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• Johtopäätökset 
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Järjestöt muutokseen yhteistyössä 

• STEA-rahoitus 2017-2020 

• Järjestö 2.0 -mukana muutoksessa, STM Suomi 100 v juhlavuoden 
avustusohjelman osaohjelma 

• Järjestöt pysyvästi mukaan uusiin rakenteisiin jo suunnitteluvaiheessa 

• Maakunnallisen osallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa, edistetään asukas -ja digiosallisuutta eri keinoin 

• Osallisuuden edistäminen eri keinoin, heikommassa asemassa olevan 
äänen kuuluminen  
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Asiakasosallisuus 

• vankka lainsäädännöllinen pohja: sosiaali- ja terveydenhuollon 
erityislait  ja nykyinen kuntalaki sekä valmisteilla olevat lait (mm. 
maakuntalaki 23§ ja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 
luonnos 25§) 

• Kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä 
yhteistyö on yksi keino lisätä asiakkaiden osallisuutta, osallistumista 
asiakaslähtöisyyttä  

• Kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakastoiminnalla Lapissa pitkä 
historia 
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Kokemuskäsitteistä 

• Termejä ja nimikkeitä on paljon erilaisia : kokemusasiantuntija, 
kehittäjäasiakas, kokemustoimija, vertaistoimija, kokemuskouluttaja 
jne..  

• Kokemuksensa perusteella toimivia ihmisiä 

• Tehtäväänsä koulutettuja/valmennettuja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden asiakkaita, entisiä asiakkaita tai heidän läheisiään 

• Sama henkilö voi toimia monessa eri tehtävässä riippumatta 
nimikkeestä 
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Kehittäjäasiakastoiminta 

• Sote-palvelun asiakas, entinen asiakas tai hänen läheisensä 

• Kehittäjäasiakkaalla tai hänen läheisellään on yleensä tuore tai 
voimassa oleva oma asiakkuus taustalla 

• Valmennus/koulutus tehtävään 

• Palvelujen tai asiakasprosessien suunnittelu tai kehittäminen 

• Kyseessä yleensä yksittäisen palvelun, palveluprosessin tai 
kokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen  
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Kokemusasiantuntijatoiminta 

• Kokemusasiantuntijat voivat kehittämistehtävien lisäksi toimia 
ammattihenkilöiden rinnalla vastaanotolla, ryhmissä ja neuvonnassa, 
sekä koulutus-, tiedotus- ja vaikuttamistehtävissä 

• Toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien auttaminen ja 
tukeminen henkilökohtaisesti tai ryhmämuotoisesti 

• Kokemusasiantuntijoita erityisesti järjestöissä tai 
kokemusasiantuntijayhteisöissä (Kokemustoimijaverkosto tai KokoA 
ry): kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen, työnohjaus jne.  

• Aktiivisesta palveluiden käytöstä saattaa olla jo aikaa 
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Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat 
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Johtopäätöksiä 

Erilaisten rinnakkaisten käsitteiden tarpeellisuus (sama henkilö voi 
toimia eri tehtävissä nimikkeestä huolimatta) ? 

Palvelujärjestelmän ulkopuolella olevat ja heidän äänensä ja 
kokemuksensa kuuluminen palvelujen kehittämisessä? 

Tunne vaikuttamisesta?   

Kokemustoimijoiden tuki ja kouluttaminen! 



Lappilaiset.fi 

Lähteet 

• Lapin maakuntauudistuksen viestintätyöryhmä 2017. Viestintä-, 
vaikutus ja osallistumissuunnitelma.  

• Kirjavainen, A. & Niskala, A. 2017. Asiakasosallisuus 
soteuudistuksessa. 

• Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin yksikkö. 2017. 
Tehemä yhessä sujuvat sosiaali-ja terveyspalvelut Lappiin – asiakkaat 
mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
Raporttiluonnos. 


