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Nykytila

• Potilas-, vammais- ja läheisjärjestöt

- kokemustoimijalla henkilökohtainen kokemus pitkäaikaissairaudesta, vammaisuudesta tai läheisenä / omaisena olemisesta
- tilattavissa 32 koulutettua kokemustoimijaa 16 eri järjestöstä:
ADHD-liitto; Aivoliitto; Aivovammaliitto; Allergia-, Iho- ja Astmaliitto; FinFami Satakunta; Hengitysliitto; Invalidiliitto;
Kuuloliitto; Muistiliitto; Munuais- ja maksaliitto; Neuroliitto; Suomen Kilpirauhasliitto; Suomen Parkinson-liitto; Suomen
Reumaliitto; Suomen Sydänliitto; Suomen Syöpäyhdistys / Satakunnan Syöpäyhdistys
- Kehittäjä - vaikuttaja-jatkokoulutus 2018 (11 kouluttautunutta)

• Mielenterveys- ja päihdejärjestöt (Porin Sininauha ry, Tukiranka ry)
- käytettävissä koulutettuja kokemusasiantuntijoita yhteensä 12
• Me Itse ry / Satakunnan meikäläiset

Järjestöt

- käytettävissä 6 kehitysvammaista kokemuspuhujaa
- MEKA TV:n 18 kokemustoimijaa mm. erityistaiteessa ja kulttuuritoiminnassa
- keskeistä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
• KRIS-Satakunta ry
- käytettävissä 3 kokemusasiantuntijaa (vankilasta vapautuneet, rikos- ja päihdetaustaiset)
- vuonna 2021 kouluttavat noin 10 päihde- tai rikostaustaista kokemusasiantuntijaa

• Leader Karhuseutu ry
- keväällä 2021 kouluttavat noin 10 kokemusasiantuntijaa (työttömyydestä / työllisyyspalveluista / taloudellisista haasteista
kokemusta omaavaa)
• Sosped-säätiö / Pelirajat´on-toiminta
- tilattavissa 3 kokemusasiantuntijaa (peliriippuvaiset tai rahapeliriippuvaisen läheiset)
- keväällä 2021 valmistuu 2 kokemusasiantuntijaa

• Porin perusturvan Psykososiaalisten palveluiden kokemusasiantuntijat

- kokemusasiantuntijalla kokemustietoa erityisesti mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista tai
neuropsykiatrisista erityispiirteistä
- tilattavissa noin 20 koulutettua kokemusasiantuntijaa
- keväällä 2021 valmistuu 8 neuropsykiatrisista erityispiirteistä - sekä 10 mielenterveys- ja/tai
päihdeongelmista kokemusta omaavaa

Kunnat ja
kuntayhtymät

- kokemusasiantuntijoiden työryhmä kokoontuu joka toinen viikko (toiminnan kehittäminen,
kokemusten jakaminen, tilatuista työtehtävistä yhdessä sopiminen)
• Porin kaupunki Kulttuuritalo Annis
- 10 kulttuurikokemusasiantuntijaa valmistuu vuoden 2021 aikana (hyödyntävät taiteen keinoja)

• Lastensuojelun kehittäjäryhmä Satanuoret / Satakunnan lastensuojelun
kehittämisyksikkö
- käytettävissä 6 lastensuojelukokemusta omaavaa kokemusasiantuntijaa
- keskeistä lastensuojeluasiakkaiden kokemuksista muodostettu me-tarina

• Rauman kaupunki / Tukitalo Merituuli
- 10 mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista kokemusta omaavaa valmistuu keväällä 2021

• Psykiatrian kokemusasiantuntijat
- kokemusasiantuntijalla kokemustietoa psyykkisestä sairaudesta ja psykiatrian palveluista
- kokemusasiantuntijat työskentelevät psykiatrisessa työssä ammattilaisen rinnalla mm.
toisena ohjaajana hoidollisissa ja kuntoutuksellisissa ryhmissä sekä yksilötapaamisissa
asiakas- / potilasnäkökulman edustajana

Satasairaala

- Satasairaala kouluttaa sekä kokemusasiantuntijoita että asiakastyötä tekeviä
ammattilaisia mm. työparitoimintaan. Vuosina 2014, 2016, 2017 koulutettu yhteistyössä
Mielenterveyden keskusliiton kanssa, sen jälkeen Satasairaala on kouluttanut itse
kokeneiden kokemusasiantuntijoidensa ja ammattilaistensa avulla

- tilattavissa noin 25 koulutettua kokemusasiantuntijaa
- syksyllä 2021 kouluttavat 10-15 kokemusasiantuntijaa ja asiakastyötä tekevää
ammattilaista
• Sosiaalipalvelut
- asiakasraatitoimintaa ja palveluiden sisäistä auditointia
- kehitysvammaisia kokemusasiantuntijoita arviolta 5

 Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen, laajentaminen ja
hyödyntäminen on yksi Satasoten sidosryhmäyhteistyön -osahankkeen (Satakunnan soterakenneuudistuksen kehittämishanke 2020-2021) painopisteistä. Kehittämistyöhön liittyvää
tietoa ja materiaalia verkkosivulla www.yhteisokeskus.fi/sote

 Miten edetty?
- Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä järjestäytyi vuosille 2021-2022. Satasoten
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen edustaja Tellu Rosenqvist ohjausryhmän jäseneksi
- Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä asetti kokemustoimija ja kokemusasiantuntija
ehdokkaat maakunnalliseen OLKA-verkostoon (kehittää OLKA-toiminnan jalkauttamista Sotekeskuksiin)

Kehittämistyö 1

- sähköinen kysely maakunnan kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan nykytilan
kartoittamiseksi lähetettiin 61 organisaatiolle / järjestölle. 20 vastasi. Nykytilasta viestittiin mm.
Satakunnan yhteisökeskuksen uutiskirjeessä
- 03/2021 järjestöjen kokemustoimijoiden puhelinhaastattelu WinNova-harjoittelijatyönä
(tavoitettiin 24 / 29). Haastattelussa kysyttiin mm. kokemustoimijoiden kehittämisehdotuksia
Satakunnan kokemustoimintaan ja kokemusasiantuntijatoimintaan
- 9.3.2021 ja 17.3.2021 järjestettiin Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan
kehittämisen ensimmäiset verkkotyöpajat. Osallistujia yhteensä 52 (molemmissa 26). Kirjattiin
yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi
- 03/2021 esiteltiin kokemustoiminnan / kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämistyötä ja
kaikille avoimia vaikuttamismahdollisuuksia Järjestöjen sote-aamukahveilla ja maakunnan
diakoniatyöntekijöille

 Mitä tulossa?
- 04/2021 Info Satakunnan kokemustoiminnasta ja kokemusasiantuntijatoiminnasta
Satakunnan johtaville lääkäreille
- 04/2021 Info Satakunnan kokemustoiminnasta ja kokemusasiantuntijatoiminnasta
Toiminta-torstait-verkostolle (TYP, työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto)
- 15.4.2021 Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmän kokouksessa kuullaan
ohjausryhmän jäseniä sidosryhmäyhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä
asioissa. Ohjausryhmä kehittämistyössä mukana säännöllisesti

Kehittämistyö 2

- samansisältöiset Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan
kehittämisen verkkotyöpajat 20.4.2021 klo 13-15 tai 21.4.2021 klo 17-19 (työskentelyn
jatkaminen ja konkretisointi). Maaliskuun ja huhtikuun työpajojen yhteenveto
toimintasuunnitelmaksi (hyödyksi Satasotelle sekä esitykseksi tulevaisuuden
hyvinvointialueelle)
- 04-05/2021 SAMK-opinnäytetyönä kysely kokemustoimintaan /
kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvistä tarpeista kuntiin ja kuntayhtymiin.
Alkusyksyllä 2021 kyselytulosten esittely
- Kumppanuusasiakirja ja Osallisuus Satakunnassa 2021 -asiakirja sisältävät teemoina
kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan
- 3.5.2021 klo 17-20 Kanta-Hämeen ja Satakunnan kokemustoiminnan ohjausryhmien
yhteinen Verkkovälitteisen kokemustoiminnan mahdollisuudet -webinaari
- Kokemustoimintaverkosto ja Satakunnan yhteisökeskus järjestävät valtakunnallisen
Kokemustoimijat sote-valmistelussa webinaarin 4.5.2021 klo 9-10.30, esimerkkinä
Satakunta

 Pohdittavaksi / ratkaistavaksi Satakunnassa:
- toimintamalli / palvelutarjotin sekä toimintaa tukeva ”alusta”

- valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden roolit / roolien selkiyttäminen sekä
kehittämistyössä että toimenpiteiden toteuttamisessa ja vastuissa
- verkkovälitteisen toiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä kokemustoimijoiden /
kokemusasiantuntijoiden ja tilaajien valmiuksien parantaminen
- kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan tarjonnan ja tarpeen vastaavuus /
kohtaanto

Kehittämistyö 3

- kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen entistä laajemmin
monipuolisissa tehtävissä eri sektoreilla (julkinen – yksityinen – kolmas sektori –
seurakunnat) ja eri palveluissa (esim. sote, hyte, työllisyys, sivistys, kotouttaminen,
talousneuvonta, sosiaaliturva)

- jaetun asiantuntijuuden ja yhteiskehittämisen toteuttaminen systemaattisesti
- toiminnan saavutettavuuden ja näkyvyyden edistäminen sekä tavoittava viestintä
- yhtenevät sekä toimintaa tukevat linjaukset palkkiokäytäntöihin (kokemustehtävään
tilaavan tahon ja kokemustoimijan / kokemusasiantuntijan sopimus; kokemustehtävässä
toimimisesta ei saa tulla kuluja)
- tavoitteelliseen maakunnallisen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen
resursointi tulevaisuudessa (raha, aika, työpanos, osaaminen…)

• Kansalaisareena ry:n julkaisu 1/2021 tarjoaa tietoa vertaistuki- ja
kokemusasiantuntijatoiminnasta www.kansalaisareena.fi/wpcontent/uploads/2021/01/Vertaistuen_moninaisuus_WEB1494.pdf

Tiedoksi

• Henkilöesittelyjä sisältävä järjestöjen kokemustoimintaa esittelevä video
www.yhteisokeskus.fi/jarjestojen-kokemustoimijat
• Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä järjestää Satakunnan
kokemustoiminnan messut 11/2021

KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Valtakunnallisen Kokemustoimintaverkoston alainen
Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä:

puheenjohtaja Jaana Tuomela Satakunnan yhteisökeskus
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi
044 529 8679
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