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1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA ARVOT 

WERKKO ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon 

yhdistys, jonka toiminta perustuu päihteettömyyteen, vertaistukeen, 

vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyteen.  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 

kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan edistäjänä Keski-Uudellamaalla. 

Päätavoitteena on tukea vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissä toimivien sekä 

niistä kiinnostuneiden toipumista, jaksamista ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa heidän 

näissä tehtävissä tarvitsemaansa osaamista. Lisäksi pyritään edistämään heidän ja 

sote-alan ammattilaisten sekä päätöksentekijöiden yhteistyötä. Yhdistys tukee sekä 

koordinoi kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa sen toimialueella ja tekee tähän 

liittyvää yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja muiden kolmannen 

sektorin toimijoiden kanssa. Sen tavoitteena on myös osallistua alueen sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittämiseen niin, että ne vastaavat erityisesti heikossa asemassa 

olevien ryhmien tarpeisiin. Tämän lisäksi yhdistys pyrkii poistamaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä tuomaan jäsenistönsä 

kautta palveluihin asiakkaiden näkökulmaa ja edistämään asiakkaiden osallisuutta. 



Yhdistyksen avoin ja verkostoitunut toiminta tukee jäsenten ja heidän läheistensä 

lisäksi laajasti myös muita Keski-Uudenmaan kuntien asukkaita, joilla päihde- ja 

mielenterveysongelmien, pitkäaikaisten sairauksien, vammautumisen tai vaikkapa 

pitkittyneen työttömyyden vuoksi voi olla vaikeuksia selviytyä arjessa, työllistyä tai 

kohdata esimerkiksi vanhemmuuden haasteita. Toiminta täydentää kuntayhtymän ja 

muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimintaa, luo mahdollisuuksia julkisten 

sote-palveluiden ja kansalaistoiminnan yhdyspinnalla tapahtuvaan, kansalaisten 

osallisuutta, palveluihin pääsyä sekä niiden asiakaslähtöisyyttä vahvistavaan 

toimintaan sekä some-tiedottamiseen. (Yhdistyksen Facebook-sivulla oli 

marraskuussa 2020 560 seuraajaa). 

Näitä tehtäviään yhdistys toteuttaa vuonna 2022 sekä vapaaehtoistoimintana että 

STEA-avustuksella Werkon Kokewa-hankkeen (2020-2022) kautta. 

 

 2. VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA 

Viidentenä toimintavuonnaan yhdistys pyrkii tukemaan varsinaisen jäsenistönsä 

lisäksi myös muita sen toimialueella kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan 

osallistuvia, toiminnasta kiinnostuneita sekä sen kanssa yhteistyöhön halukkaita 

kuntalaisia ja sote-ammattilaisia. Yhdistys pyrkii tavoittamaan entistä laajemmin myös 

heikossa asemassa olevia ihmisiä ja lisäämään heidän osallistumista toimintaansa 

sekä vahvistamaan heidän osallisuuttaan lähiyhteisöissään ja palveluissa. 

Vuonna 2022 yhdistyksen toiminta jakaantuu perustoimintaan sekä 

kehittämishankkeen kautta tapahtuvaan toimintaan. Kokewa -hanke käynnistyi 

maaliskuussa 2020 ja tieto hankkeen kolmannen ja viimeisen vuoden rahoituksesta 

saadaan joulukuussa 2021. Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus perustuu jäsen- ja 

kannatusmaksuihin sekä Järvenpään ja Hyvinkään kaupungeilta haettavaan 

rahoitukseen. 

Yhdistyksen toiminta on avointa sekä jäsenille että muille vertaistuen ja 

kokemusasiantuntijuuden piirissä toimiville tai toiminnasta kiinnostuneille yhdistyksen 

ulkopuolisille kansalaisille. 

Vuonna 2022 yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat 

1)    Yhdistyksen aseman vakiinnuttaminen keskeisenä vertaisuutta- ja 

kokemusasiantuntijuutta edistävänä toimijana tulevalla Keusoten 

hyvinvointialueella sote-palveluiden asiakaslähtöisyyden ja yhteiskehittämisen 

vahvistamiseksi. 

2)    Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan koordinointi, uusien kansalaisten 

saaminen toiminnan piiriin ja mm. päihteettömän olohuonetoiminnan alueellinen 

vahvistaminen sekä levittäminen Keusoten hyvinvointialueella. 



3)    Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden osaamisen vahvistaminen ja jaksamisen 

tukeminen. 

   

2.1 Yhdistyksen toiminta vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden 

edistämiseksi ja asiakaslähtöisyyden sekä yhteiskehittämisen 

vahvistamiseksi Keusoten hyvinvointialueella 

Viidennen toimintavuotensa aikana yhdistys vahvistaa entisestään 

yhteistyösuhteitaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, Järvenpään ja 

Hyvinkään kaupunkiin Nurmijärven kuntaan sekä muihin kolmannen sektorin 

toimijoihin. Tämän lisäksi käynnistetään olotoimintaan liittyvää yhteistyötä Mäntsälän 

ja Pornaisten kanssa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti edistämään vertaisten, 

kokemusasiantuntijoiden, sote-alan ammattilaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyötä 

sekä palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja niiden yhteiskehittämistä. Tämän tavoitteen 

toteuttamisessa Werkon Kokewa -hankkeella on keskeinen asema. 

Yhdistyksen jäsenet osallistuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen Kokewa 

-hankkeen tuella, jolloin he pääsevät osallistumaan erilaisiin kehittämisprosesseihin 

(mm. järjestöjen ja sote-palveluiden yhdyspintatyötä kehittävä Keusoten Allianssi-

hanke, jossa yhdistys toimi vuoden 2021 aikanakin aktiivisesti sekä Hyvinkään 

päihdevieroitusyksikössä tapahtuva vertaistoiminta sekä yhteiskehittäminen). 

Pyrkimyksenä on sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen siten, että niissä 

tunnistetaan entistä paremmin kokemustiedon merkitys ja että ne kykenisivät 

vastaamaan erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin. 

Kokewa -hanke tulee järjestämään yhteistyössä Keusoten eri palveluiden ja 

yksiköiden kanssa erilaisia yhteiskehittämistilaisuuksia ja foorumeita 

kokemusosaajille, sote-alan ammattilaisille ja muille sote-järjestötoimijoille. Tilaisuudet 

varaudutaan järjestämään koronatilanteen mahdollisesti huonontuessa takia 

etäyhteyksin. 

Yhtenä yhdistyksen tavoitteena on kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan 

alueellinen koordinointi. Yhdistys seuraa aktiivisesti kokemusasiantuntijuuden 

piirissä käytävää keskustelua ja kehitystä. Vuonna 2022 yhdistys toimii mm. 

kansallisessa kokemusasiantuntijatyöryhmässä ja välittää tämän työryhmän, kuten 

myös muiden kansallisten verkostojen ajankohtaisia asioita sekä jäsenistölleen että 

alueen muiden toimijoiden tietoon. Kokewa -hanke edistää yhdistyksen jäsenten 

kokemusosaamisen esiintuontia ja tunnistamista sote-palveluissa ylläpitämällä 

yhdistyksen www-sivuilla osaajasivustoa, jonne halukkaat jäsenet voivat liittää 

kokemus-CV:nsä. Tämä edistää kokemusasiantuntijuuden tunnettuutta ja 

kokemusosaajien löytymistä erilaisiin sote-kentän tehtäviin. 



Kokewa -hanke järjestää viikottain kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden 

merkitystä, hyviä käytäntöjä, ajankohtaisia ilmiöitä ja tulevaisuuden suunnitelmia 

käsittelevän vuorovaikutuksellisten Aamukahvien sarjan, johon kutsutaan aihepiirin 

perusteella mukaan myös Keusoten alueen sote-palveluiden ja järjestöjen asiakkaita, 

vertaisia, kokemusasiantuntijoita, sote-ammattilaisia ja päättäjiä. 

Kokewa-hanke jatkaa ja syventää oppilaitosyhteistyötä (mm. KEUDA) sote-alan 

tulevaisuuden osaajien valmentamiseksi asiakkaiden osallisuuden mahdollistamiseen 

sekä kumppanuuteen kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Kumppanuuksien luomiseksi ja tunnettuuden vahvistamiseksi yhdistys kehittää 

edelleen sisäistä ja ulkoista viestintäänsä. Jäsenistölle viestitään sähköisesti some-

ryhmien ja sähköpostilistojen kautta sekä kirjeitse heille, joilla ei ole sähköisen 

viestinnän välineitä. Vuoden aikana julkaistaan 2-4 jäsenkirjettä, joihin kootaan 

sisältöä myös jäseniltä. Yhdistyksen toiminnasta viestitään ulospäin nettisivujen ja 

avoimen Facebook-sivun kautta, minkä lisäksi tullaan viestimään myös 

paikallislehdissä. Uutena viestintäkanavana otetaan käyttöön uusimaalaiset.fi -

palvelu, jota kautta myös alueen sote-ammattilaiset etsivät asiakkaidensa tarpeisiin 

sopivia kolmannen sektorin toimijoita. Uusimaalaiset.fi -palvelun käyttöönotto 

mahdollistaa sen, että niin Keusoten palveluohjaus ja muut sote-ammattilaiset kuin 

yhä laajempi joukko kansalaisia löytää yhdistyksen tarjoamat mahdollisuudet. 

Tietoisuutta yhdistyksen toiminnan ja mm. vertaistuen mahdollisuuksista välitetään 

myös Keusoten asiakasohjausyksikköön, jotta siellä osataan ohjata asiakkaita 

yhdistyksen ja muiden toimijoiden muodostaman verkoston vertaistuen piiriin. 

Toiminnan toteutusta ja laatua mitataan sekä toimintakertomuksen että erillisten 

POKKA-kyselyjen avulla. Toimintakertomuksessa kuvataan myös tapahtumien luonne 

ja tarkoitus niin, että Werkon osuus voidaan hahmottaa.  

Yhteistyö Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry:n kanssa: yhdistys on 

yhdistysverkoston jäsen ja on kesällä 2021 solminut yhdistysverkoston kanssa 

aiesopimuksen. Siinä sovittiin mm. vertaistukeen ja kokemusasiantuntemukseen 

liittyvän osaamisen vaihtamisesta sekä uusien sote-yhdistysten saamisesta mukaan 

tähän yhteistyöhön Werkon kanssa. 

Yhteistyö Kulttuurin Sulattamo ry:n kanssa: Yhdistys on solminut vuoden 2021 

uuteen STEA-rahoitteiseen hankkeeseen liittyvää yhteistyötä koskevan 

aiesopimuksen, jossa sovittiin kokemusasiantuntijakoulutuksen 

yhdenmukaistamiseen liittyvästä yhteistyöstä vuosina 2022-2024. 

Yhteistyö Mieli Maasta ry:n kanssa. Yhdistys jatkaa paikallista yhteistyötä Mima-

ryhmien kanssa ja tukee niitä vertaistoiminnan ja siihen liittyvän osaamisen 

vahvistamisessa. 



Yhdistys tarjoaa yhteistyötahoille mahdollisuuden liittyä yhteistoimintajäseniksi ja 

tulla näin mukaan toimintaan, verkostoitua ja saada tietoa vertais- ja 

kokemusasiantuntijatoiminnasta. Vuonna 2022 tavoitteena on yhteistoimintajäsenten 

määrän kasvattaminen. 

  

2.2 Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistaminen, uusien 

kansalaisten saaminen toiminnan piiriin ja alueellinen levittäminen 

Yhdistyksen jäsenistön enemmistö sekä sen toimintaan verkostojen[1] kautta 

osallistuvat henkilöt ovat kuntoutumassa ja toipumassa erilaisista päihde- ja 

mielenterveysongelmista, pitkäaikaissairauksista ja vammaisuuden aiheuttamista 

toimintakyvyn ongelmista. Siksi yhdistys ylläpitää monimuotoista vertaistukeen ja 

osallistujien omaan potentiaaliin perustuvaa toimintaa. Yhdistys pyrkii purkamaan 

toiminnan toteuttajien ja kohteiden välistä vastakkaisuutta, jotta heikonkin 

toimintakyvyn omaavat henkilöt pääsevät kiinnostuksensa pohjalta sekä 

osallistumaan että toteuttamaan yhdistyksen toimintaa. 

Näissä tilaisuuksissa, vertaiskokoontumisissa ja tapahtumissa jäsenistö voi vahvistaa 

yhteisöllisiä taitoja, ratkoa ihmissuhteisiin, työhön tai muihin arjen haasteisiin liittyviä 

kysymyksiä sekä toteuttaa yksilöllistä luovuuttaan. Osallisuus yhdistykseen sekä sen 

taustalla toimivien verkostojen, vertaisten/kokemusasiantuntijoiden ja sote-

ammattilaisten yhteisössä luo hyvinvointia kaikille. Yhdistys- ja hallitustyöskentely 

tarjoavat jäsenille mahdollisuuksia myös elämänhallinnan ja yhteistyön 

opettelemiseen sekä vastuunottoon. Päihteettömät olohuoneet ja tapahtumat 

tarjoavat sekä jäsenille että muille kuntoutujille turvallisen mahdollisuuden viettää 

yhdessä aikaa, toimia ja toipua vertaisten yhteisössä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja 

verkostotoimijoille mahdollisuuden viettää yhdessä myös yksinäisiksi tai muuten 

raskaiksi koettuja vuotuisjuhlia, kuten juhannus- ja joulujuhlat. 

Viidentenä toimintavuonaan yhdistys kiinnittää huomiota jäsenistön mukaan 

ottamiseen yhdistyksen tehtäviin. Jäsenistön valmiuksia yhdistystoimintaan liittyviin 

tehtäviin ja luottamustehtävien hoitamisessa tarvittaviin kansalaistaitoihin 

vahvistetaan mm. kannustamalla osallistumaan Kansalaisfoorumin ja Keski-

Uudenmaan Yhdistysverkoston yhdistystoimijoille suunnattuihin koulutuksiin ja 

valmennuksiin. Myös jäsenistön digitaitoja ja valmiutta etäyhteyksin tehtävään 

työskentelyyn pyritään vahvistamaan. 

Kaikille aikuisille avoin päihteetön olohuonetoiminta (Werkko-olohuoneet). 

Yhdistys tarjoaa vuonna 2022 jäsenistölleen sekä muille heikossa asemassa oleville 

kansalaisille mahdollisuuden osallistua matalan kynnyksen olohuonetoimintaan 

sunnuntaisin Järvenpään Temalilla (kaupungin nuorisotila); Nurmijärvellä (Louhelan 

tiloissa) ja Hyvinkään Väliksellä (Hyvinkään kaupungin nuorisotila). (Toiminnan 



toteuttamisessa huomioidaan Korona-tilanteen mahdollinen paheneminen). Vuonna 

2022 toimintaan pyritään saamaan entistä enemmän mukaan monipuolisesti eri 

ikäryhmien edustajia ja erityisesti ikääntyviä kuntalaisia.  

Kyseessä on yhteisöllinen matalan kynnyksen toiminta, jossa puitteet ja toimintatavat 

vastaavat kaikenikäisten aikuisten tarpeisiin. Olohuone on turvallinen ja helposti 

lähestyttävä, päihteetön paikka, jossa kaikki voivat osallistua yhteisöruokailuun 

liittyviin ja muihin olohuoneessa tarjoutuviin vapaaehtoistehtäviin. Myös muussa 

yhdistyksen tapahtuma- ja leiritoiminnassa kaikkien ikäryhmien tarpeet otetaan 

huomioon ja jokaisen kynnyksetön osallistuminen sekä osallisuus turvataan. 

Osallistujille tehdään muutaman kerran vuodessa Pokka-palautekysely ja näin 

seurataan toiminnan laadullisten tavoitteiden toteutumista. 

Järvenpäässä päihteetöntä olohuonetoimintaa on ollut kaupungin nuorisotilassa 

Temalilla vuodesta 2018. Vuoden 2021 lopulla sitä ollaan Korona-tauon jälkeen 

käynnistämässä yhteistyössä Järvenpään kaupungin nuorisotoimen, Keski-

Uudenmaan Klubitalot ry:n, Setlementti Louhela ry:n sekä Järvenpään A-killan ja 

Yhdessä katettu -verkoston kanssa. (Vuonna 2020 Temalin Werkko-sunnuntain 

osallistujamäärä oli keskimäärin 20-30 henkeä/sunnuntai). 

Hyvinkäällä olohuonetoiminta käynnistyi 2020 ja vuonna 2022 sitä toteutetaan 

yhteistyössä Hyvinkään nuorisopalveluiden, Hyria Säätiön, Hyvinkään srk:n 

diakoniatyön, Hyvinkään A-killan ja mielenterveysyhdistys Verso ry:n sekä Yhdessä 

Katettu -verkoston ja Hyria Säätiön hävikkiruokaterminaalin kanssa. Vuoden 2021 

aikana kävijöitä on ollut keskimäärin 10 henkeä/sunnuntai, enemmistö oli 30-50 

vuotiaita, 15% alle 30-vuotiaita ja loput yli 50-vuotiaita. Vuonna 2022 on tavoitteena 

lisätä vastuullisten vapaaehtoisten määrää ja vakiinnuttaa toimintaa. Yhteistyötä 

muiden alueen toimijoiden, kuten kaupungin HYTE-palveluiden, Keusoten päihde- ja 

mielenterveyspalveluiden sekä Hyvinkään yhdistysten, kanssa on tarkoitus tiivistää.  

Nurmijärvellä olohuonetoiminta käynnistyi lauantaisin vuonna 2021 yhteistyössä 

Setlementti Louhelan ja Nurmijärven Klubitalon kanssa. Vuonna 2022 tavoitteena on 

lisätä yhteistyötä ja jakaa vastuuta eri tahojen kanssa siten, että niille tarjotaan tähän 

tukea sekä mahdollisuuksia osallistua Werkon koulutus- ja virkistystoimintaan.  

Vuonna 2022 käynnistetään olohuonetoiminnan yhteissuunnittelua Mäntsälässä ja 

Pornaisissa ja etsitään näiltä alueilta sen toteuttamisesta kiinnostuneita toimijoita 

kumppaneiksi. 

Kynnyksetön, kaikille aikuisille avoin olohuonetoiminta perustuu kaikkien osallistujien, 

myös tukea tarvitsevien osallistumiseen toiminnan järjestämiseen. Kaikkia toimintaan 

osallistuvia kohdellaan sen potentiaalisina toteuttajina, vastuuvertaisina tai 

vapaaehtoisina. Jokainen voi oman kiinnostuksensa pohjalta ohjata suunnitellusti tai 

spontaanisti tapahtuvaa vertaistoimintaa, osallistua yhteisölounaan valmistamiseen 

tai toteuttaa muuta omaa ja toisten kuntoutumista edistävää toimintaa[2]. 



Vertaisten kuukausikokoontumiset Vain Elämää -verkostossa 

Vain Elämää -verkosto on avoin kaikille vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta 

kiinnostuneille. Vapaaehtoisvoimin toteutetut verkoston kokoontumiset ovat olleet 

hyvin vapaamuotoisia, perustuneet vertaistuelliseen keskusteluun ja päihteettömään 

yhdessäoloon. Toiminta on ollut katkolla Koronan vuoksi ja tarkoitus on vuonna 2022 

käynnistää toimintaa samalla linjalla samalla sitä kehittäen. 

Palstatoiminta 

Werkko ry järjestää yhteistyössä Järvenpään A-killan kanssa palstatoimintaa, jossa 

tarjotaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujille elvyttäviä kokemuksia kasvien 

hoitamisen kautta. Toimintaa varten on vuokrattu Väinönkulman viljelypalsta. Palsta- 

ja kasvihuonekasvatuksen lisäksi on tarkoitus hyödyntää myös luontoa. 

Ekopsykologian periaatteiden mukaisesti luontoympäristöä pyritään hyödyntämään 

osana kuntoutumista ja voimaantumista myös muuten. Green Care -tyyppisen 

toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät kokemuksellisuuden, 

osallisuuden ja luonnon elvyttävyyden avulla. Sadon antimista on tarkoitus nauttia 

syksyn Werkko Sunnuntaiden Yhdessä Katettu -lounailla. 

Virkistys- ja leiritoiminta. 

Yhdistys järjestää 1-2 kertaa keväällä ja 1-2 kertaa syksyllä virkistystoimintaa ja viiden 

päivän kesäleirin Hyvinkään Kaitaniemessä. Virkistyksellisen ja vertaistuellisen 

kesäleirin ohjelmassa on retkeilyä, saunomista, nuotioiltoja sekä muuta toimintaa, 

ryhmäkeskusteluja ja lepoa vertaisuuden hengessä. Mukaan ovat tervetulleita myös 

perheenjäsenet ja lemmikit. 

Yhdistys järjestää päihteettömiä vuotuisjuhlia, kuten juhannus ja 

sadonkorjuutapahtuma yhteistyössä KUUMA A-kiltojen kanssa. Nämä ovat tärkeitä 

sekä päihteettömyyden ja osallisuuden tukemiseksi että vertaisten ja muiden toipujien 

verkostoitumisen kannalta. 

Järvenpään kaupunki on vuoden 2022 aikana käynnistämässä Werkko ry:n ja Keski-

Uudenmaan Klubitalot ry:n aloitteesta ja alueen mielenterveystoimijoiden yhteistyönä 

syntyneen Kulttuurikortti-kokeilua. Kortti mahdollistaa pienituloisille ilmaisen 

osallistumisen (Järvenpään kaupungin rahoittamiin) kulttuuritapahtumiin ja 

Järvenpään opiston toimintaan sekä käynnit mm. taidenäyttelyissä ja konserteissa. 

Yhdistys on yksi kortin jakelua sekä käytön seurantaa toteuttavista toimijoista. 

Vastuuhenkilöiksi valitut jäsenet osallistuvat kaupungin järjestämiin suunnittelu- ja 

koulutustilaisuuksiin sekä toteuttavat kortin jakelua mm. Werkko-sunnuntaissa. 

 

 



2.3    Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden osaamisen vahvistaminen ja 

jaksamisen tukeminen  

Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden osaamiseen & jaksamiseen liittyvät 

valmennukset, koulutukset ja työnohjauksellisen tuen tarjoaminen toteutuvat 

vuonna 2022 osana Kokewa -hankkeen toimintaa. Kokewa-hanke pyrkii myös 

tavoittamaan uusia ja vastavalmistuneita kokemusasiantuntijoita sekä vertaisneuvojia 

Keski-Uudeltamaalta mukaan tähän toimintaan. 

Vuoden 2022 aikana Kokewa-hanke tarjoaa tarvekartoitukseen perustuvia 

valmennuksia, joiden tavoitteena on mm. antaa osallistujille perustietoja ja -

valmiuksia vertaisuuden- ja kokemusasiantuntijuuden kentällä. Niissä osallistujilla on 

mahdollisuus kokemuksellisen oppisen kautta perehtyä omaan rooliinsa, saada 

palautetta sekä vahvistaa kohtaamiseen liittyviä taitoja. Valmennukset on tarkoitettu 

Keusoten hyvinvointialueella vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa mukana 

oleville ja näistä tehtävistä kiinnostuneille sekä hankkeen yhteistyötahojen 

palveluksessa työskenteleville ammattilaisille. Näissä sote-ammattilaisille tarjoutuu 

mahdollisuus luottamukseen vuorovaikutukseen myös muualla kuin toimisto- tai 

virastoympäristössä. 

Kokemusosaajien CV-työpajassa tehdään vahvuustyöskentelyn menetelmiä 

hyödyntäen kokemus CV eli ansioluettelo, joka edistää kokemusosaajien 

hakeutumista vertais- ja kokemusasiantuntijatehtäviin ja -koulutuksiin. 

Tarinatyöpaja. Oma tarina on vertaisen ja kokemusasiantuntijan tärkein työkalu ja 

sen työstäminen on myös kokemusasiantuntijakoulutusten keskeisenä sisältönä. 

Kokemusten mukaan moni koulutettu kokemusasiantuntija kuitenkin ”tippuu” 

koulutuksen jälkeen, eikä pääse hyödyntämään oman tarinansa kertomista 

palveluiden kehittämisessä, ammattilaisten koulutuksissa tai esimerkiksi 

oppilaitosyhteistyössä. Käytäntö on osoittanut, että kokemusasiantuntijakoulutuksissa 

työstettyä omaa tarinaa, ei pystytä hyödyntämään kokemusasiantuntijan tehtävissä, 

vaan tarina vaatii jatkotyöstämistä, johon tuoreilla kokemusasiantuntijoilla ei 

välttämättä ole valmiuksia ilman tukea. Kokemusasiantuntijakoulutuksissa työstetään 

usein laaja tarina, jonka tehtävänä on toimia myös identiteettimuutoksen tukena. 

Tarinan työstämisen kautta on mahdollistunut asiakkaan muutos 

kokemusasiantuntijaksi. Tällainen kokonainen elämäntarina ei välttämättä toimi joka 

tilanteessa, vaan kokemusasiantuntijat tarvitsevat tukea siihen, että lähtevät 

katsomaan tarinaansa eri näkökulmista ja muokkaamaan sitä erilaisiin tehtäviin 

sopivaksi. Tarinatyöpajan toteutuksesta vastaavat yhdessä Kokewan 

hanketyöntekijöiden kanssa koulutuskokemusta omaavat kokemusasiantuntijat.  

Osallistuminen muiden kokemusasiantuntemusta kehittävien hankkeiden 

koulutuksiin: Vantaan A-killan Kokemusasiantuntijapankki (KAP) -hanke (2020-

2022) järjestää keväällä n. kerran kuussa monimuotoista, avointa 

kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutusta verkossa (alustavasti aiheina mm. 



kokemustarinan jalostaminen, vaikuttamistyö, yhteistutkimus, verkostoissa toimiminen 

ym). Koulutuksista tiedotetaan jäsenistölle. 

Koulutusta järjestetään yhteistyössä myös Tukihenkilötyö ry:n kanssa jatkona 

aiemmin toteutetulle Vertaistoimija -peruskoulutukselle. 

Mentorointi. Kokewa -hankkeessa jatketaan kokemusosaajien mentorointia, jossa 

kokeneet kokemusasiantuntijat välittävät osaamistaan kokemusasiantuntija- 

tehtävissä aloitteleville ihmisille. 

Työnohjauksellinen tuki.  Yhdistys ja Kokewa-hanke tarjoavat vertais- ja 

kokemusasiantuntijatehtävissä toimiville sekä näihin tehtäviin aikoville jäsenilleen 

työnohjauksellista keskustelutukea. Työnohjauksellinen tuki edistää jaksamista sekä 

henkilökohtaista kasvua ja kokemuksellista oppimista. 

3. Toimintaan osallistumisen maksut ja vastuutoimijoiden 

korvaukset 

Yhdistyksen toiminta ja tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia tai 

omakustannushintaisia, mutta tavoitteellisempaa koulutus-, valmennus- ja muuta 

vertais-/kokemusasian- tuntijaosaamista vahvistavaa toimintaa rahoitetaan 

jäsenmaksujen ja avustusten lisäksi osallistujilta kootuilla maksuilla. Kaikki 

osallistumismaksut pyritään pitämään pieninä, jotta myös hyvin pienituloisilla ja 

tulottomilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua toimintaan. Lisäksi voidaan myöntää 

hakemuksesta myöntää erillistä alennusta niin jäsen- kuin osallistumismaksuista. 

Kaikki tapahtumat ja kurssit ovat avoimia sekä jäsenille että muille vertaistuen piirissä 

toimiville tai toiminnasta kiinnostuneille yhdistyksen ulkopuolisille kansalaisille. 

Pääosa tapahtumista järjestetään jäsenistön vapaaehtoisvoimin. Vain erityistä 

vastuuta sekä vertais/kokemusasiantuntijaosaamista vaativista tai kuntoutumista 

edistävistä tehtävistä maksetaan toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio. 

Kuntoutumisensa alkuvaiheessa olevat työttömät tai mielenterveys- ja 

päihdeongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat vertaiset voivat saada 

vastuullisemmista tehtävistä alkuvaiheessa myös ns. kannustinrahaa. 

Kuntoutumista ja toipumista edistävään, päivätoiminnaksi katsottavaan yhdistyksen 

toimintaan (esim. Werkko-sunnuntait) erikseen sovittavissa tehtävissä (esim. 

vertaisohjaaja, -neuvoja, -valmentaja) pitkän matkan takaa osallistuville maksetaan 

tarvittaessa matkakulukorvauksia. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleville tai 

pitkäaikaistyöttömille voidaan maksaa myös ns. ahkeruus- tai kannustinrahaa[3] silloin, 

kun tehtävien suorittaminen edistää heidän hyvinvointiaan, toimintakykyään ja 

kuntoutumistaan (kannustinrahakäytäntö on tarkoitus rahoittaa Järvenpään kaupungin 

avustuksella)[4]. Tällä pyritään vahvistamaan erityisesti pienituloisten ja tulottomien, 

palveluiden ulkopuolella olevienkin osallisuutta. Kannustinrahojen maksaminen on 

perusteltua silloin, kun kyseessä on etuuksien varassa elävä henkilö, joka näin voi 



siirtyä kohti osallisempaa asemaa yhdistyksessä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. On 

helpompaa lähteä kokeilemaan omaa kuntoutumista edistäviä, myös vastikkeellisia 

vastuutehtäviä, kun se ei vaadi laskutukseen, pankkiyhteyksiin ja verotukseen liittyvien 

käytäntöjen hallintaa eikä vaikeuta muiden sosiaalietuuksien maksatusta. 

Kannustinrahasta ei ole tarkoitus tehdä kenenkään kohdalla pysyvää käytäntöä. Kun 

tehtävien sitovuus ja vastuullisuus lisääntyvät ja jäsen on vahvistunut tekemään 

pitkäkestoisempia ja sitovampia sopimuksia esimerkiksi kunnan palveluissa tai 

yhdistyksen koulutus- tai kokemusasiantuntijatehtävissä, hän saa verollisia, 

toimeksiantosopimukseen perustuvia palkkioita. Kannustinraha- ja palkkiokäytännöt 

perustuvat yhdistyksessä tätä tarkoitusta varten nimettyjen vastuuhenkilöiden 

(nimenkirjoittajan tai muu hallituksen valtuuttama vastuuhenkilö) maksu- ja 

kirjaamisvelvoitteeseen. Jäsenten osalta palkkioiden ja kannustinrahan maksutiedot 

kirjataan henkilörekisteriin, muiden kohdalla ylläpidetään erillistä seurantakirjausta 

(josta ei synny henkilörekisteriä). 

Kokewa -hankkeen järjestämät valmennukset ja lisäkoulutukset ovat lähtökohtaisesti 

osallistujille maksuttomia, minkä lisäksi osallistumisen esteitä puretaan maksamalla 

myös osallistujien matkakuluja. Hankkeessa toimiville kokemusosaajille maksetaan 

erikseen tehtävien sopimusten mukaisesti palkkioita vastuullisista tehtävistä, jotka 

edellyttävät kokemusasiantuntijaosaamista, vaativat valmistautumista ja edellyttävät 

toiminnan arviointiin ja raportointiin osallistumista. 

 

[1]
 Keski-Uudellamaalla vapaaehtoispohjalta toimivat Vain elämää -vertaisverkosto & a-pajan vertais- 

ja ammattilaisverkosto sekä laajempi, osin valtakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäjät-

verkosto sekä HUS-Hyvinkää psykiatrian vertaisverkosto. 

[2] Koska aktiivisin, yhdistyksen perustanut jäsenistö on pääosin Järvenpäästä ja Hyvinkäältä, toiminta 

niissä sekä yhteistyö näiden paikkakuntien toimijoiden kanssa korostuu toiminnan alkuvaiheessa. 

Muissa Keski-Uudenmaan kunnissa asuvien toimintaan osallistumista vastuullisissa tehtävissä ja 

rooleissa edistetään maksamalla heille matka- ja kulukorvauksia. Viidentenä toimintavuotena on 

tarkoitus panostaa muiden Keski-Uudenmaan kuntien alueella tapahtuvaan toimintaan sekä laaja-

alaisempiin, eri paikkakuntien toimijoita yhteen kokoaviin tapahtumiin. 

 [3] Veronalaista tuloa eivät ole kunnan, sosiaali- tai terveydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön 

tai yleishyödyllisen yhteisön kehitysvammaiselle, mielenterveyspotilaalle, päihdehuollon asiakkaalle 

taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaalle järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta maksettu keskimäärin 

päivää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun niminen avustus, jolla tuetaan 

asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista. (Tuloverolaki, 4. luku, 92§, kohta 

23.) 

[4] Verovapaa kannustinraha on 3 euroa tunnilta ja max. 12 euroa päivältä ja se maksetaan 

pääsääntöisesti välittömästi tehtävän suorittamisen jälkeen. Kannustinrahaa ei makseta, jos kyseinen 

henkilö on jo saanut sellaista tai vastaavaa korvausta samana päivänä esim. kunnan työ- ja 

päivätoiminnassa.  

   



 


