
 

 

Tavoitteena hyvä arki: monialainen kumppanuus asiakastyössä   

 
Aika: 22.11.2017 klo 9.30–16.00 
 
Paikka: Jyväskylä, Bovalius-ammattiopisto, Caritas-sali (Keskussairaalantie 21, Jyväskylä) 
 
Teemat: Osallisuus, kokemusasiantuntijuus, omahoito, kansansairauksien ehkäisy, eriarvoisuus, 
hyvinvointierot, monialainen hyvinvointiyhteistyö ja kehittäjäkumppanuus 
 
Seminaarin tavoitteena on tarkastella monialaisen hyvinvointiyhteistyön merkitystä kansalaisten 
hyvän arjen sekä osallisuuden vahvistamiseksi. Näkökulmia aiheesta esittävät 
kokemusasiantuntijat, terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, hyvinvointitutkimusta tekevät 
tahot sekä kolmannen sektorin yhteistyökumppanit. 
 
Seminaari liittyy kokemusasiantuntijatoiminnan ja asiakasosallisuuden kehittämistyöhön. 
Kehittämistyön tarkoituksena on kokeilujen kautta löytää kansalaisten arkeen soveltuvia, 
uudenlaisia toimintamalleja, jotka ovat hyvinvointia ylläpitäviä ja joista on hyötyä eriarvoisuuden 
ehkäisyssä. Kehittäminen tapahtuu alueen terveyskeskuksissa ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä yhteistyössä ammattilaisten, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.  
 
Keski-Suomi on mukana muun muassa hallituksen osallisuus – kärkihankkeessa 
(http://www.ksshp.fi/palvelut_asiakaslahtoisiksi). Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
kehittämistoimintaa tukee myös Tekes (http://www.ksshp.fi/kokemusasiantuntijuus_palveluissa).  
 
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, esimiehet, kokemusasiantuntijat, 
järjestötoimijat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.  
 
Ilmoittautuminen: 8.11.2017 mennessä oheisesta linkistä: 
(https://www.webropolsurveys.com/S/88EBD23E1166F026.par)  
 
Seminaari on osallistujille maksuton. Seminaaria on mahdollista myös seurata etäyhteyden 
välityksellä ja siihen tulee myös ilmoittautua. 
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SEMINAARIOHJELMA 

Aamupäivän puheenjohtaja: Terveyden edistämisen professori Tarja Kettunen, KSSHP ja Jyväskylän yliopisto 

9.30-9.40 Tilaisuuden avaus 
Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, KSSHP  

9.40-9.55 Asiakasosallisuuden merkitys kansallisella tasolla 
Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM   

9.55-10.55 Syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuus Suomessa – sosiaalinen näkökulma runsaasti 
tukea tarvitsevien palvelujen kehittämiseen 
Sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto 

10.55-11.20 
 

Miten asiakasymmärrys syntyy? Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten tarinoita 
palvelujärjestelmästä 
KSSHP:n koulutetut kokemusasiantuntijat ja kehittämisosastonhoitaja Jani Korpela, KSSHP  

11.20-12.15 Kokemusasiantuntijatoiminta Suomessa: keskustelua ja paneeli  
Puheenjohtaja: hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen, KSSHP 
Panelisteina: Marjo Kurki, KoKoA ry., Minna Laitila, ylihoitaja EPSHP; Suvi Nousiainen, esimies 
Puiston kansalaistoiminta ry., Tampere; Pekka Makkonen, kehittämisylihoitaja VSSHP; 
kokemusasiantuntija Annukka Harjula KSSHP; Heljä Lundgren-Laine, hallintoylihoitaja KSSHP 

12.15-13.15 Lounas (omakustanteinen) 

Iltapäivän puheenjohtaja: Terveyskasvatuksen lehtori Kirsti Kasila, Jyväskylän yliopisto 

13.15-14.15 Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi: kokemustiedon mahdollisuudet sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 
Yksikön päällikkö Eila Linnanmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

14.15-14.35 Vertaistuki hyvän arjen voimavarana - kolmas sektori yhteistyökumppanina 
Erityisasiantuntija Ritva Varamäki, SOSTE ry. & projektipäällikkö Anu Toija, OLKA-hanke, EJY 
ry.  

14.35-14.45 Virkistystauko 

14.45-15.00 Collaborative practice – citizens and services working together in new relationships 
Altogether Better Associate Bettan Båge & Director Alyson Mc Gregor, Altogether Better (UK)  

15.00-15.20 Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä 
Projektipäällikkö Kristina Grahn, KSSHP 

15.20-15.35 Osallisuus ja yhteistyö muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä 
Terveyden edistämisen suunnittelija Susanna Mutanen, KSSHP  

15.45-16.00 Tilaisuuden päätös 
Terveyden edistämisen professori Tarja Kettunen, KSSHP ja Jyväskylän yliopisto 

 
Järjestäjä: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö ja koulutuspalvelut 
Lisätietoja seminaarista: Projektipäällikkö Kristina Grahn (kristina.grahn@ksshp.fi)  
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