ylläpito nähtiin tärkeänä tavoitteena, jota vertaistyö heidän mielestään tu-

kee vahvasti. Vertaisen omaa raittiutta tukee myös hänen käyttämä avohoidon kontaktinsa. 

Haastatteluista ei käynyt ilmi, kuinka usein vertaiset hyödyntävät esimerkiksi AA- tai NA- ryh-

miä tai avohoidon kontaktiaan. Oma raittius ja sen pysyminen korostui kuitenkin haastatte-

luissa yleisesti, yhdessä korostui eritoten myös samaistuminen aloittelevaan toipujaan: 

” Oma raittius säilyy. Täällähä mä nään ku tulokas tulee ni mä nään sen oman itteni aika 

usein, että… tärisevänä ja vapisevana ni se o ainaki hyvä muistutus mist on lähtösin.” (H1) 

Osa haastateltavista mainitsi myös alalle kouluttautumisen pitkäaikaiseksi tavoitteeksi tai 

haaveeksi, jota he harkitsevat. Osa myös koki, että vertaistyön tekeminen on ollut heille tar-

peellinen välietappi matkalla mahdolliseen ammattilaisuuteen tällä alalla.  

 

8.4 Palkitsevuus ja haasteet 

 

Moni koki palkitsevana sen, että on saanut jakaa oman kokemuksen kautta tullutta tietoaan, 

sekä auttaa asiakasta toipumaan ja ymmärtämään päihdeongelmaansa sekä sen lähtökohtia. 



 31 
 

 

Vertaistyö koettiin vastavuoroisena: se voi toimia myös tukena omien asioiden käsittelyyn ja 

hoitamiseen. Osa haastateltavista kuitenkin korosti, että itseään ei voi olla hoitamassa vertai-

sena toimiessa, vaikka omiakin ongelmia sivutaan. Palkitsevaksi koettiin myös se tilanne, kun 

asiakas lähtee kotiin luottavaisin mielin, ja on sitoutunut toipumiseensa sekä ymmärtää omaa 

ongelmaansa. 

”Kyllä se isoin palkinto on se ku näkee et jonku elämä menee eteenpäi, ja raittius alkaa kan-

taa. Et kyllä se on niinku se isoin palkinto tietenki, et ittee siinä ei sillai voi olla hoitamassa. 

Se ei saa olla se pääpaino siinä, mut tottakai siinä on myös sitä et siinä on omien ongel-

miensa ääressä.” (H4) 

Vertaistyön haasteista kysyttäessä kaikki haastateltavat ilmaisivat selkeästi, että heidän työs-

sään on asioita, jotka he kokevat haastaviksi tai rankoiksi. Kuten kaikilla aloilla, myös vertais-

työssä on omat haasteensa. Tällöin haasteet saattavat liittyä esimerkiksi omien kokemusten 

syvällisempään käsittelyyn tai jakamiseen. Kokemukset esimerkiksi päihderiippuvuudesta ovat 

kuitenkin hyvin arkaluontoisia ja ovat muovanneet yksilön elämää monella tapaa. Myös päih-

delaitoksessa esiintyvät poikkeukselliset tapahtumat saattavat jäädä mietityttämään työpäi-

vän jälkeen. Tämän vuoksi asioiden käsittely ja purkaminen esimerkiksi työparin kanssa on 

tärkeää. Lisäksi koettiin paikoitellen turhauttavaksi se, että varsinkin nuoremmat kuntoutujat 

saattavat pyrkiä kohtuukäyttöön, kun taas vertaisten ajatusmaailmassa kyseessä tulisi olla 

täysraittius eikä kohtuukäytön harjoittelu. 

”Ja sit semmonen on haastavaa niinku että… noh jos tapahtuu jotain asioita, mitä tässä 

työssä nyt voi tapahtuu ja et välil ne jää mietityttää työpäivän jälkee ne asiat. Mä pyrin ne 

aina käymää aika nopeesti läpi, joko vertsien kesken tai sitten mun yhteisön työntekijöitten 

kans tai jonkun muun työntekijän kans tai sit mä vapailla tota käyn sit purkaa erilaisiin akti-

viteetteihin niitä.” (H3) 

 

Osa kokee haastavaksi itsensä rajaamisen tarvittaessa; kuinka paljon avaa kokemuksiaan riip-

puvuudesta tai omasta toipumisesta. Toinen vertainen koki haastavaksi kuntoutujien mahdol-

lisen voimattomuuden muutoksen edessä, sekä ihmisten kärsimyksen toipumiseen pyrkiessä. 

Osa vertaisista toi esiin, että kokemukset ovat vielä tuoreessa muistissa, vaikka asiat olisikin 

käsitelty pitkälle. Monella vertaisella on myös hyvin muistissa päihteidenkäytön ja toipumisen 

aikaiset tunnetilat ja kokemukset, vaikka päihteettömyyttä olisikin takana jo reilusti. Varsin-

kin päihteiden käyttöön liittyvät rankimmat kokemukset saattavat kuormittaa vertaisia, 

vaikka omat ongelmat olisivatkin jo pitkälle käsitelty. 

 

”No, tottakai sitte se, että nyt vielä itelläki ku ei oo niin kauaa aikaa itelläkään siitä elä-

mästä. Ja… ku näkee sen kuinka ihmiset kärsii siitä. Ja on niinku sillee jumissa siinä että 
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haluaa saada elämän kuntoo ja kaikki mut sitte… on niin voimaton. Sit semmonen tietynlai-

nen rajan vetäminen niinku se semmonen… kuinka lähelle sitä päästää itteesäkin ne kaikki 

ihmiset. Niin, nii se on rankkaa ja semmosta haasteellista itelle.” (H5) 

 

8.5 Asiantuntijan ja vertaistyöntekijän yhteistyö ja eroavaisuudet 

 

”Käytännön kokemus. Ero on siinä.” (H1) 

Suurin eroavaisuus oli oletetusti käytännön kokemus ja sen käyttäminen työssä. Haastatte-

luissa korostui myös vertaistyöntekijän kyky samaistua asiakkaaseen. Haastatteluissa korostet-

tiin myös ammattilaisten koulutusta ja sen tuomia eroja esimerkiksi valtuuksissa ja velvolli-

suuksissa, virastoasioihin liittyen sekä molemminpuoliseen kunnioitukseen. Vertaiset kokivat 

tärkeäksi, että ”kenenkään varpaille ei astuta” (H3) ja että työtä kunnioitetaan molemmin-

puolisesti. Myös valtuuserot ja kirjalliset työt mainittiin suurimmiksi eroiksi; vertaisilla ei ole 

kirjallisia töitä, eikä heillä myöskään ole lähtökohtaisesti valtuuksia hoitaa viranomaisasioita. 

Tuotiin kuitenkin ilmi, että niin ammattilaisia kuin vertaisiakin koskee esimerkiksi salassapito-

velvollisuus ja muu keskeinen lainsäädäntö. 

”Suurin on varmaan se, että vertaisohjaaja pystyy samaistumaan, samaistumaan asiakkaa-

seen. Ja ymmärtää. Mun mielestä työntekijät on ammattilaisia ja vertaisohjaaja on semmo-

nen, ei nyt apulainen, mutta semmonen tota, joka toimii vähän niinku välikätenä siinä kun-

toutujan ja työntekijän välissä. ” (H2) 

Osa korosti myös ammattilaisen auktoriteettiasemaa ja hienotunteisuutta: vaikka ammattilai-

sella olisikin kokemusta päihdeongelmasta niin hän ei useinkaan haastattelujen mukaan voi 

tai halua välttämättä tuoda sitä julki. Mahdollisesti tähän voi vaikuttaa juurikin ammattilaisen 

auktoriteettiasema tai mielikuva auktoriteettiasemasta. Tällöin myös asiakas saattaa ehkä 

avautua ongelmistaan mieluummin vertaiselle, johon kokee enemmän samaistumispintaa. 

Vastaavasti ammattilainen ei voi välttämättä sanoa suoraan mielipidettään johonkin asiaan, 

vaan hienotunteisuutta vaaditaan. 

”Vertaisohjaaja voi selkeesti ilmaista sen että hän pystyy samaistuu siihen asiakkaan tunne-

tilaan. Sillon siitä on helppo, tai ainaki joissain tilanteissa helpompi lähtee käymään sitä kes-

kustelua. Ammattilaisten kans tulee se ongelma vastaan et ne ei siihen tunne-elämään pääse 

niinku selkeesti käsiks et ne ei voi… tai voi joissain asioissa sanoa et ne tuntee samanlailla 

mut emmä tiä onks se välttämättä sen auktoriteettiaseman kannalta hyvä lähtee sellasta 

myöntään, et jos jossain asiassa näin on. ” (H4) 
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8.6 Vertaistyön kehitys ja kehittämiskohdat Ridasjärvellä 

 

Vertaiset nostivat esiin useamman kehittämisen kohteen, vaikka osa toikin esille selkeästi, 

että kokevat vertaistyön toimivan Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa nytkin hyvin. Kehittä-

mistoiveita oli muun muassa liittyen vertaisten työaikoihin. Toiveena oli eritoten, että vertai-

set voisivat olla säännöllisemmin käytettävissä, kuten arkipäivinä tietyn ajan. Vertaisia kai-

vattaisiin myös viikonlopuille ja illoille, mikäli sellaisia vertaisia löytyy jotka haluaisivat tehdä 

töitä myös virka-ajan ulkopuolella. 

”Varmaan niinku… öö tulevaisuudessa esimerkiks vois olla, jos semmonen vertaisohjaaja löy-

tyis ni viikonlopuille vetää jotai ryhmii, urheilujuttuja tai jotai retkijuttuja tai… tai ihan 

käydä kalastelee asiakkaitten kans tai jotain tämmöstä. Et sen mä näkisin… ja ehkä illoilleki 

vois olla, mut en tiä sit kuinka helppo semmosii vertaisohjaajia on löytää, että… jotka ois in-

nostunu. Mut voi olla et semmosii ihmisii on jotka ois innostunu.” (H4) 

Eräs nosti esiin, että vertaistyön mahdollisuudesta ei välttämättä puhuta asiakkaille tarpeeksi 

kuntoutuksen aikana ja että tätä tulisi kehittää ja vertaistyö tulisi ottaa asiakkaiden kanssa 

esille jo hyvissä ajoin ennen kuntoutuksen loppua, sillä vertaistyö voidaan nähdä tietynlaisena 

välietappina matkalla takaisin työelämään tai koulutukseen esimerkiksi. Ridasjärven päihde-

hoitokeskukseen on mahdollista hakea vertaiseksi, kun takana on onnistuneesti kuusi kuu-

kautta raittiutta peruskuntoutusjakson jälkeen. 

”Toivoisin, että jo siinä kuntoutuksen loppuvaiheessa kerrottais asiakkaille, et on tämmönen 

mahdollisuus, koska se on ihan semmonen polku…--- et siitä ei ilmeisesti kovin paljoo  

puhuta, koska multaki on tultu kyselee siitä.” (H2) 

Vertaistyö hakee varmasti yhteiskunnassa ja työpaikoilla vielä paikkaansa ja lopullista muoto-

aan. Yhteisöllisyyden merkitystä, yhteistyötä ja demokraattista päätöksentekoa sekä niiden 

tärkeyttä kuitenkin korostettiin osassa vastauksia. Eräs vastaus koski myös työnohjausta: siitä 

pitäisi tehdä käytännössäkin velvoite myös vertaistyöntekijöille, jotta myös vertaisten keski-

näinen yhteistyö toimisi mahdollisimman hyvin ja jotta ilmapiiri pysyisi mahdollisimman hy-

vänä. Työnohjauksia kuitenkin koettiin olevan todella hyvin saatavilla. 

”Ehkä just se yhteisöllisyyden kehittäminen,  

semmonen niinku yhdessä päätöksien tekeminen.” (H3) 
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8.7 Ajatuksia vertaistyöstä yhteiskunnallisella tasolla 

 

Kaikki haastateltavat kokivat vertaistyön tärkeäksi myös yhteiskunnallisella tasolla. Lisäksi 

kaikki olivat sitä mieltä, että vertaistyön merkitys kasvaa ennestään lähivuosina, huomioiden 

kuitenkin myös yhteistyön tärkeyden henkilökunnan kanssa. Vertaistyön ajatellaan myös laa-

jenevan entisestään muillakin sosiaali- ja terveydenalan työkentillä, kuin vain mielenterveys- 

ja päihdetyössä. Yhtenä mahdollisena syynä nähtiin esimerkiksi vertaiselle avautumisen help-

pous asiakkaiden näkökulmasta, sillä vertaisen oma kokemus luo erilaista empatiaa ja ymmär-

rystä kuin ammattilaisen.  

Kuitenkin korostettiin vertaistyön ja ammattilaisten yhteistyön tärkeyttä: vertaistyö tulisi to-

teuttaa niin että jokaisen rooli työyhteisössä on tärkeä eikä ”hypitä kenenkään varpaille” 

(H3), vaan kunnioitetaan puolin ja toisin toisen osaamista, kokemusta ja koulutusta. On myös 

tärkeää että vertaistyö on järjestetty järkevästi, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyö-

tyä. 

”Et kyl sille on tarvetta, mut sen pitää olla sillee järkevästi; silleen että löytyy se yhteissä-

vel henkilökunnan ja muun kaa et ei hypitä kenenkää varpaille ja kunnioitetaa jokaisen omaa 

työroolia työyhteisössä ja niide ihmisten koulutusta ja muuta” (H3) 

 

9 Tutkimustulokset; työntekijät 

 

Tässä luvussa on kuvattuna työntekijöiden haastattelujen keskeisimmät tulokset. Haastattelu-

tuloksista on jätetty pois osiot, jotka sisältävät suoria tai epäsuoria tunnistetietoja. Lisäksi 

pois on jätetty esimerkiksi vastaukset työsuhteen kestosta. Näillä pyritään suojaamaan myös 

työntekijöiden anonymiteetti. 

 

9.1 Vertaistyön tarkoitus ja vertaisena toimimisen edellytykset 

 

Työntekijöitä pyydettiin kertomaan, mitä vertaistyö heidän mielestään on ja mikä on vertais-

työn pohjimmainen tarkoitus. Työntekijöiden vastauksissa korostui tuen antaminen, tsemp-

paaminen ja eritoten kokemuksellisen tiedon jakaminen ja hyödyntäminen työssä. Laitoshoito 

miellettiin rankaksi asiakkaalle ja koettiin vertaisen auttavan laitoskuntoutukseen sopeutumi-

sessa ja siitä hyötymisessä suurimmalla osalla asiakkaista. Eritoten kokemusten jakaminen ja 
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niiden kautta käytävä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa sekä heidän tukemisensa koettiin tär-

keäksi yksittäiseksi asiaksi. 

”No pohjimmiltaa se vertsityö on just sitä että tota… vertsinä sä tuot sen oman kokemuksen 

siihen työskentelyys eli sen oman kokemukses kautta sä teet sitä työtä ja autat niitä asiak-

kaita siinä kuntoutumisessa.” (H8) 

Eräs haastateltavista myös nosti edellä mainittujen lisäksi esille yhteistyön tärkeyden ja vas-

tavuoroisuuden vertaistyössä: 

” Mä näkisin sen jotenkin niin, että se, se kokemuksellisuus yhdistyy ammattilaisen työpa-

nokseen. Et jotenkin, mä nään sen niinku noitten vertsien… sen kokemuksellisuuden, se on 

semmonen kultajyvä, mitä ne voi nyt antaa takasipäin, se on se oppi miten ne on pystyny toi-

pumaan ja saanu sen raittiutensa liikkeelle. Siellä on jotain semmosta viisautta mitä on hyvä 

tuoda asiakkaalle takasin päin.” (H7) 

 

Eräs haastateltava mainitsi haastattelussa myös edellytyksiä, joita vertaistyöntekijöillä olisi 

hänen mielestä tärkeää olla, sen lisäksi että Ridasjärven päihdehoitokeskus edellyttää puolen 

vuoden raittiutta. Puolen vuoden raittius koetaan hyväksi, sillä sen avulla koetaan, että ver-

taistyöntekijän oma retkahtamisvaara on pienempi. Lisäksi oman motivaation tulee olla kor-

kea. Ilmi tuli myös ammatillisen suhtautumisen tärkeys varsinkin asiakkaiden kohdalla; esi-

merkiksi vertaistyöntekijöiden ja asiakkaiden keskinäisiä suhteita ei katsota hyvällä. Pääosin 

vertaisia valitaan motivaation ja raittiina pysymisen perusteella; puolen vuoden raittius on ol-

tava takana ja motivaation tulee olla vahva vertaisena toimimiseen. Tuloksissa korostettiin 

eritoten sitä vertaisen omaa motivaatiota ja sitä, että oma raittius on jo vankalla pohjalla, 

sillä itseään ei voi pääasiallisesti olla hoitamassa vertaisena toimiessaan: 

”Oma raittius pitää olla aika vahvalla pohjalla ennenkun alkaa sen työskentelyn toisten 

kanssa et se pitää se oma… itsensä kanssa työskentely olla siinä vaiheessa et pystyy niinkun… 

pystyy kuuntelemaa ja auttamaan toisia.” (H8) 

 

9.2 Vertaistyön merkitys ja vaikutuksia 

 

Työntekijöiltä kysyttiin, kuinka he näkevät ja kokevat vertaistyön merkityksen ja vaikutukset 

työssään. Kaikissa vastauksissa vertaistyö osoittautui positiivisena asiana työssä. Monissa vas-

tauksissa kävi ilmi, että vertaistyö nähdään tärkeänä ja toimivana lisänä omassa työssä. 
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Vastauksissa korostui myös käsitys siitä, että vertainen on asiakkaan ja työntekijän välimaas-

tossa. Vastauksissa nousi esille myös vertaisen mahdollisuus tukea asiakasta laitoshoidon jäl-

keenkin, joka on joidenkin kohdalla tärkeää avohoitoon siirryttäessä. Koettiin myös, että ver-

taisten myötä asiakkaiden aktiivisuus on lisääntynyt. 

”Ehkä sit vähän sellanen linkki työntekijän ja asiakkaan välillä, selkeesti… varmaa jotenki 

viesti ja asiakkaitte ajatus kulkee nopeemmi niinku työntekijällekin, ehkä se. Ja sit tavallaa 

ehkä sit noihi niiku joihinki toimintoihin muutenkin on saanut asiakkaat vertseiltä tukee, ni 

se ehkä on lisänny ainaki joittenki kohalla sellast aktiivisuutta.”(H6) 

”Mä oon nähny sen vaan niinkun rikkautena ja lisänä tässä omassa työssäni.” (H7) 

Vertaiset nähtiin monipuolisena rikkautena ja vaikka he eivät tee samaa työtä kuin ammatti-

laiset niin he omalta osaltaan helpottavat myös ammattilaisten työtä; ammattilaiset eivät 

aina ehdi viettämään aikaa asiakkaiden kanssa työmäärän vuoksi. Tällöin on hyvä, että vertai-

nen on saatavilla, jonka kanssa asiakas voi käydä läpi tuntemuksiaan ja kokemuksiaan koko-

naisvaltaisemmin. Osa koki myös, että vertaisen sanomana jokin päihdetoipumiseen tai -riip-

puvuuteen liittyvä asia saattaa mennä tehokkaammin perille asiakkaalle, kuin jos työntekijä 

sanoo sen. Vertainen saatetaan kokea myös uskottavampana henkilönä tietyissä asioissa, juu-

rikin oman toipumiskokemuksensa vuoksi. Tämä korostaa kokemuksellisen tiedon merkitystä 

ja esimerkillisyyttä. Vertaisten myötä yhä useammat asiakkaat päihdekuntoutuksessa ovat 

lähteneet esimerkiksi AA (Anonyymit Alkoholistit) – tai NA (anonyymit narkomaanit) – ryhmiin 

ja alkaneet käydä niissä säännöllisesti. 

Eräs korosti myös, että vertaistyöntekijät ovat monesti niitä, joille asiakas tulee kertomaan 

epäilyistään, mikäli laitosalueella epäillään liikkuvan jotakin sinne kuulumatonta, kuten esi-

merkiksi päihteitä tai lääkkeitä. Tällöin työntekijät voivat reagoida asiaan nopeammin, sillä 

vertaisen kautta tieto kulkeutuu työntekijöille. 

 

9.3 Yhteistyö ja eroavaisuudet 

 

Yhteistyö vertaisten kanssa koettiin pääosin hyväksi ja omaa työtä rikastuttavaksi asiaksi, 

vaikka riippuvuutta käsitelläänkin hieman eri kantilta. Vaikka yhteistyö on koettu hyvänä, toki 

näkemyseroja voi tulla, mutta pääosin koetaan, että yhteistyö on sujunut hyvin. Tärkeänä 

seikkana yhteistyötä tehdessä pidettiin vuorovaikutuksen ja molemminpuolisen kunnioituksen 

merkitystä. Tuloksissa tuli esiin myös se, että vertaisen työpanoksen myötä myös ammattilai-

sen ammatilliset työkalut ovat kehittyneet ja ammatillisuus on kehittynyt. Kokemuksellinen 

tieto nostettiin tässäkin esille: ammattilaisilla sitä ei välttämättä ole, joten yhteistyö tuo 
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molemminpuolista moniulotteisuutta työhön. Hyviä keskusteluja on saatu sekä ryhmätoimin-

nassa ja kahden kesken myös liittyen yhteistyöhön ja mahdollisiin näkemyseroihin. Haastatte-

luista ei käynyt ilmi millaisia näkemyseroja mahdollisesti on. Mielipiteitä joutuu myös ammat-

tilaisenakin perustelemaan enemmän. Kuitenkin vastauksista kävi ilmi molemminpuolinen 

kunnioitus toisen työtä kohtaan sekä yhteistyön arvostaminen. 

”Mä nään sen kuitenkin niinkun hedelmällisenä että hiotaan toinen toisiamme siinä et miten 

tätä työtä tehdään ja niinkun rinta rinnan mennään sitte eteenpäin. Et ei ole yhtä oikeaa ta-

paa jotenkin tehdä tätä työtä. Jotenki se, että sama sairaus; riippuvuus, sitä katsellaan vä-

hän eri vinkkelistä..” (H7) 

Eroavaisuuksiksi työntekijät ilmaisivat esimerkiksi auktoriteettiaseman ja sen vaikutuksen 

asiakastyöhön, sekä toki suurimpana sen oman kokemuksen ja sen tuoman vertaisuuden. Ver-

taisella on myös näkökulmansa vuoksi mahdollisesti sellaisia huomioita, joita asiantuntijat ei-

vät välttämättä ole huomanneet tai tienneet. Tämän lisäksi haastatteluissa mainittiin puhe-

tyylin eroavaisuus tietyissä tilanteissa. Vertaisella on mahdollisuus olla suhteellisen suorapu-

heinen tarvittaessa, ammattilaisella on oltava varovaisuutta ja hienovaraisuutta sen suhteen 

miten asiat sanoo asiakkaalle. Ammattilainen saattaa myös tietää asiakkaan historiasta esi-

merkiksi jotain psyykkisen puolen asioita, jotka vaikuttavat siihen miten asiakkaan kanssa 

kannattaa kommunikoida. Ammattilaiset toki myös valvovat, että asian menevät päihdehoito-

keskuksessa lain mukaan oikein. Lisäksi yhdessä haastattelussa eriteltiin työtehtävien eroa ja 

eroa esimerkiksi viranomaisyhteistyössä, joka kuuluu ammattilaisille mutta joka ei koske ver-

taisia. Vertaiset auttavat asiakkaita oman kokemuksensa pohjalta, kun taas ammattilaiset 

auttaa koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta sekä hoitavat virallisen puolen kuntoutuk-

sesta. 

”No, tietenki se…oma kokemus toipumisesta… tavallaan sen esimerkin antaminen ja sen ko-

kemuksen jakaminen, sitä ei voi, niinku, asiantuntija tehdä jos ei oo sitä kokemusta. Ja se 

niinku vertaisuuden tunne varmaa, niinku nii mitä pystyy siihe keskusteluun saamaa; et ei oo 

mikää auktoriteetti, mitä monet meiän asiakkaista kyl jotenki vierastaa.” (H6) 

 

9.4 Vertaistyön kehitys ja kehittämiskohtia Ridasjärvellä 

 

Vertaisten määrä on selkeästi ollut nousussa Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa viime vuo-

sina. Selkeästi vertaistyön laajeneminen ja vertaisten määrän kasvaminen on koettu hyväksi 

asiaksi myös työntekijöiden keskuudessa. Myöskin vertaisten moninaiset lahjakkuudet esimer-

kiksi harrastuspuolella on koettu hyödyllisiksi asiakastyössä, sillä tällöin asiakkaalla on mah-

dollista löytää juuri hänelle parhaiten soveltuva vertainen ja tehdä tiiviimmin yhteistyötä 
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hänen kanssaan myös aktivoinnin kautta. Lisäksi kehityksen mahdollisuutena tulevaisuudessa 

nähtiin vertaisen työnkuvan laajeneminen; vertaiset voisivat esimerkiksi toimia ryhmänvetä-

jinä silloin kun ammattilaisilla ei ole tarpeeksi ajallisia resursseja. Myös suurempi rooli asiak-

kaan avohuollon palveluihin tutustuttamisessa oli seikka, joka tuotiin kehittämiskohdissa 

esille. 

 

Kehittämiskohteiksi nousi selkeästi tiedonkulun parantaminen ja aikataulujen yhteensovitta-

minen sekä yhteistyötaitojen hiominen ylipäätään. Vertaisten työnkuvan muutos entistä asia-

kaslähtöisemmäksi tuli myös ilmi; asiakkaiden kanssa voisi olla enemmän aktiviteetteja ja 

vertaiset voisivat osallistua enemmän asiakkaan avohoidon palveluihin tutustumiseen; tällöin 

asiakkaan kotiuttaminen ja siirtyminen avohoitoon sujuisi mahdollisesti helpommin. Myös ver-

kostoyhteistyöhön vertaisten toivottaisiin mahdollisesti osallistuvan tulevaisuudessa enem-

män. Ammattilaisten jaksaminen mainittiin tuloksissa myös. Myös vertaisten jaksaminen koet-

tiin asiaksi, jota on syytä käsitellä tarkemmin, sillä vertaistyötä tehdään kuitenkin vertaisten 

omien voimavarojen mukaisesti eikä vertaistyön ole tarkoitus riskeerata vertaisen omaa hy-

vinvointia, toipumista tai jaksamista. 

 

”Mietin sitä että et tota…vertaistenki jaksaminen että, ihan sama ku ammattilaisen jaksami-

nen, ni myös vertaisen jaksaminen ja onneks meillä nyt on sitte heilleki työnohjausta ja kaik-

kee sellasta mutta jotenki ehkä vielä enemmän täytys kiinnittää huomioo siihen että vertai-

sellaki on oma toipuminen vielä menossa ja varsinki täällä laitoksessa tulee aika raffejaki 

juttuja niinku eteen niin se, että aina muistettas pysähtyä ja kysyä että ”miten sä jaksat” ja 

”miten tää kuormitti sua” ja tämmösiä. Et puolin ja toisin; sekä ammattilaisten jaksaminen 

että myös vertaisten jaksaminen.” (H7) 

Merkittävänä sivulöydöksenä mainittiin myös Ridasjärven päihdehoitokeskuksen vieroitushoi-

toyksikössä tehtävästä vertaistyöstä, että sitä tulisi lisätä, jotta myös kuntoutukseen siirtymi-

nen olisi helpompaa ja vertaistyöhön liittyvää yksilötyötä olisi mahdollista toteuttaa myös vie-

roitushoidon aikana. 

”Mut varmaan ton katkon suhteen ehkä vieläkin toivoisin et sitä kehitettäis sillä tavalla et 

sielläki olis oma nimetty vertsi, jolla ois sit ehkä enemmänkin aikaa ku pelkkä se ryhmä, et 

hän vois esim asiakkaiden kanssa käydä ulkoilemassa, pelailemassa, grillailemassa… et he 

siitä kyllä hyötyis. Et nythän siellä vuorotellen vertsit käy pitämässä niitä ryhmiä. Et he (vie-

roitusyksikön asiakkaat) ehkä jää vähän paitsioon nyt tässä… verrattuna muihin yhteisöihin. 

Toki katkoltakin suurin osa siirtyy kuntoutukseen mut ei kaikki.” (H8) 
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9.5 Ajatuksia vertaistyöstä yhteiskunnallisella tasolla 

 

Yhteiskunnallisella tasolla vertaistyö koettiin poikkeuksetta tärkeäksi asiaksi niin työyhtei-

sössä kun asiakastyössäkin. Tuloksien mukaan vertaistyötä on myös lisätty viime vuosina ja il-

miö on selkeästi laajentunut myös yhteiskunnallisesti. Kuitenkin poikkeuksetta tuloksista kävi 

ilmi, että vaikka vertaistyötä olisikin hyvä lisätä entisestään niin ammattilaisen työpanosta 

vertaistyö ei korvaa, vaan paras tulos saavutetaan yhteistyöllä. Vertaistyöllä nähtiin myös yh-

teiskunnallisesti tärkeä, mahdollisesti työllisyyttä lisäävä vaikutus. Tärkeänä seikkana korostui 

myös vertaisen luoma esimerkki ja toivo siitä, että riippuvuudesta voi selvitä ja voi päästä ta-

kaisin elämään kiinni. Vertainen on elävä esimerkki siitä, että elämä voi olla tasapainoista 

myös ilman päihteitä. Ylipäätään vertaistyö koettiin merkitykselliseksi niin Ridasjärven päih-

dehoitokeskuksessa, kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. 

”Kyl niinku varmaa aika moni semmonen myös toipuja, joka on pidemmälle toipunu ni voi 

auttaa aika monen takasin työelämään sitä kautta et on ensi niinku vertsinä ja sit ehkä läh-

tee kouluttautuu alalle, et on sil semmonen yhteiskunnallinen merkitys, et ehkä saadaa  

ihmisii palaamaa työelämää.” (H6) 

”Se on tärkeetä täällä mut se on myös yhteiskunnallisella tasolla. Ja sit välillä niin, mä en 

tiedä pystyykö kentällä avopalveluissa ammattilaiset antamaan riittävästi aikaa; kuuntele-

maan, pysähtymään. Nii se, että on ihmisiä joilla on aikaa, jotka ymmärtää. Ja niitä pitää 

olla. Se on niinku asiakkaan etu.--- Mä näkisin sen tärkeenä että ne molemmat on olemassa. 

Et ei ilman toinen toistaan” (H7) 

 

10 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä työntekijöiden ja vertaisten kokemuksia vertaistyöstä ja 

sen merkityksestä päihdekuntoutuksessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää miten vertaistyön 

vaikutukset näkyvät Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ja miten sitä tulisi kehittää edelleen. 

Pyrkimyksenä oli myös selkeyttää ammattilaisen ja vertaisen eroja sosiaali- ja terveysalan 

työkentällä.  

Koen, että tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset aineiston pohjalta. Aineistossa esiintyi 

myös eläväisiä kielikuvia, jotka konkretisoivat kyseisen vastauksen ydinasiaa ja painottivat 

sen merkitystä. Aiempi tuttavuus haastateltavien kanssa vaikutti helpottavan aineiston ja esi-

merkiksi kielikuvien tulkintaa ja ymmärrystä. Vertaistyötä ja vertaisten kokemuksia 
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luonnehdittiin muun muassa ”kultajyväksi”, jolla korostettiin vertaistyön ja yhteistyön tär-

keyttä työkentällä.  

Vertaistyö on selkeästi saamassa enemmän jalansijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, joka 

mahdollistaa aivan uudenlaiset asiakaskokemukset sosiaali- ja terveysalan työkentällä; asiak-

kaalla on mahdollisuus samaistua vertaiseen ja toisinpäin, kun taas vastaavasti työntekijän 

kanssa vuorovaikutus on toisenlaista, virallisempaa. Vaikka vertaiset ja ammattilaiset teke-

vätkin tiivistäkin yhteistyötä, heidän työnkuvassaan on paljon eroja. Molempia sitoo vaitiolo-

velvollisuudet ja muut keskeiset lainsäädännöt, kuten yksityisyyden suoja ja henkilötietolaki.  

Kuitenkin, ammattilainen varmistaa että asiat tapahtuvat lain mukaan oikein ja ajallaan, esi-

merkiksi virallisten papereiden tai palaverien kohdalla. Vertainen taas on enemmän omana 

itsenään työkentällä ja työskentelee asiakkaan subjektiivisen kokemuksen kanssa riippuvuu-

desta ja toipumisesta. Vertainen voi myös sanoa suoraan ymmärtävänsä asiakkaan tilanteen, 

tai sanoa olleensa itsekin samassa tilanteessa. Ammattilainen ei sen sijaan voi näin tehdä, tai 

se ei ainakaan ole suositeltavaa esimerkiksi auktoriteettiaseman tai viranomaisaseman vuoksi. 

Asiantuntija saattaisi sen sijaan voida kierrellen kertoa pinnallisen esimerkin esimerkiksi ”tu-

tustaan”, mikäli hänellä olisi henkilökohtaista kokemusta vastaavasta tilanteesta. Ammattilai-

set ja vertaiset toimivat niin sanotusti saman kolikon kääntöpuolina asiakastyössä.  

Vertaisilla on myös käytännössä joustavampaa vaikuttaa esimerkiksi työaikoihinsa ja lomiinsa; 

vertainen menee ennen kaikkea oman jaksamisensa mukaan, joka voi vaihdella aika ajoin. 

Ammattilaisella on useimmiten tietty kiinteä työtuntiaika kuukaudessa, josta harvoin poike-

taan ilman erityisen painavaa syytä. Ammattilaisen on myös hallittava viralliset paperiasiat ja 

selvitettävä tarvittavat tiedot asiakkaan tilanteesta, kun taas vertainen voi pitkälti pohjustaa 

työnsä pelkästään vuorovaikutukselle asiakkaan kanssa ja sitä kautta tukea asiakasta.  

Asiakkaan vuoksi ammattilaisen ja vertaisen eron ymmärtäminen on hyväksi, sillä se auttaa 

hahmottamaan molempien tarkoitusta ja työnkuvaa. Tällöin myös asiakas ei esimerkiksi 

yleensä koe vertaista auktoriteetiksi, joka mahdollistaa täysin erilaisen lähestymistavan riip-

puvuuden hoitoon. Ammattilaisen kanssa hän taas pystyy käymään läpi myös tarvittavat viran-

omaisasiat ja esimerkiksi avohoidon vaihtoehdot laitoshoidosta kotiutuessaan, kuten myös ta-

loudelliset asiat tarvittaessa. Vertaiset on niin sanotusti asiakkaiden ja työntekijöiden väli-

maastossa. 

Suuria haasteita vertaistyöhön liittyen saattaa olla esimerkiksi jaksamiseen liittyvät haasteet: 

muistetaanko vertaisten jaksamista huomioida tarpeeksi? Entä ammattilaisten jaksaminen? Li-

säksi toimivan yhteistyön luominen vie varmasti aikaa, jos vertaistyö tuodaan täysin uuteen 

sosiaali- ja terveysalan hoitopaikkaan. Tällöin myös työnkuvausten selventäminen puolin ja 

toisin on erittäin tärkeää, jotta tiedetään molempien velvollisuudet. Tällöin ei tule myöskään 

turhia ja mahdollisesti virheellisiä ennakko - olettamuksia. On myös tärkeää muistaa, että 
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vertaiset eivät ole ammattilaisia; heidän kanssaan täytyy ehkä käydä läpi joitain asiakasta-

pahtumia enemmän, jotta ne eivät jää vaivaamaan eikä heidän voida olettaa hoitavan asioita 

kuin ammattilaiset, kun ei heitä siihen ole koulutettu. Toki vertaisenkin kokemus karttuu teh-

dessä ja omaan tekemiseensä vertainen pääosin pohjaakin työnsä.  

Aineiston tulosten perusteella voidaan sanoa, että vertaistyön merkitys koetaan suureksi ver-

taisten, että ammattilaistenkin mielestä, niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella ta-

sollakin. Vertaiset itse kokevat vertaistyön auttavan myös omassa toipumisessa ja oman rait-

tiuden ylläpidossa. Asiakkaille vertaiset taas luovat toivoa ja konkreettisen esimerkin että 

riippuvuudestaan voi selvitä ja elämä on mahdollista luoda tasapainoiseksi ilman päihteitä. 

Ammattilaiset taas kokevat vertaisten tuovan rikkautta omaan työhönsä, sillä he joutuvat vä-

lillä myös ajattelemaan asioita eri kantilta ja joutuvat perustelemaan mielipiteitään esimer-

kiksi vertaisille. Tämä mahdollistaa myös laajemman näkökulman reflektoinnin omaa työtä ja 

omaa ajatusmaailmaa kohtaan. Vertaistyö tarjoaa myös ammattilaiselle aivan uudenlaisen 

mahdollisuuden kehittyä työssään. 

Vertaistyöllä on huomattu myös selkeitä vaikutuksia päihdekuntoutuksessa Ridasjärvellä; in-

tervallien määrät ovat nousseet vertaistyön myötä. Intervallijaksolla tarkoitetaan niin sanot-

tua kertausjaksoa, jolle asiakkaan on mahdollista päästä esimerkiksi viikoksi, kun hän on ollut 

laitoskuntoutuksen jälkeen tietyn aikaa päihteettä. Intervallijaksot tukevat päihteettömyyden 

jatkamista entisestään ja monesti intervallille tulevalla asiakkaalla onkin jo laajempi ymmär-

rys ongelmastaan kuin sellaisella asiakkaalla, joka on vasta aloittelemassa kuntoutusta. Ver-

taistyötä tulisikin käyttää myös jatkossa ja mahdollisesti entistä laajemmin; samankaltaiset 

vaikutukset saattaisivat olla hyvinkin mahdollisia myös muualla. Lisäksi se tarjoaa riippuvuu-

destaan toipuville loistavan tilaisuuden käsitellä omaakin tilannettaan eri tavalla ja monimuo-

toisemmin. Heillä on tällöin myös mahdollisuus auttaa muita oman kokemuksensa johdosta. 

Lisäksi vertaistyön avulla sosiaali- ja terveydenalan työstä on mahdollista tehdä entistä asia-

kaslähtöisempää, kun asiakkaalla on saatavilla myös vertainen, joka on itse kokenut päihde-

riippuvuuden ja toipumisprosessin. 

Tulosten mukaan yhteistyö vertaisten ja ammattilaisten kanssa sujuu hyvin, vaikka näke-

myseroja saattaakin joskus löytyä. Molemminpuolisesti toisen työtä ja tietotaitoa kunnioite-

taan. Yksikään haastateltavista ei sanonut, että yhteistyö ei toimisi vertaisten ja ammattilais-

ten välillä. Päinvastoin: toisen työpanosta arvostettiin selkeästi tulosten pohjalta. Oletetta-

vasti toki useampi näki yhteistyössä kehitettävää. Kaikista haastatteluista huokui ennen kaik-

kea arvostus toisen työtä kohtaan. 

Kehittämiskohtia koskien Ridasjärven päihdehoitokeskusta löytyi myös. Päivittäisten käytäntö-

jen kannalta tiedon kulkeutumisessa ja informoinnissa olisi parannettavaa; hyvääkin tarkoitta-

vat ideat ja suunnitelmat eivät välttämättä tavoita asiakkaita tai esimerkiksi muiden 
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yhteisöjen henkilökuntaa ajoissa. Tiedon kulku on haaste monessa paikassa yleisestikin. Ver-

taistyön laajenemisen myötä olisi ehkä mahdollista kehittää jonkinlainen yhteinen kommuni-

kointi alusta, johon olisi pääsy ammattilaisilla ja vertaisilla; tällöin tieto ja erinäiset ideat 

kulkisivat ajoissa kaikille henkilökunnan jäsenille.  

Tulosten perusteella yhteistyötä voisi lisätä entisestään ja vertaiset voisivat olla enemmän 

mukana myös verkostopalavereissa ja esimerkiksi asiakkaiden tutustumiskäynneissä avohuol-

lon paikoissa. Myös katkolle toivottiin lisää vertaistoimintaa. Vertaiset ovat pääosin arkipäi-

vinä laitosalueella, osa vain muutaman päivän viikossa. Olisi hyvä selvittää olisiko mahdollista 

lisätä vertaistyötä esimerkiksi viikonlopuille: tällöin esimerkiksi kuntoutuspuolen ammattilais-

ten tiimiä ei ole juurikaan töissä, joten vertaisille saattaisi olla entistä kovempi tarve tuol-

loin. Vertaisten jaksaminen tulisi kuitenkin huomioida työtehtäviä ja työaikoja suunnitellessa: 

he ovat edelleen toipuvia päihdeongelmastaan, joten jaksaminen ja työn kuormittavuus voi 

vaihdella paljonkin. Työn kuormittavuutta olisi mahdollisesti muutenkin hyvä käsitellä enem-

män myös vertaisten kanssa ja muistaa kysyä heidän jaksamisestaan. 

Opinnäytetyön tuloksia ei voida juurikaan yleistää, sillä otanta on pieni ja kaikki haastatelta-

vat ovat samasta päihdehoitolaitoksesta. Kuitenkin, tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi 

vertaistyötä laajentaessa tai suunnitellessa sillä tulosten mukaan vertaistyöstä on ollut selke-

ästi hyötyä kaikille osapuolille. Haastateltavien määrä olisi voinut olla suurempi, mikäli opin-

näytetyötä olisi ollut lisäkseni tekemässä toinen opiskelija. Tämä olisi todennäköisesti lisän-

nyt tulosten luotettavuutta, syvyyttä sekä yleistettävyyttä. Haastattelukysymyksiä olisi voinut 

pyrkiä tarkentamaan ja kohdistamaan entistä enemmän, jolloin tulokset olisivat todennäköi-

sesti olleet yksityiskohtaisempia ja syväluotaavampia. Tosin, tässä olisi ollut riski siihen, että 

anonymiteetin suojaus olisi ollut entistä haastavampaa ja esimerkiksi merkittävää osaa vas-

tauksista ei olisi voinut käyttää anonymiteetin suojauksen varmistamisen vuoksi, mikäli yksi-

tyiskohtia olisi ollut enemmän. Litterointi olisi myös voinut olla nopeampitahtista; työtä olisi 

saanut kirjoitettua tällöin eteenpäin aiemmin.  

Mahdollisena jatkotutkielmana voi olla vertaistyön merkitys esimerkiksi asiakkaiden näkökul-

masta katsottuna, sekä tutkielma vertaistyöhön liittyen jossakin muussa laitoksessa tai avo-

hoidon toimipisteessä. Koska vertaistyö hakee todennäköisesti vielä lopullista muotoaan yh-

teiskunnallisella tasolla, mahdollisesti myös opas vertaistyöstä tai asiantuntijoiden ja vertais-

ten yhteistyöstä voisi olla hyödyllinen, joko opinnäytetyönä tai esimerkiksi työharjoittelun ke-

hittämistehtävänä.  



 43 
 

 

Lähteet 

Painetut 
 

Dahl, P, Hirschovits, T. 2002. Tästä on kyse – tietoa päihteistä. 4.painos. Helsinki: Hakapaino. 

Autti-Rämö, I, Rajavaara, M, Salminen, A, Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. 1.painos. Helsinki: 

Duodecim.  

Falk, H., Kurki, M., Rissanen, P., Kankaanpää, S. & Sinkkonen, N. 2013. Kuntoutujasta toimi-

jaksi, kokemus asiantuntijuudeksi. Tampere: Suomen yliopistopaino. 

Häkkinen, I. 2013. Toipumiskulttuuri: päihdetoipuminen ja esimerkin voima. Tallinna: Pro-

metheuskustannus. 

Isoherranen, K, Nurminen, R, Rekola, L. 2008. Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteis-

työ. Helsinki: WSOY. 

Kähäri- Wiik, K, Niemi, A, Rantanen, A. 2007. Kuntoutuksella toimintakykyä. 5.painos. Hel-

sinki: WSOY. 

Lindh, J, Härkäpää, K, Kostamo-Pääkkö, K. 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Turenki: Hansa-

print. 

Nylund, M, Yeung, A. 2005. Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus. Tampere: Vasta-

paino. 

Sarajärvi, A, Tuomi, J. 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 11.painos. Helsinki: 

Tammi. 

Hietala, O, Rissanen, P. 2015. Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta: kokemusasiantuntija – 

hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi. Helsinki: 

Kuntoutusäätiö & Mielenterveyden keskusliitto. 

 

Sähköiset 

Alcoholics Anonymous; AA. Viitattu 4.4.2019. www.aa.fi 

International Association of Peer Supporters. Viitattu 4.4.2019. https://www.inaops.org/ 

Koulutetut kokemusasiantuntijat ry. Viitattu 20.10.2018.  http://www.kokemusasiantunti-

jat.fi/ 

http://www.aa.fi/
https://www.inaops.org/
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/


 44 
 

 

Kuntoutussäätiö. Jurvansuu & Rissanen. Kuntoutus 1/2017. Viitattu 23.4.2019. https://kun-

toutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kun-

toutus-12017/ 

Työntekijöiden ja vertaisten näkemykset vertaistuesta erilaiset – uutta tutkimustietoa. Kansa-

laisareena. 2017. Viitattu 23.4.2019. http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/tyontekijoiden-

ja-vertaisten-nakemykset-vertaistuesta-erilaiset-uutta-tutkimustietoa/ 

Käsitteet ja soveltaminen. Tietopuu. 2019. Viitattu 15.4.2019. https://tietopuu.a-klinikkasaa-

tio.fi/jarjestotutkimusohjelma/kokemusasiantuntijuus/kasitteet_ja_soveltaminen 

Mielenterveys- ja päihdepalveluita uudistetaan kokemusasiantuntijoiden avulla. STM. 2018. 

Viitattu 23.4.2019. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mielenterveys-ja-paihdepalve-

luita-uudistetaan-kokemusasiantuntijoiden-avulla 

Päihdehuoltolaki. Viitattu 19.11.2018. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041 

Sosiaalialan työntekijöille. AA. Viitattu 15.4.2019. http://www.aa.fi/in-

dex.php?type=0&id=30&section=2 

Tutkimustoiminta. Tietopuu. 2016. Viitattu 12.4.2019. https://tietopuu.a-klinikkasaa-

tio.fi/tutkimustoiminta/3150 

Tutkimus. A-klinikkasäätiö. Viitattu 23.4.2019. https://www.sttinfo.fi/tiedote/tutkimus-ver-

taisilla-ja-kokemusasiantuntijoilla-keskeinen-rooli-paihde--ja-mielenterveysalan-yhdistyk-

sissa?publisherId=452549&releaseId=69843320 

Tietopuu 1/2018. Viitattu 26.4.2019. Jurvansuu & Rissanen; Vertais- ja kokemusasiantuntija-

toiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama 

tuki. Pdf. 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2

ahUKEwjOzZjejdPiAhW6ysQBHbJdD64QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.a-kli-

nikka.fi%2Ftiedostot%2FToiminnan_laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsauksia_Jurvan-

suu_Rissanen_190918.pdf&usg=AOvVaw2yLUXCTX3EpIVEFnquvHZE 

Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveystyössä. Kuntoutussäätiö. 2017. 

Viitattu 22.4.2019. https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttami-

nen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-12017/ 

 

 

https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-12017/
https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-12017/
https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-12017/
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/tyontekijoiden-ja-vertaisten-nakemykset-vertaistuesta-erilaiset-uutta-tutkimustietoa/
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/tyontekijoiden-ja-vertaisten-nakemykset-vertaistuesta-erilaiset-uutta-tutkimustietoa/
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/jarjestotutkimusohjelma/kokemusasiantuntijuus/kasitteet_ja_soveltaminen
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/jarjestotutkimusohjelma/kokemusasiantuntijuus/kasitteet_ja_soveltaminen
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mielenterveys-ja-paihdepalveluita-uudistetaan-kokemusasiantuntijoiden-avulla
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mielenterveys-ja-paihdepalveluita-uudistetaan-kokemusasiantuntijoiden-avulla
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
http://www.aa.fi/index.php?type=0&id=30&section=2
http://www.aa.fi/index.php?type=0&id=30&section=2
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/tutkimustoiminta/3150
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/tutkimustoiminta/3150
https://www.sttinfo.fi/tiedote/tutkimus-vertaisilla-ja-kokemusasiantuntijoilla-keskeinen-rooli-paihde--ja-mielenterveysalan-yhdistyksissa?publisherId=452549&releaseId=69843320
https://www.sttinfo.fi/tiedote/tutkimus-vertaisilla-ja-kokemusasiantuntijoilla-keskeinen-rooli-paihde--ja-mielenterveysalan-yhdistyksissa?publisherId=452549&releaseId=69843320
https://www.sttinfo.fi/tiedote/tutkimus-vertaisilla-ja-kokemusasiantuntijoilla-keskeinen-rooli-paihde--ja-mielenterveysalan-yhdistyksissa?publisherId=452549&releaseId=69843320
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzZjejdPiAhW6ysQBHbJdD64QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.a-klinikka.fi%2Ftiedostot%2FToiminnan_laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsauksia_Jurvansuu_Rissanen_190918.pdf&usg=AOvVaw2yLUXCTX3EpIVEFnquvHZE
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzZjejdPiAhW6ysQBHbJdD64QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.a-klinikka.fi%2Ftiedostot%2FToiminnan_laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsauksia_Jurvansuu_Rissanen_190918.pdf&usg=AOvVaw2yLUXCTX3EpIVEFnquvHZE
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzZjejdPiAhW6ysQBHbJdD64QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.a-klinikka.fi%2Ftiedostot%2FToiminnan_laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsauksia_Jurvansuu_Rissanen_190918.pdf&usg=AOvVaw2yLUXCTX3EpIVEFnquvHZE
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzZjejdPiAhW6ysQBHbJdD64QFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.a-klinikka.fi%2Ftiedostot%2FToiminnan_laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsauksia_Jurvansuu_Rissanen_190918.pdf&usg=AOvVaw2yLUXCTX3EpIVEFnquvHZE
https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-12017/
https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus-12017/


 45 
 

 

 
Liitteet 

Liite 1: Tutkimuslupa ........................................................................................ 46 

Liite 2: Haastattelun keskeiset teemat ja peruskysymykset ......................................... 47  

 
  



 46 
 

 

Liite 1: Tutkimuslupa 
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Liite 2: Haastattelun keskeiset teemat ja peruskysymykset 

 

Kysymyspohja / Vertaiset 

1. Kuinka kauan olet toiminut vertaisena? 

2. Miksi lähdit vertaiseksi? 

3. Kuvaile hieman toimenkuvaasi Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa? 

4. Millaisen koulutuksen olet saanut vertaisena toimimiseen? 

5. Kuvaile, mitä vertaistyö merkitsee sinulle?  

6. Miten koet vertaistyön vaikutukset Ridasjärvellä? (asiakkaat, työilmapiiri jne.) 

7. Mitkä ovat tavoitteitasi vertaistyöhön liittyen? 

8. Mitä eroa vertaisella ja asiantuntijalla mielestäsi on? 

9. Onko vertaistyö mielestäsi yhteiskunnallisesti tärkeää? Miksi? 

10. Koetko onnistuneesi tavoitteissasi?  

11. Miten vertaistyötä Ridasjärvellä tulisi mielestäsi kehittää? 

12. Mikä vertaistyössä palkitsee? Minkä koet rankaksi? 

 

Kysymyspohja / Työntekijät 

 

1. Kuinka kauan olet työskennellyt Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa? 

2. Miten koet vertaistyön vaikutuksen? (asiakkaat, työilmapiiri, jne) 

3. Miten vertaistyön merkitys näkyy mielestäsi Ridasjärvellä? 

4. Onko mielestäsi jotakin, joka erottaa asiantuntijat ja vertaisen toisistaan?  

                      Näkyykö tämä ero käytännössä? Jos, niin miten? 

5. Onko vertaistyössä mielestäsi kehitettävää? Mitä?  

6. Kuinka koet yhteistyön vertaisten ja ammattilaisten välillä? 
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7. Onko vertaistyö mielestäsi yhteiskunnallisesti tärkeää? Miksi? 

8. Miten vertaistyö on kehittynyt työssäoloaikanasi? 

9. Mitä vertaistyö mielestäsi pohjimmiltaan on? 


