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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN OSAHANKKEEN 
AJANKOHTAISTA

Organisoituminen:
• Sidosryhmäyhteistyön osahankkeen tiedot koottu www.yhteisokeskus.fi/sote
• Koordinaatiovastuuhenkilö Milja Karjalainen (Satasoten palvelurakenneryhmän ja sen työvaliokunnan 

jäsen)
• Järjestöjen neuvottelukunta ja sen sotetyöryhmä, pj. Tuula Rouhiainen-Valo (Satasoten ohjausryhmän 

jäsen)
• Maakunnalliset verkostot: OLKA, vapaaehtoistyö, kokemustoiminta, yritykset, diakonia
Tulevat tapahtumat mm.:
• Osallisuus Satakunnassa – asiakirja kommenteille 8.2. – 8.3.2021
• OLKA – verkoston kokoaminen helmikuussa 2021
• Vapaaehtoistoiminnan verkosto kokoontuu 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 9 - 11
• Sidosryhmäyhteistyön työpajat: 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 18.6. klo 10 - 12
• Soteaamukahvit kuukausittain joka kk ensimmäinen pe klo 9 – 10.30

Tilaa uutiskirjeemme! www.yhteisokeskus.fi/uutiskirjeet                                                     

http://www.yhteisokeskus.fi/sote


SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN OSAHANKKEEN ETENEMINEN

1. Kumppanuusasiakirjan ja Osallisuus Satakunnassa – asiakirjan valmistelu ja käyttöönotto
- Kumppanuusasiakirjasta työpaja 29.1. ja seuraava 26.2. klo 10.00 tulossa myös mm. kysely
- Osallisuus Satakunnassa 2021 – asiakirjan työstäminen vuoden 2018 asiakirjan pohjalta, sähköinen kysely 8.2. – 8.3.2021
2. OLKA – toiminnan jalkauttaminen sote-keskuksiin
- OLKA – verkosto kutsutaan koolle helmikuun aikana, mukaan voi vielä ehdottaa erityisesti järjestöedustajia
3. Vapaaehtois- ja kokemustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen
4. Yritysten ja sotekeskusten yhteistyö
-Yritykset laativat Satakunnan yrittäjät ry:n ja Prizztechin tuella kumppanuusmallin

5. Diakoniatyön ja sotekeskusten yhteistyö
- Työpaja 19.3. maakunnan diakoniatyöntekijöille Porin seurakuntayhtymän kanssa
Muuta:

- Muiden osahankkeiden kanssa työstetään mm. palveluketju – asiaa
- Järjestöjen sotemuutostuen Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan aluekoordinaattori Reeta Valta aloittaa 

maaliskuussa tehtävässään
- Tulossa kysely palvelujen käyttökokemuksista
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KOKEMUSTOIMINTA:
TAUSTAA KEHITTÄMISTYÖLLE

Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan 
hyödyntäminen, laajentaminen ja kehittäminen 

-Osallisuuden edistäminen, kokemustoiminnan ja 
kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntäminen sekä sidosryhmäyhteistyö 
keskeisinä kehittämiskohteina Satasotessa

- Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä 2021-2022 ohjaa, koordinoi ja 
kehittää kokemustoimintaa maakunnassa, edistää alueellista yhteistyötä, 
järjestää kokemustoimijoiden / kokemusasiantuntijoiden vertaistapaamisia 
ja muita tilaisuuksia sekä viestii kokemustoiminnasta (jäsenenä 
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen edustaja Tellu Rosenqvist) 

- Maakunnallinen OLKA-verkosto 02/2021 alkaen. Satakunnan 
Kokemustoiminta-ohjausryhmä esitti kahta ehdokasta verkostoon 

-Yhteistyökumppaneina mm. kokemustoimijat, kokemusasiantuntijat, järjestöt, 
seurakunnat,  yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, koulutusorganisaatiot, 
Satasairaala, Satasote-hankkeet



KOKEMUSTOIMINTA: KEHITTÄMISTYÖ 1
Vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet

- Satasoten sidosryhmäyhteistyön työpajoihin 2021 osallistuminen kokemustoimintaa ja kokemusasiantuntijatoimintaa esille 
tuoden ja kehittäen. Kumppanuus-asiakirjaa (valmis 09/2021) koskeviin työpajoihin osallistuminen, asiakirjan kommentointia 
Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmässä

- Osallisuus Satakunnassa-asiakirjan (valmis 04/2021) päivittäminen kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan 
osalta (sidosryhmäyhteistyön Webropol-kysely; Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmän toteuttaman kartoituksen 01-
02/2021 vastaukset; kommentointia Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmässä)

- OLKA-toiminnan / HELMI-kehittäjäpalvelun pilotoiminen ja laajentaminen perusterveydenhuoltoon sote-
keskuksiin 2021-2022 (maakunnallinen OLKA-verkosto vastaa kehittämisestä). Yhteistyö sote-keskusten vastuuhenkilöiden 
kanssa; Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmän toteuttaman kartoituksen 01-02/2021 vastauksien hyödyntäminen

- kaikille avoimet kokemustoiminnan kehittämisen työpajat: 2 samansisältöistä työpajaa etänä 03/2021: 9.3.2021 klo 13-15, 
17.3.2021 klo 17-19 sekä jatkokäsittelyä varten 2 samansisältöistä työpajaa etänä 04/2021: 20.4.2021 klo 13-15, 21.4.2021 klo 
17-19 

- Seurakuntayhteistyö 3/2021

- kokemustoiminnan kyselyt ja selvitykset: Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmän toteuttama kartoitus maakunnan 
koulutettujen lukumäärästä, kokemustaustasta ja digivalmiuksista 01-02/2021; opinnäytetyönä kysely kokemustiedon / 
kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämisen tarpeista 05/2021; toukokuun kyselyn pohjalta selvitys 
kokemustiedon / kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämisen tarpeista 08-09/2021



KOKEMUSTOIMINTA: KEHITTÄMISTYÖ 2
- koulutukset / webinaarit / tietoiskut kaikille kiinnostuneille, erityisesti (sote-)ammattilaisille esim. kokemustoiminta 

ja kokemusasiantuntijatoiminta Satakunnassa; OLKA-toiminta / HELMI-kehittäjäpalvelu (valtakunnallinen 
Kokemustoimintaverkoston webinaari hyvistä käytännöistä ja kokemustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista 
kevät 2021)

- maakunnallisen kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan toimintamallin kuvaaminen olemassa olevia 
hyviä käytäntöjä ja materiaaleja hyödyntäen

- seurantakartoitus 1-2 vuotta Satasote-uudistuksen ja hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen (vaikutukset ja 
muutokset esiin)

Viestintä

www.yhteisokeskus.fi/sote, www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat, www.yhteisokeskus.fi/kokemustoiminta, Facebook

- Satakunnan yhteisökeskuksen kuukausittainen uutiskirje

- yhteistyö Satasoten kanssa

- viestintä tunnettuuden, ymmärryksen ja tietoisuuden lisäämiseksi päättäjille, asiakastyötä tekeville ammattilaisille, 
tuleville ammattilaisille, palveluiden asiakkaille ja potilaille läheisineen, järjestöille ja sidosryhmille erityisesti 
järjestöyhteistyön ja kokemustoiminnan / kokemusasiantuntijatoiminnan tarjoamista moninaisista mahdollisuuksista

http://www.yhteisokeskus.fi/sote
http://www.yhteisokeskus.fi/tapahtumat
http://www.yhteisokeskus.fi/kokemustoiminta


Vapaaehtoistoiminnan yhteistyörakenteet Satakunnassa

• Satakunnan alueen vapaaehtoistoiminnan verkosto
• Vapaaehtoisten kanssa työskentelevät tai muuten asiasta kiinnostuneet
• Etätapaamiset kerran kuussa
• Jaetaan tietoa, käydään läpi ajankohtaiset kuulumiset.
• Vuonna 2021 verkosto aktiivisesti mukana sote-työssä: määritellään tavoitteita ja 

toimenpiteitä vapaaehtoistyöstä sidosryhmäyhteistyön osahankkeessa (alueelliset työpajat)
• Verkoston koollekutsujana Annemari Hirsimäki

• Alueellinen Valikko-toiminta (Pori, Rauma, Huittinen, Kankaanpää)
• Vapaaehtoistyön kehittäminen alueella, mm. Vapaaehtoistoiminnan infot ja 

sisäänheittokurssit, yhteiset tapahtumat, tiedon kulku ja vertaistuki



Alueellisten työpajojen määrittelemiä tavoitteita ja 
toimenpiteitä

• Vapaaehtoistyön näkyvyyden lisääminen

• Ikäihmiset mukaan vapaaehtoistoimintaan

• Vapaaehtoistyön aseman ja resurssien vakiinnuttaminen

• Yhteistyö alueiden suurien työnantajien kanssa
• (vapaaehtoistyö mukana "eläköitymispaketissa")

• Vapaaehtoistyo.fi palveluun tutustuminen ja/tai sen käytön lisääminen alueellisesti sekä maakunnallisesti

• Lisää koulutettuja vertaistukijoita alueille

• Vapaaehtoistyön hyvinvoinnin, osaamisen ja sitoutumisen ylläpitäminen

• Yhteistyön lisääminen toimijoiden välillä ja keskinäinen tiedonkulku ("mitä kukin tekee")

• Valikkojen ja maakunnallisen verkoston roolin selkiyttäminen ja työnjako (Valikkojen sisällä ja ulkopuolella)

• Vapaaehtoisten digiosaamisen lisääminen

• Sote-henkilöstölle tiedotus vapaaehtoistyön/järjestöjen palveluista ja asiantuntemuksesta sekä olemassa olevista 
hyvistä toimintamalleista (tietopankki, koulutus tmv.), huom. OLKA


