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Webinaarissa esitetyt kysymykset ja vastaukset Sanna Salmelalle: 

Kun kokemustoimija on mukana digihoitopolku-kehittämisessä (myös testaajan roolissa, 
ennen digihoitopolun varsinaista tuotantokäyttöä), tarkoitetaan siis kokemusedustajaa, 
eikä -neuvojaa?  
 
Vastaus: Jos kokemustoimija on osallistunut esim. suunnittelupalavereihin, hän on ollut 
kokemusedustajan roolissa. Mutta jos hän on testaajan roolissa, tällöin hän on 
kokemusneuvojan roolissa. Alkuperäisessä palkkiokäytännössä näille kahdelle roolille oli 
erilaiset palkkionmaksuperusteet, mutta nyt ollaan menossa suuntaan, jossa roolilla ei ole 
väliä. Todennäköisesti lähestymme tapaa, jossa on käytössä vain tuntipalkkio, roolista 
riippumatta 
 
Onko sairaalassa omia koulutettuja? 

 
Vastaus: PPSHP ei ole kouluttanut itse kokemustoimijoita. Toivomme, että Pohjois-
Pohjanmaan järjestöt yhdessä valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston kanssa 
vastaavat kokemustoimijoiden peruskoulutuksesta -siitä 40 tunnin koulutuksesta. Sen 
sijaan PPSHP on sopinut Järjestöpiste Kaiun kanssa, että Kaiku huolehtii 
kokemustoimijoiden perehdytyksestä sairaalamaailmaan. Järjestöpiste järjestää muillekin 
vapaaehtoisille sairaalaperehdytyksen, jota hyödynnetään jatkossa siis myös 
kokemustoimijoille. 
 
Minkälaiset palkkioperiaatteet on sairaanhoitopiirillä? 
 
Vastaus: Ne ovat viimeistelyvaiheessa ja julkaistaan osana muuta toimintaohjetta. En voi 
vielä sanoa varmaksi, mutta voi olla, että kokemustoiminnasta aletaan maksaa roolista 
riippumatta noin 20 euroa tunnilta. Summa on linjassa kahden muun yliopistosairaalan 
palkkiosumman kanssa. 
 
Kuinka usein shp:n perehdytyksiä peruskoulutetulle kokemustoimijalle järjestetään, 
mitenniistä saa tietoa? 
 
Vastaus (Lauri Honkala): Markkinoidaan yhdessä OLKAn ja Kokemustoimintaverkoston 
kanssa järjestöille myöhemmin päätettävällä tavalla. 
 

Missä sairaaloissa on sama systeemi käytössä, mielenkiinnosta kyselen  
 
Vastaus: Kysyjä tarkoitti kokemusneuvojan rooleja. Kolmen roolin malli on omaksuttu 
valtakunnalliselta kokemustoimijaverkostolta, joka alkoi käyttää näitä rooleja kuluneen  
vuoden aikana. PPSHP otti ne heti käyttöön kehitellen niistä esityksessä nähdyn taulukon, 
jossa on konkretisoitu sitä, mitä kussakin roolissa voi esimerkiksi tehdä. Esimerkit ja roolit 
varmasti muokkautuvat ja täydentyvät tulevaisuudessa kokemuksen myötä. PPSHP on 



ollut yksi edelläkävijä roolien käyttöönotossa, mutta kehityssuunta on samakoko maassa 
valtakunnallisen kokemustoimijaverkoston ansiosta. 
 
Sannan täydentävä vastaus, jota en sanonut itse webinaarissa: Koska Oys on 
yliopistosairaala, tuntipalkkion vertailukohteena olivat muut yliopistosairaalat (HYKS, Tays, 
TYKS ja KYS). Saimme tiedusteluumme vastaukset Kuopion KYSistä ja Turun TYKSistä. 
Niissä palkkio on 20 euroa tunti. 
 

Palkkioissa huomioitavaa, esim luentotehtävissä puheenvuoron valmisteluun kotona 
käytettävä aika 
 
Vastaus: Kyllä huomioidaan. Tämä asia oli sisällä jo aiemmassa roolipohjaisessa 
palkkiokäytännössä, mutta on huomioitu myös tässä tuntipalkkiokäytännössä. 
 

 
 


