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Toiminta-ajatus

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen 
kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoiminta-
organisaatio joka keskittyy erilaisten riippuvuus-
ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon, 
työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä 
työllistymisen edistämiseen.
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Miten asiakkaiden osallisuus toteutuu 
järjestöjen toiminnassa ja kehittämisessä
• Yleisesti järjestöt pyrkivät vilpittömästi edistämään 

edustamiensa asiakkaiden osallisuutta
• Käytännössä asiakkaat kuitenkin vain harvoin osallistuvat 

järjestön palvelujen ja toiminnan suunnitteluun, 
kehittämiseen tai niiden toteuttamiseen.

• Vielä harvemmin asiakkaita otetaan mukaa erilaisiin 
julkisen tai edes järjestöjen muodostamiin verkostoihin, 
foorumeihin tai muihin kokouksiin, jossa heidän palveluita 
tai toimintaedellytyksiä kehitetään.



Asiakkaiden osallisuutta ja toimintaedellytyksiä 
lisäävät tavoitteet ja toimenpiteet Sovatek-säätiöllä

• Palvelujen rakenteita ja –prosesseja uudistetaan asiakaslähtöisesti kaikilla 
toimialoilla

• Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa laajennetaan kaikille toimialoille. 
Asiakkaiden osallisuutta palvelujen ja kansalaistoiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa lisätään.

• Hoidossa, kuntoutuksessa ja työllisyyspalveluissa olleita asiakkaita pyritään 
palkkaamaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa edistäviin tehtäviin

• Järjestölähtöisen toiminnan ja vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan 
kehittämisen painopistettä muutetaan sinänsä tärkeiden järjestöverkostojen ja 
foorumeissa tapahtuvien tapaamisten sijaan entistä enemmän 
asiakasosallisuutta ja vertaisuutta tukevien ja kasvattavien rakenteissa 
toimimiseen. 
– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaa käytetään enemmän asiakkaidemme 

kanssa tehtävään työhön järjestöjen kanssa kokoustamisten sijaan. 



Missä toiminnoissa ja rooleissa nykyiset tai entiset 
asiakkaat ovat käytännössä olleet mukana?

• Hankesuunnittelijoina (ei työsuhdetta)
• Hanketyöntekijöinä (Ok-hanke, mahdollisuus, Tukialus) 

Palkattuina vertaistoiminnan ja osallisuuden edistämisen 
koordinaattoreina

• Toimialajohtoryhmän jäsenenä
• Vertais- tai kokemusasiantuntijana työparina tai ryhmän 

ohjaajana useissa palveluissa ja hankkeissa
• Niissä työryhmissä, verkostoissa yms. joihin heitä on saatu 

tai joihin heidät on kutsuttu / hyväksytty!
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