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Kokemustoimijat ja toiminnan haasteet

• n. 100 koulutettua kokemustoimijaa (Oulun seutu, Oulun eteläpuoli)

HAASTEET:

• kokemustoimijoiden käyttö varsin vähäistä (mm. palvelut, vaikuttamistyö)

• Kokemustoimintaan liittyvä tieto hajanaista, verkostot erillisiä ja resurssit 
vajaakäytöllä

• kokemustoimintakäsitteistö sekavaa

• kokemustoimijan tilaaminen; mistä, miten, mihin tarkoitukseen? 

• kaikki kok.toimijat eivät ole rekisterissä

• Kok.toimijoiden kouluttautumisessa vaihtelevuutta, osa kouluttamattomia

• Kok.toimijoiden käytössä epätasaisuutta

• Korvauskäytännöt vaihtelevat

• Kokemustoiminnan alueelliset erot



VK-hankkeen tarkoitus

Maakunnallinen toimintamalli 
kokemustoimijoiden osaamisen 
hyödyntämiseen koulutuksessa, 
palveluiden kehittämisessä ja 
järjestöjen vaikuttamistyössä



VK-hankkeen tavoitteet

➢Kokemustoiminnan hyödyntämisen 
yhteistyömalli Pohjois-Pohjanmaalle

➢Kokemustoiminnan monipuolistaminen 
ja osaamisen kehittäminen, 
korvauskäytänteiden yhtenäistäminen

➢Kokemustoiminnan saavutettavuuden 
ja laadun parantaminen



VK-hankkeen kohderyhmät

➢Kokemustoimijat

➢Järjestöt ja yhdistykset

➢Kokemustoimijoiden tilaajat

➢Kansalaiset



VK-hankkeen yhteistyökumppanit

Yhden vanhemman 
perheiden liitto ry

ADHD - liitto ry Auta lasta ry Hengitysliitto ry Hyvän Mielen talo ry
Kokemustoiminta-

verkosto

Kynnys ry, SAMAT-
toiminta

Lapin sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys 

ry
Lihastautiliitto ry Mielenvireys ry Omaishoitajaliitto ry Oulun kaupunki

Oulun 
reumayhdistys ry

Oulun seudun 
muistiyhdistys ry

Oulun seudun 
omaishoitajat ry

Pohjois-Pohjanmaan 
liitto

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri

Psoriasliitto ry

Suomen Kipu ry
Suomen 

nivelyhdistys ry
Suomen 

Vanhempainliitto ry
Vuolle Setlementti 

ry



Missä mennään? 

Kysely hankkeen yhteistyökumppaneille

• Kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään
eniten oppilaitoksissa ja järjestöissä

• Kokemustoimijan tilauksessa otetaan yleensä
yhteyttä järjestöön tai suoraan
kokemustoimijaan

• Tilaava taho tai järjestö maksaa palkkion
ja/tai matkan tai muulla tavoin

• Kokemuskouluttaja koulutus toteutunut
kokemustoimintaverkoston alueellisten
kouluttajien toimesta, järjestöt/yhdistykset
järjestäneet omia koulutuksiaan



Mitä toivotaan? 

Kysely hankkeen yhteistyökumppaneille

• Yhteinen peruskoulutus

• Omat jatkokoulutukset somaattisille sairauksille, ero-, 
päihde- ja elämänkriiseistä kertoville ja heidän
läheisilleen

• Yhteinen markkinointi

• Yhteiset kokemustoimija tapaamiset, tilaisuudet ja 
tapahtumat kokemustoiminta aiheesta kiinnostuneille

• Tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken



Missä mennään? 

Kysely oppilaitoksille (7)

• Kokemustoimijoiden hyödyntäminen ammattitutkinto
koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
hankkeissa

• Kokemustoimijoiden hyödyntäminen eri opintojaksojen
luennoilla



Mitä suunnitellaan? 
Kysely oppilaitoksille

• Kokemustoimijoiden hyödyntäminen palvelujen
suunnittelussa ja esteettömyydessä

• Kokemustoimijoiden osallistuminen enenevässä määrin
opintojaksojen toteutukseen (luennot, 
harjoitustilanteet, ryhmätyöt) 

Mitä toivotaan? 
Kysely oppilaitoksille

• Kokemustoimijoiden koulutuksia

• Tietoa ammattilaisille kokemustoimijoiden osaamisen
hyödyntämisestä

• Yhteistyötä hankkeen ja koulutusorganisaation välillä

• Tietoa toiminnasta, yhteyshenkilöstä ym. 



Miten hanke vastaa?
YHTEISTYÖLLÄ

Kokemustoiminnan yhteistyömalli

• Kokemustoimintatarpeiden kartoittaminen

• Yhteistyö toimijoiden kesken

• Kokemustoimijoiden taustahojen tukeminen
kokemustoimijoiden tukemisessa (tapaamiset, työnohjaus)

• Kokemustoiminnan koordinointi ja markkinointi (kunnat, 
maakunta)

• Kokemustoimijoiden hyödyntäminen kunnissa ja 
maakunnassa

• Kokemustoimijatilausten vastaanotto

• Kokemustoimijoiden koulutukset, ammattilaisten
valmennukset/perehdytykset

• Kokemustiedon ja palautteiden kerääminen yhteistyössä
palvelutuottajan ja palvelujen järjestäjän kanssa

• Kokemustoiminnan kehittäminen ja innovointi

• Kokemustoiminnan vaikuttavuuden arviointi

• Kokemustoiminnan juurruttaminen Pohjois-Pohjanmaalle ja 
toiminnan jatkuvuuden varmistaminen



Mitä muuta suunnitteilla? 

• Kokemustoimintafoorumit mm. 
maakunnallisten palvelujen
tuottajille, sote-palvelutuottajille, 
kunnille (esim. hyte-ryhmät), 
oppilaitoksille ja järjestöille

• Yleisötilaisuudet
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Riitta Palovuori Annamaija Saastamoinen
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Kiitos!


