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Kokemuskirjasto
HUOM! 

vain vammaistyön
syventävien opintojen

opiskelijoille
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24.10. klo 9-11
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TI/TIS
25.10. klo 9-11

 Sote-
palvelujärjestelmä

Kohtaaminen
 

TO/TORS
27.10. klo 9-11

KE/ONS
26.10. klo 14:15-16

TO/TORS
3.11. klo 13-15

PE/FRE
28.10. 

Somaattiset sairaudet Pakolaisuus
Flyktingskap

    Trauma

Neuropsykiatriset
haasteet

 Mielenterveys
Päihteet, riippuvuus 

fi/sve

Teams

fi/sve

TO
27.10. klo 12:30-16

Yhteiskehittäminen 
Jaettu 

asiantuntijuus

Florence-sali/Teams

Teams

Teams-
luennoille

ilmoittautumiset
Anmäl dig till

Teams-
föreläsningar

Teams

 Mental hälsa
rusmedel, beroende

Florence-sali/Teams

Florence-sali/Teams

https://forms.gle/FcFHLyrVgvnhfGRy9
https://forms.gle/FcFHLyrVgvnhfGRy9


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Muuttuvat haasteet 
Nepsy

lapsi-nuori-aikuinen
Kokemusasiantuntija 

Marit Björkqvist

Ungdomsstationen Klaara
Ledande handledare

 Cecilia Sundman 

HUOM! ainoastaan 
vammaistyön syventävien opintojen

opiskelijoille

Elävät kirjat:
Malin Kallio

Denis Hautaniemi
Hanna Niskanen

Merja Hyöty
Ari Kurki

Mistä löytyy toivo, 
kun sairaudesta ei voi parantua?

Kokemusasiantuntija Merja Hyöty

Diakonianstalten
Centret för Psykotraumatologi

 Rehabilitering av barn och unga som
upplevt tortyr

Psykolog Annina Vartio 

Återhämtning från trauma
Erfarenhetsexpert  Eva Roos

 Turvapaikanhakija/pakolainen
Miten onnistua?

Vuoden pakolaismies 2021 
Ahmed Mesaedy 

Miten palvelujärjestelmä toimii
asiakkaan näkökulmasta

Kokemusasiantuntija Sonja Ahola

Ihmimillinen kohtaaminen
Kokemusasiantuntija 

Hans Vikman

Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-
keskushankkeen esittely

Sirpa Manninen, Ann-Sofie
Larsson ja Johanna Björkman

MAANANTAI 24.10. klo 9 - 11

KESKIVIIKKO 26.10 klo 14:15 - 16

 Nepsy- ja Nuotti-valmentaja
Lyhytterapeutti

Työelämäasiantuntija Anu Saari

Elämää ADHD:n kanssa
Kokemusasiantuntija 

Mari Jokinen

Återhämtning från beroende
Erfarenhetsexpert 

Kim Selänniemi

"Matka jonka sain"
psykoosialttiudesta, häpeästä ja

selviytymisestä
Kokemusasiantuntija Isa-Maria Söderudd

TORSTAI/TORSDAG 27.10. klo 9 - 11

PERJANTAI 28.10.
Kokemuskirjasto

TORSTAI 3.11. klo 13 - 15
Somaattiset sairaudet

TIISTAI/TISDAG 25.10. klo 9 - 11:30

 Krooninen kipu - Elämäni kumppani
Kokemusasiantuntija Malin Kallio 

 Pohjanmaan syöpäyhdistys
Markku Suoranta

TO
27.10. klo 12:30-16

Jaettu 
asiantuntijuus 

luentosarjan osa 3
Teams

 K
at

so
 Ja

et
tu

 as
ian

tuntijuus luentosarjan m
uut teem

at!
Teams-luennoille
ilmoittautumiset

Anmäl dig till 
Teams-

föreläsningar

Yhteiskehittäminen

Mental hälsa, rusmedel och beroende

Sote-palvelujärjestelmä & Kohtaaminen Trauma ja pakolaisuus
Trauma och flyktingskap

Mielenterveys, päihteet, riippuvuusNeuropsykiatriset haasteet
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KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin
palvelukokonaisuuksiin

Ääni kokemusasiantuntijuudelle (2020-2022) on Mielle
ry:n hallinnoima kolmivuotinen hanke, jonka
rahoittajana toimii STEA. Tavoitteena on viedä
kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelukentälle ja luoda toimiva järjestelmä
kokemusasiantuntijoiden koordinointiin Pohjanmaan
alueella. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia, vähentää
stigmaa ja toimii kokemusasiantuntijuuden
asiantuntijana.

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin,
kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja
potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Aito
osallisuus muodostuu siitä, että erilaiset
näkökulmat ovat mukana jokaisella tekemisen tasolla.
Kirjatiedon ja kokemustiedon yhdistyessä syntyy
jaettua asiantuntijuutta, joka puolestaan tuo
kehittämistyöhön uuden tason. Kokemusasiantuntija
toimii parhaimmillaan helposti lähestyttävänä
vertaisena asiakaspinnassa tai vaikkapa kehittäjänä,
joka osaa kysyä oikeat kysymykset.

"Sote-kentällä kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet
asiakastyön ja palvelujärjestelmän kehittämisessä on

tunnistettu. Ammattilaiset ovat innokkaita ja
kiinnostuneita kehittämään palvelukenttää yhdessä

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tarvitaan kuitenkin lisää
konkreettista tietoa ja malleja yhteiskehittämisen tueksi.

Tule kuulemaan lisää Jaetusta asiantuntijuudesta.”  
HANKEKOORDINAATTORI 2022

Koulutussarja Jaetusta asiantuntijuudesta

Lue lisää hankkeesta

Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke
En röst till erfarenhetsexpertisen projektet

Att implementera erfarenhetsexpertverksamheten
till att bli en bestående del i olika servicehelheter

En röst för erfarenhetsexpertisen (2020-2022) är ett
treårigt projekt som administreras av Mielle rf och
finansierat av STEA. Målet är att implementera
erfarenhetsexpertis till social- och hälsovårdsområdet
och skapa ett fungerande system för koordinering av
erfarenhetsexperter i Österbottenregionen. Projektet
anordnar olika evenemang, minskar stigmatisering och
fungerar som expert på erfarenhetsexpertis.

En erfarenhetsexpert tillför med sin erfarenhet
mervärde till olika tillfällen, möten, evenemang och
kund- och klientsituationer. Genuint deltagande föds
då olika perspektiv inkluderas i alla arbetsprocesser.
Genom att kombinera bokkunskap och
erfarenhetskunskap skapas delad expertis som i sin tur
höjer utvecklingsarbetet till en ny nivå. I bästa fall
fungerar en erfarenhetsexpert som en lättillgänglig
kamrat på kundsidan eller till exempel som en
utvecklare som kan ställa de rätta frågorna.

"Inom Social- och hälsovårdsområdet har man identifierat
möjligheterna med erfarenhetsexpertis i utvecklingen av
kundarbetet och servicesystemet. Professionella är ivriga

och intresserade av att utveckla serviceområdet
tillsammans med erfarenhetsexperter. Det behövs dock

mer konkret information och modeller för att stödja
gemensam utveckling. Kom och hör mer om 

Jaettu  asiantuntijuus (Delad expertis)" .
PROJEKTKOORDINATOR 2022

Koulutussarja Jaetusta asiantuntijuudesta

Läs mer om projektet
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