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Kohtaamisia 
kokemustutkijatoiminnassa
– yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmänä

Kokemustutkimus on vakiintumassa Suomessa 
sekä käsitteenä että käytäntönä. Kokemustut-
kimuksessa tutkimustoiminnan perustana ovat 

syrjäytymisvaarassa elävien ihmisryhmien ja/tai palve-
lunkäyttäjien omakohtaiset kokemukset, jotka ohjaavat 
tieteellisen tutkimustoiminnan kaikkia vaiheita. (Salo 
2008, 115–117.) Palveluiden käyttäjien kokemustiedon 
huomioiminen ja laaja-alainen hyödyntäminen voidaan 
nähdä sosiaalipoliittisena suunnanmuutoksena kohti 
kansalaisten osallistumiseen perustuvia palveluja (Hy-
väri & Salo 2011, 13). 

Esittelemme tässä kirjoituksessa kokemus- ja yh-
teistutkijuutta vuoropuhelun avulla. Ajatuksena on, että 
vastatessamme kysymyksiin emme vain anna informaa-
tiota, vaan rakennamme kokemuksemme kautta uuden-
laista todellisuutta. 

Anna-Kaisa: Miten kokemustutkijatoiminta on vaikut-
tanut työskentelyysi sosiaalityössä ja miten se mahdol-
lisesti eroaa entisistä työtavoistasi sosiaalityöntekijänä?

Elina: Jostain syystä minun tekisi mieli kysyä tätä heil-
tä, joiden kanssa olen ollut tutkimussuhteessa kokemus-
tutkijatoiminnassa. Huomaan, että minun on myös vai-
kea tässä tehdä eroa asiakkaiden ja työntekijöiden välille 
puhuessani kokemustutkimussuhteesta. Mitä ajattelet, 
mistähän se voisi kertoa? 

Kyse voisi olla siitä, että kokemustutkijatoiminnan 
kautta on tullut näkyväksi tiedon ja todellisuuden suh-
teellisuus, paikallisuus ja monimerkityksisyys. Sen myötä 
huomaan sosiaalityöntekijänä työskentelynikin raken-
tuvan aina tilanteittaisesti. Mitä itse ajattelet, millai-
sena kokemustutkijatoiminta on näyttäytynyt sosiaali-
työn kannalta?

Anna-Kaisa: Lähestyn asiaa terminologian kautta. It-
seäni mietityttää tällä hetkellä kovasti termi kokemus-
tutkija. Se pelkistyy usein vertaistukeen tai se mielletään 
vertaistuen synonyymiksi. Vertaistuessa ei sinällään ole 

mitään pahaa, mutta toimintamme yhteydessä tällai-
nen tulkinta nimestä saattaa johtaa harhaan. Oikeastaan 
termi kokemustutkija saattaa vähätellä asiakkaita, koska 
ikään kuin heidän tarkoituksensa ryhmässä pelkistyisi 
vertaistuen antamiseen ja yhteisessä tutkimisessa omien  
kokemustensa antamiseen sosiaalialan ammattilaisille 
tutkimuksen teon aineistoksi. 

Mieluummin puhuisin kanssatutkijoista ja yhteistut-
kijuudesta sosiaalityössä. Jos kuitenkin aiomme käyttää 
kokemustutkija-käsitettä, tulee painottaa, että jokainen 
osallinen on yhtä lailla kokemustutkija, niin ammatti-
laiset kuin asiakkaat. 

Jos sitten valitaan käsitteeksi yhteistutkijuus sosiaa-
lityössä, niin mitä se voisi antaa sosiaalityölle, siis ennen 
kaikkea sosiaalityön asiakkaille?

Elina: Niin, voisiko tutkimuksen teon prosessi toimia 
työvälineenä sosiaalityössä ja täten koko yhteistutkijuu-
den nähdä sosiaalityön menetelmänä. Yhteistutkijuutta 
tarjotaan yhtenä sosiaalityön areenana, johon asiakkaat 
voivat liittyä. Ajatuksena tällaisessa työskentelyssä on 
avata kriittisen reflektion kautta yhteiskunnallisia ra-
kenteita suhteessa osallistujien omaan elämään ja siten 
suhteessa omaa itseä laajempaan yhteiskunnalliseen 
kontekstiin. Yksilölliset tarinat ”jalostuvat” yhteisen 
keskustelun ja tutkimisen myötä omaa elämää ja myös 
yhteiskuntaa koskeviksi vaikuttamisen resursseiksi. Täl-
löin sosiaalityön menetelmänä yhteistutkijuus laimentaa 
häpeän ja syyllisyyden leimaamien tarinoiden lamaut-
tavaa voimaa. 

Toisaalta yhteistutkijuudessa on ollut kysymys sii-
tä, että sosiaalityöntekijät ovat heittäytyneet tutki-
musprosessiin mahdollisimman tasavertaisina antaen 
myös itsestään ihmisenä. Yhteistutkijuus on kutsunut 
sosiaalityöntekijöitä jakamaan kokemuksiaan tarvitse-
matta pelätä ammatillisuuden menettämistä. Itse olen 
kokenut, että tapaamiset ovat väistämättä muovanneet 
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myös omaa käsitystäni siitä, kuka olen, mistä tulen, mi-
hin olen menossa ja mikä on tämä yhteiskunta. Pohdin 
kovasti sitä, mikä merkitys mahtaa olla sillä, että tapaa-
misissa on ollut useampia sosiaalityöntekijöitä saman-
aikaisesti tutkimassa.

Anna-Kaisa: Liitän jaetun sosiaalityöntekijyyden eli 
useamman työntekijän samanaikaisen työskentelyn 
avoimeen asiantuntijuuteen, joka näkyy toiminnas-
samme eri tavoin. Erään kokemustutkijanuoren sanoin: 

”Kun on useampi työntekijä mukana, yhden työn-
tekijän määrittelyvalta poistuu, se hajoaa keskustelun 
avulla.”

Avoin asiantuntijuus on toiminnassamme sekä oman 
ammatillisuuden että sosiaalityön ammattikäytäntöjen 
avaamista asiakkaille yhteisen kehittämisen kohteeksi. 

Pohdin tässä sitä, että puhumme kuitenkin kovin 
sosiaalityölähtöisesti, profession näkökulmasta. En voi 
olla miettimättä, mitä kanssamme työskentelevät nuo-
ret kirjoittaisivat tähän teemaan liittyen. Aineiston ana-
lyysimme on kesken, mutta olisiko tarpeellista kuitenkin 
nostaa esiin muutamia alustavia tuloksia?

Elina: Se olisi varmaan järkevää, sillä alustavien tut-
kimustulosten avulla saisimme tähän kirjoitukseen mu-
kaan myös asiakkaiden näkökulmaa. Koko yhteistutki-
juuden ideahan on, että ei ole mieltä kehittää sosiaalityö-
tä profession vuoksi vaan asiakkaiden hyödyksi.

Aineisto koostuu nuorten omista kirjoituksista sekä 
tutkijasosiaalityöntekijän tekemistä haastatteluista 
nuorille. Nuoret ovat tehneet myös vertaishaastatteluja. 

Sosiaalipalvelujen rakenteet ja toimintamallit eivät 
näytä tukevan kohtaamistyötä. Tämä on asia, joka ilme-
nee jokaisessa tekstissä. Kaikista kirjoituksista näkyy 
myös se, kuinka tuomitsevaa asenneilmapiiri erityisesti 
toimeentulotukityössä on. Nuorten mielestä sosiaalipal-
veluja leimaa ongelmakeskeisyys. Ongelmakeskeisyyden 
sijaan he toivoisivat, että palveluissa voitaisiin keskittyä 
enemmän hyvinvoinnin tukemiseen ja antaa enemmän 
aikaa ja tilaa asiakkaille löytää oma suunnitelmansa tu-
levaisuudelle. 

Anna-Kaisa: On myös ilmennyt, että nuorilla on tarve 
käsitellä aiempia lastensuojelukokemuksiaan sekä omis-
sa teksteissään että ryhmäreflektioissa. Nuorten koke-
mukset lastensuojelusta vaikuttavat myötäilevän samoja 
linjoja kuin myöhemmät kokemukset aikuisten palveluis-
sa asioidessa. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, ”etteikö lasten-
suojelun sosiaalityö olisi hoitanut hommiaan, vaan kyse 
on yksinkertaisesti siitä, että nuoret ovat aikuispalvelui-
hin tullessaan siinä iässä, jolloin tulee ajankohtaiseksi 
miettiä suuntaa elämälle ja menneitä kokemuksiaan”.

Aineistosta ilmenee, että muun muassa iän mukaan 
sektoroitu palvelujärjestelmä luo keinotekoisen rajan las-
tensuojelun ja aikuissosiaalityön välille.

Kokemustutkijatoimintaa aikuissosiaalityössä
MITÄ?
Tutkimme asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kokemuk-
sia sosiaalipalveluista. Tutkimuskysymyksemme ovat:

Millainen kohtaaminen on ollut toimivaa sosiaalityössä 
ja -palveluissa? Entä millainen kohtaaminen ei ole ollut 
toimivaa?

Millaisena nuorten vaikuttamisen halu näyttäytyy suh-
teessa omaan elämään ja laajemmin yhteiskunnassa?

KETKÄ JA MITEN?
Tutkimusryhmä koostuu asiakkaista ja sosiaalityönteki-
jöistä. Ryhmään osallistuu noin kymmenen nuorta aikuis-
sosiaalityön asiakasta, kolme sosiaalityöntekijää ja yksi 
tutkijasosiaalityöntekijä. Tutkimusryhmään voi osallistua 
eri tavoin. 

Tällä hetkellä analysoimme tuotettua aineistoa. Asiak-
kaat ja sosiaalityöntekijät ovat tuottaneet aineistoa kir-
joittamalla ja haastattelemalla. Analyysitapaamiset ovat 
kerran viikossa ja niihin osallistuu noin neljä asiakasta,  

kaksi sosiaalityöntekijää ja tutkijasosiaalityöntekijä. Ana-
lyysimenetelmämme on laadullinen sisällönanalyysi. Ra-
portointia on tarkoitus tehdä monin eri tavoin muun mu-
assa artikkelien, digitarinoiden, valokuvanäyttelyiden ja 
seminaarien muodossa sekä päättäjiä muilla tavoilla in-
formoiden.

Toimintamme vaihtelee osallistujien tarpeiden mukaan 
sekä tutkimusprosessin vaiheesta riippuen siitä. Suurem-
pi joukko osallistuu reflektiivisiin ryhmätapaamisiin, joita 
pidämme useimmiten kahvilassa. Muutamat osallistuvat 
ryhmään pelkästään kirjoittamalla. 

MIKSI?
Tutkimme yhdessä, koska haluamme saada autenttista 
tietoa palvelun käyttäjiltä, jotta olisi mahdollista kehittää 
sosiaalityötä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden 
tarpeisiin. Tavoitteena on myös tehdä sosiaalityöstä arvo-
kasta sen sijaan että se olisi häpeällistä. Peilaamme koke-
muksia kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin.
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Aineistosta näkyy nuorten vahva halu sekä omaan 
elämäänsä että laajemmin yhteiskunnassa. maan elä-
mään näyttäytyy muun muassa oman tilanteen arvioin-
tikykynä ja aktiivisena vaihtoehtojen etsimisenä. Laajem-
pi vaikuttamisen halu näkyy esimerkiksi yhteiskunnan 
normatiivisen ajattelun kyseenalaistamisena ja vaihto-
ehtoisten toimintatapojen etsimisenä palvelukulttuuriin 
ja -järjestelmään.

Millaisia muita tuloksia ja vaikutuksia yhteisessä op-
pimisprosessissamme on mielestäsi ollut? 

Elina: Mielestäni olemme herättäneet paljon arvokas-
ta keskustelua. Saamamme kritiikki on edistänyt oppi-
misprosessia pitäen meidät jatkuvasti toiminnan monien 
merkitysten äärellä. Kritiikkiä olemme saaneet siitä, että 
yhteistutkijuuden otaksutaan vahvistavan osallisuuden 
sijaan asiakasidentiteettiä ja toimivan siten syrjäyttävä-
nä käytäntönä. Lisäksi yhteistutkijoina toimiville nuoril-

le on tarjottu ”eliittinuoren” identiteettiä. Kritiikin kärki 
on vahvistanut käsitystämme siitä, että kaikilla ihmisillä 
on olemassa kyky toimia yhteiskunnassa ja puhua tär-
keiksi kokemistaan asioista ymmärrettävästi. Kyvyt tu-
levat esiin suotuisassa ympäristössä sekä arvostavassa ja 
mahdollistavassa vuorovaikutuksessa. 
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