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Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 
 
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Huvudstadsregionens närståendendevårdare rf, on perustettu 
28.4.1998. Yhdistys toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestönä 
Helsingissä ja Vantaalla. 
 
Yhdistyksemme on suurin jäsenmäärältään Omaishoitajaliiton jäsenyhdistyksistä. Henkilöjäsen-
määrä oli vuoden 2020 lopussa 953 ja kannattajajäseniä oli 7. Jäsenistöstä yli 80 % on naisia, mikä 
kuvastaa valtakunnallisestikin sitä, että omaishoito on hyvin naisvaltaista. Jäsenistön vaihtuvuus on 
melko suurta. Yhdistykseemme liitytään jäseneksi varsin myöhäisessä vaiheessa, kun omaishoitoti-
lanne perheessä on kestänyt jo mahdollisesti vuosia. Omaishoitotilanteen loputtua moni omaishoi-
taja haluaa jättäytyä pois yhdistyksen toiminnasta. Vuoden 2020 aikana yhdistykseemme liittyi 89 
uutta jäsentä ja erosi 155 henkilöä.  
 
Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on omaishoitoperheiden ja läheisten aseman parantaminen 
ja tukeminen. Yhdistyksemme kehittää tukitoimia Helsingissä ja Vantaalla huomioiden muuttuvat, 
monimuotoiset tilanteet monikulttuurisessa kaupunkisympäristössä. Toiminta antaa mahdollisuu-
den omaishoitoperheille ja jäsenistölle osallistua ja vaikuttaa. Vapaaehtoistoimijat ovat yhdistyksel-
lemme voimavara. 
 

Yhdistyksen arvoja ovat kump-
panuus, yhdenvertaisuus ja 
uuden oppiminen. 

 
Yhdistyksemme arvot ovat kumppanuus, yhdenvertaisuus ja uuden oppiminen. Arvot ohjaavat toi-
mintaamme. 
 
Väestöpohja toimialueellamme on noin 870 000, ja heistä valtakunnallisen arvion mukaan 
mahdollisia omaishoitajia on noin 60 000. Virallisia, kunnan kanssa omaishoitosopimuksen 
solmineita on noin 4500. Toiminta-alueellamme asuu paljon vieraskielistä väestöä, lähes 100 000 
henkilöä, mikä tuo mukanaan omat haasteensa toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen sääntö-
jen mukaisten tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys organisoi erilaista omaishoitajien neuvonta-, 
vertaistuki- ja vaikuttamistoimintaa.  
 
Yhdistyksemme toimii yhteistyössä paikallisten vammais-, potilas- ja vanhusjärjestöjen sekä mui-
den omaistoiminnasta kiinnostuneiden tahojen kanssa täydentäen ja kehittäen jo toimivaa omais-
hoitajien palvelurakennetta. Yhteistyötä tehdään Helsingin ja Vantaan kaupunkien viranomaisten 
sekä alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Jonkin verran teemme myös yhteistyötä 
yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yhdistyksemme on vakiinnuttanut paikkansa omalla toimialu-
eella omaishoidon asiantuntijana ja osallistuu erilaisiin työryhmiin, joissa kehitetään omaishoitoa 
tukevia palveluja.  
 
Koronavuosi 2020 ja sen vaikutus omaishoitajiin 
Yhdistyksenä olimme edelläkävijöitä siinä, että halusimme mahdollisimman pian rajoitusten astu-
essa voimaan kysyä omaishoitajilta, miten koronavirus vaikuttaa heidän arkeensa. Toteutimme ky-
selyn huhtikuussa 2020 verkkosivuillamme. Saimme vastaukset lähes 100:lta omaishoitajalta ja 



vastaajien määrä jakautui melko tasaisesti yli ja alle 65 -vuotiaisiin omaishoitajiin.  
 
Kyselyn merkittävin viesti oli se, että korona vaikutti omaishoitajan arkeen erittäin paljon. Keväällä 
lyhytaikaishoitojärjestelyt lakkautettiin lähes kokonaan. Hoidettavien päivätoimintapaikat ja lyhyt-
aikaishoitojaksopaikat suljettiin. Erityislasten koulut ja toiminnat suljettiin ja lapset sekä nuoret 
siirtyivät kotiopetukseen. Kotipalvelun työntekijöille ei saatu riittäviä suojavarusteita ja omaishoi-
toperheet eivät uskaltaneet ottaa apua kotiin. Yli 70-vuoitaita ja sairauksien myötä riskiryhmiin 
kuuluvia kehotettiin pysymään kotona. Omaishoitajat jäivät osin oman onnensa varaan – teke-
mään yksin hoivatyötä, jota aikaisemmin pystyi jakamaan useamman tahon kanssa.  
 

Koronatilanteessa moni 
omaishoitaja koki pelkoa.  

 

Korona-aika nosti kyselyn mukaan omaishoitajissa pelkoa. Koettiin, että heidät oli unohdettu, 
hoiva uuvutti, välttämättömien asioiden hoitaminen esimerkiksi kaupassa käyntien järjestely oli 
osalle vaikeaa. Kaikilla omaishoitajilla ei ole ympärillään läheisten hoivaverkostoa. Työikäisiä 
omaishoitajia lomautettiin, joten taloudellinen tilanne huolestutti. Pandemian jatkuessa hoivati-
lanteet kriisiytyivät ja monen omaishoitajan voimavarojen hupenemisesta tuli todellinen vaara. 
Hoidettavien ja osin omaishoitajien toimintakyky huononi. 
 
Kyselyssä esille tulleita omaishoitajien arkeen liittyvistä epäkohdista vietiin viestiä viranhaltijoille ja 
päättäjille. Samoin kyselyn myötä yhdistys muutti omaa toimintaansa. Etsittiin vaihtoehtoisia ta-
poja tukea omaishoitajia ja toteuttaa toimintaamme. Näitä olivat muun muassa puhelimen välityk-
sellä annettavan tuen lisääminen ja tapaamisten siirtäminen verkkoon. Keväällä tehtiin internetsi-
vuille Perjantaiposti, johon koottiin vinkkejä ja linkkejä jaksamista tukevaan toimintaan. Kaikille 
jäsenille postitettiin keväällä ja joulun alla kortit.  
 
Hallitus ja henkilöstö 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa jäsenistön syyskokouksessa valitsema hallitus, jonka jäseninä 
vuonna 2020 olivat puheenjohtajana toiminut Tuula Mikkola, Tuula Poikonen I varapuheenjohtaja 
ja Hannu Koivula II varapuheenjohtaja, Tiina Autio, Arzu Caydam-Lehtonen, Ylva Krokfors, Mia 
Löflund, Päivi Malin, Kirsi Rossi ja Kati Vuontisjärvi. Hallituksen sihteerinä ja asioiden esittelijä 
toimi toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen.  
 
Koronan vuoksi yhdistyksen sääntöjen mukaiset kevätkokous (25.8.20) ja syyskokous (30.11.20) 
pidettiin vasta syksyllä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen jäsen Hannu Koi-
vula on myös Omaishoitajaliiton hallituksessa. Hallituksen jäseniä ja yhdistyksen työntekijöitä osal-
listui virtuaalisesti lokakuussa järjestetyille valtakunnallisille liiton ja paikallisyhdistysten järjestöpäi-
ville. Hallituksella oli vuoden 2020 aikana yhdistyksen työntekijöiden kanssa yksi suunnittelupäi-
vää. Kevät ja joulujuhlat jäivät viettämättä yhdistyksen jäsenistön kanssa. 
 
Vuonna 2020 yhdistyksen työntekijätilanne vakiintui. Omaisneuvossa palkattiin helmikuussa uusi 
työntekijä vakituisen jäädessä eläkkeelle. Yhdistyksessä on kolme toiminta-avustusta, jotka ovat Kol-
mipyöräinen, Iloa arkeen ja Omaisneuvo. Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen toimi kaikkien 
työntekijöiden esimiehenä ja vastasi yhdistyksen henkilöstö-, talous- ja toiminnanjohtamisesta. 
Toiminnanjohtajan palkkaus on Yleisavustuksesta, samoin 50 % viestintävastaavan ja 50 % toimis-
toassistentin palkkaus. 



 
Palkattu henkilöstö koostuu Kolmipyöräinen toiminta-avustuksessa Etsiväpyörän osuudesta vas-
tasi Soili Hyvärinen, Kehittämispyörästä Lea Lindqvist ja viestinnästä Ari Liimatainen, joka siirtyi 
vuoden lopussa muihin tehtäviin. Iloa arkeen -toiminnasta vastasivat Laura Liikanen ja toimistoas-
sistentti Tiina Sirkiä. Omaisneuvo toiminta-avustuksessa maahanmuuttajatyön vastaavana oli 
Tuulikki Hakala ja kehittäjänä Farzaneh Hatami Landi. Korona vaikutti myös koko henkilöstön toi-
mintaan niin, että kesällä kaikki, joilla oli ns. täydet vuosilomat, pitivät kesälomarahan vapaana. 
Joilla näitä etuuksia ei ollut, olivat lomautettuna. Tähän päädyttiin siksi, että omaishoitaja-asiak-
kaita ei tavoitettu siinä määrin, että toimintamme olisi toteutunut sillä tasolla kuin työllämme on.  
 
Henkilöresursseina yhdistyksessä toimi aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden joukko, joista osa toimi 
myös vertaistukiryhmän ohjaajina. Vapaaehtoiset mahdollistivat yhdistyksen laajan toiminnan ja 
tänä vuonna muun muassa puhelinvapaaehtoisina omaishoitajien yksilöllisen tuen. Tämän lisäksi 
käytettiin palkkiotoimisia asiantuntijoita ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita luennoitsijoina eri-
laisissa yleisö- ja jäsentilaisuuksissa.  
 
Tilitoimistopalvelut ostetaan Tietotili Consulting Oy:ltä, toiminnan kannalta välttämätön IT-tuki Hil-
lat.it:ltä, toimitilan siivous ja aulapalvelut tulevat toimistorakennus Limeparkin toimesta. Tilintar-
kastajina ovat toimineet Jouni Vanhala ja Vesa Peltola. Yhdistyksen tili on Nordeassa. 
 
Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Terveystalo Oy:ltä. Tiimipalaverit pidetään säännöllisesti 
kerran viikossa ja suunnittelupäiviä 6–8 kertaa vuodessa. Kaikki ovat osallistuneet kehityskeskuste-
luun esimiehen kanssa. 
 
Omaishoitajaviikko (vko 48) käynnistettiin perinteisellä kirkkopyhällä Temppelinaukion kirkossa. 
Muu omaishoitajaviikolle suunniteltu ohjelma jouduttiin perumaan koronarajoitusten tiukentu-
essa.  
 
Toimitilat 

Yhdistyksemme muutti vuoden 2019 aikana uusiin toimitiloihin (201 m2) Itä-Pasilaan, Ratamesta-
rinkatu 7 B. Toimitila toimii yhdistyksen toimistona, työntekijöiden työtilana sekä tapaamis-, koulu-
tus- ja kokoustilana. Toimitilamme mahdollistavat suuremmankin määrän kerralla osallistujia osal-
listumaan tapahtumiimme. 
 
Vuoden 2020 aikana toimitilassa on pidetty omaishoitajan taidenäyttely. Tilamme on käytössä 
myös ilta-aikaan, jolloin vapaaehtoisten ohjaamat vertaistukiryhmät kokoontuvat. Myös viikonlop-
putapaamiset ovat mahdollisia. Korona asetti omat rajoituksensa toiminnoille. 
 



Yhdistystoiminta 
Toimimme sääntöjen mukaisesti omaishoitajien edunvalvojana. Käytännössä tämä tarkoittaa erilais-
ten omaishoitoon liittyvien epäkohtien esille tuomista sekä parannusehdotuksien tekemistä yhteis-
työkokouksissa, joita on järjestetty säännöllisesti kunnan työntekijöiden ja päättäjien kanssa. Toi-
minnanjohtaja on yhdistyksen edustajana Helsingin vanhusneuvostossa. 
 
Yhdistyksemme asiantuntijuus omaishoitoon liittyvissä asioissa on mahdollistanut monipuolisen yh-
teistyön eri toimijoiden ja järjestötahojen kanssa. Olemme tunnettu ja tunnustettu yhdistys omais-
hoitoon liittyvissä asioissa. 
 
Yhdistyksessä seurataan ja kirjataan kaikki yhteydenotot ja kävijämäärät. Suurin osa yhteyden-
otoista on ohjaus -ja neuvontapuheluita sekä ilmoittautumisia eri tapahtumiin ja järjestelyihin. 
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n työntekijöille tuli vuoden 2020 aikana 2 190 omaishoidon 
ohjaus- ja neuvontapuhelua. Yhteydenotot sähköpostilla ovat lisääntyneet huomattavasti. 
 
Talous 
Yhdistyksen toiminta perustuu toiminta-avustusten toimintoihin ja kaikki yhdistyksemme toiminta 
rahoitetaan STEAn myöntämillä avustuksilla eli Veikkauksen tuotoilla. STEAlta anotut rahoitukset 
jatkuivat lähes entisen suuruisina. Yhdistyksemme oma varainhankinta muodostuu Omaishoitajalii-
ton jäsenmaksupalautuksilla, joka on 12,50 euroa jäsentä kohti.  
 
Talouden suunnittelussa ja hankinnoissa noudatetaan yhdistyksen taloussääntöä ja hankintaohjetta. 
Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa oleva talousarvio ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin rahoitta-
jalle lähetetyt talousarviot jatkohakemusten liitteinä. 
 

Avustukset 
 
Maailman tärkein työpaikka -lahjoitusvarat 
Eläkeyhtiö lahjoitti 2019 Maailman tärkein työpaikka -kampanjan innoittamana Pääkaupunkiseu-
dun omaishoitajat ry:lle 10 000 euroa käytettäväksi omaishoitajien Tauon paikkaan. Tämä raha oh-
jattiin Poliisihallituksen myöntämälle Rahankeräyslupaan kuuluvalle tilille. Tauon on voinut saada 
vain kerran ja se on ollut maksimissaan neljä tuntia. Rahavaroja siirtyi vielä keväälle 2020 ja niillä 
varoilla sai 8 omaishoitajia luvatun neljän tunnin tauon.  
 
Helena Lavikaisen säätiön avustus 
Yhdistyksemme sai alkuvuodesta 2020 Helena Lavikaisen säätiöltä 10 000 euron avustuksen. Vuo-
den aikana pysyimme käyttämään varoja koronan vuoksi vasta syksyllä. Avustuksen turvin pidettiin 
Vantaalla Tunnemaalaus -ryhmä, joka kokoontui viisi kertaa. Mukana oli kuusi omaishoitajaa. Ryh-
män tavoitteena oli maalauksen kautta tunteiden ilmaiseminen. Syyskuun lopussa teimme retken 
Riihimäen lasimuseolle, johon osallistui 29 omaishoitajaa. Tämän lisäksi maksoimme avustuksesta 
yhden omaishoidon kokemusasiantuntijapalkkion.  
 
Ragnar Ekbergin säätiön avustus 
Säätiön myöntämällä 3000 € avustuksella järjestettiin entisille omaishoitajille virkistys- ja vertais-
viikonloppu 3.-4.10.2020 Hotelli Nuuksiossa. Viikonloppuun osallistui 11 entistä omaishoitajaa. 



Päivien aikana oli kaksi luentoa, joista toisessa käsiteltiin leskeytyneen omaishoitajan luopumis-
prosessia ja sitä, miten suruprosessin kautta pikkuhiljaa arki muotoutuu uudenlaiseksi. Toisessa 
luennossa annettiin käytännön vinkkejä arjen hallintaan ja tähän hetkeen pysähtymistä mindfull-
ness -harjoitusten ja meditoinnin avulla. Nuuksion luonto puolestaan tarjosi hyvät ulkoilumahdolli-
suudet. Entisten omaishoitajien toisilleen antama vertaistuki on aina merkittävää surusta toipumi-
sessa.  
 
Kaupunkien järjestöavustukset 
Helsingin kaupungin järjestöavustus 2500 € ja Vantaan kaupungin järjestöavustus 1000 € on käyt-
tämättä koronatilanteesta vuoksi. 
 

Viestintä 
 
Viestintä vahvistaa Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n tehtävää, toimintaa ja tavoitteita. Yh-
distyksen ydinviesti toimii viestinnän perustana ja palvelulupauksena: Pääkaupunkiseudun omais-
hoitajat ry on omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Neuvomme omaistaan hoitavia, kehi-
tämme omaishoidon tukitoimia ja järjestämme vertaistoimintaa. 
 
Viestintä tukee ja osallistaa omaishoitajia. 
Media- ja asiantuntijajulkisuus hyödyttävät edunvalvontaa. 
Viestintä levittää tietoa omaishoidosta ja monipuolistaa omaishoidon julkisuuskuvaa. 
Viestinnän asiantuntijan toimenkuvaan sisältyvät viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu, toteu-
tus, seuranta ja arviointi. Viestinnän asiantuntija toimi Omaishoitajien kantapöytä -ryhmän vetä-
jänä Kinaporin seniorikeskuksessa ja kirjoitti omaishoidosta eri medioihin. Ari Liimatainen toimi 
tehtävässään vuoden 2020 loppuun. 
 
Oma-lehti 
Oma-jäsenlehdestä ilmestyi neljä numeroa painettuna ja sähköisenä versiona, oma-lehti.fi. Joulu-
kuun numeron liitteenä lähetettiin toisen kerran Pääkaupunkiseudun omaishoitajien seinäkalen-
teri. 
 
Oma-lehteä kehitetään jatkuvan palautteen avulla. Lukijat antoivat palautetta kasvokkain, puheli-
mitse, postitse ja nettilomakkeella. Omaishoitajien kohtaamissa ja Lukijaraadin vinkeistä on saatu 
juttuja verkkoon ja jokaiseen lehteen. Oma-lehdessä on julkaistu myös omaishoitajien tarinoita, 
runoja ja valokuvia.  
Painetusta Oma-lehdestä on tullut omaishoitajien suosikki. Lähes 90 % jäsenistä lukee lehden mie-
lellään kotona ja toivoo saavansa tietoa sitä kautta (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n jäsenky-
sely 2018). 
Oma-lehden kukin painos oli reilu tuhat kappaletta. 
Lehtiä jaetaan myös tapahtumissa ja lähetetään 
muun muassa Helsingin Sanomien ja Ylen toimituk-
siin sekä eduskunnan omaishoitoryhmän jäsenille. 

 

Oma-lehti on piristänyt 
omaishoitajien arkea. 

https://www.polli.fi/yhdistys/jasenlehti


Verkkoviestintä ja sosiaalinen media 
Vuonna 2020 verkkosivuilla oli 19 292 käyttäjää, 42 569 yksilöityä sivun katselua ja 52 714 sivun 
katselua. Käyttäjä on henkilö, joka on aloittanut vähintään yhden istunnon vuonna 2020. 
Yksilöity sivun katselu tarkoittaa niiden istuntojen määrää, joiden aikana tietty sivu näytettiin vä-
hintään kerran. Sivun katselukerrat on katseltujen sivujen kokonaismäärä, jossa huomioidaan yksit-
täisen sivun toistuneet tarkastelut. 
 
Verkkosivujen tuetuimmat artikkelit olivat 1) TE-toimiston kannattaa kuunnella omaishoitajaa, 2) 
Sata tarinaan korona-arjesta 3) Kokemusasiantuntijatoiminta. Suosituimmat sivut olivat 1) polli.fi-
etusivu, 2) Yhteystiedot ja 3) Oma-jäsenlehti. 
 
Facebookissa oli vuoden lopussa 674 seuraajaa (600 vuonna 2019), Twitterissä 667 (585) ja 
Instagramissa 338 (224). Youtube-kanavalla julkaistiin kaksi videota Omaishoitajien kokemusasian-
tuntijatoiminnasta. Katselukertoja näillä 93. 
Uutiskirje kertoi yhdistyksen toiminnasta kuukausittain 586 tilaajalle. Koronakeväällä tehtiin 
omaishoitajien tukemiseksi uusi Perjantaiposti, joka ilmestyi yhdeksän kertaa ja lukijoita oli par-
haimmillaan 160.  
 
Muu toiminta 
Riitta Toivonoja julkaisi uuden runokirjan Aika ennen lumen tuloa. Kirjan tuotto tukee Pääkaupun-
kiseudun omaishoitajat ry:n toimintaa. Julkistamistilaisuus jouduttiin perumaan.  
 
Tulokset ja vaikutukset 
Kaiken kaikkiaan viestintä vastasi asetettuihin tavoitteisiin ja täytti sille asetetun palvelulupauksen. 
Viestinnällä onnistuttiin levittämään monipuolista tietoa omaishoidosta sekä tukemaan ja osallis-
tamaan omaishoitajia. 
 
Verkkoviestinnän sisältöä kehitettiin edelleen henkilökunnalle, hallituksen jäsenille ja jäsenkunnalle 
saadun palautteen mukaisesti. Tärkeimmiksi verkkosisällöiksi osoittautuivat ajankohtainen tieto 
omaishoidosta, uutiset omaishoidosta materiaalit, esimerkiksi oppaat ja tutkimukset omaishoi-
dosta tiedot tulevista tapahtumista sekä yhdistyksen esittely ja yhteystiedot. 
 
Eri kohderyhmien saavuttamiseksi sisältöjä julkaistiin usean eri kanavan kautta. Some-näkyvyydellä 
reagoitiin ajankohtaisiin aiheisiin, markkinoitiin tilaisuuksia ja ohjattiin lukijoita omille verkkosi-
vuille. Yhdistys teki aktiivista mediayhteistyötä välittämällä omaishoitajia ja kokemusasiantuntijoita 
haastateltaviksi eri medioihin. Sitä kautta saavutettu näkyvyys on tehnyt omaishoitajuutta tunne-
tuksi.  
 

Kolmipyöräinen 
 
Kolmipyöräisen toiminnassa tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa eläviä omaishoitajia tarjoamalla 
heille ohjausta ja neuvontaa, tietoa palveluista ja tukitoimista niin Helsingissä kuin Vantaalla. Toi-
minta-alueemme omaishoitajuus on hyvin heterogeenistä ja tehtävämme on tukea erilaisia omais-
hoitoperheitä erilaisin toimintatavoin. Kolmipyöräisen toiminta koostuu Etsivä-, Kehittämis- ja 
Viestintäpyörästä. Viestintä tukee ja vahvistaa yhtä lailla koko yhdistyksen toimintaa. 
 

https://www.polli.fi/
https://twitter.com/omaishoitajat
https://twitter.com/omaishoitajat
https://www.youtube.com/channel/UCktmK0mcnOQpYVKljQPZMyA


 
Etsiväpyörä 
Etsiväpyörän ydinajatuksena ovat omaishoidon muuttuvat asiakkuudet. Käytännössä se tarkoittaa, 
että erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaishoitajien toiveita ja tuen tarpeita kootaan ja teh-
dään näkyväksi. Samalla koottua tietoa omaishoitoasiakkuuksista ja palvelutarpeen muutoksista 
levitetään verkostojen kautta kuntien toimijoille ja yksityisille palvelutuottajille. Tavoitteena on, että 
erilaiset omaishoitoperheet saisivat tarpeidensa mukaista palvelua sekä palveluohjausta. 
 
Työikäiset 
Työikäisillä omaishoitajilla tarkoitetaan tässä toiminnassa puolisoaan, vanhempaansa tai muuta 
aikuista hoitavaa. Työikäisille suunnatun toiminnan perusajatus on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
lisääminen. Toimintavuonna keskeytyi työikäisten lähitapaamiset. Vasta syksyllä käynnistyi teams -
ryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Sen lisäksi syksyllä järjestimme kolmen kerran ryhmä-
tapaamisen, jota ohjasi psykiatrinen sairaanhoitaja.  
 
Hyvinvointiteemat 
Syksyllä pidettiin kaksi Naisomaishoitajien iltaa samalla Kiltteydestä kipeät -teemalla. Molempiin 
iltoihin osallistui seitsemän naista. Iltaluento mahdollisti myös työssäkäyvien osallistumisen. Suun-
nitellut Kinestetiikka -työpaja ja Voimaa ruuasta -luento siirtyivät tulevalle vuodelle. 
 
Perheinfot omaishoitoperheille 
Keväällä ehdittiin toteuttaa kaksi infoiltaa omaishoitoperheille Helsingin kaupungin Kinaporin mo-
nipuolisen palvelukeskuksessa. Infojen tarkoituksena on antaa osallistujille perustietoa omaishoi-
dosta sekä tukea koko perheen osallisuutta hoivatilanteeseen. Perheiden tueksi ehdittiin pitää ke-
väällä laki-ilta Edunvalvontavaltuutuksesta Kampin palvelukeskuksessa. Siihen osallistui 60 henki-
löä. Vastaavaan iltaan syksyllä osallistui vain neljä henkilöä, vaikka sen pidettiin yhdessä Uuden-
maan lihastautiyhdistyksen kanssa. Koulutuksiin ja infoihin osallistui 94 henkilöä. 
 
Ikääntyneiden omaishoitajien jaksamisen tukeminen 
Avoin ikääntyneille omaishoitajille suunnattu Cafe Carpe Diem -ryhmä kokoontui Helsingin kau-
pungin Kampin palvelukeskuksessa kaksi kertaa, yhden kerran Lapinlahden lähteellä ja kerran yh-
distyksen tiloissa. Kaikkiaan mukana oli 16 henkilöä. Kinaporissa kokoontunut Kantapöytä -ryhmä ko-
koontui toimiston tiloissa kerran ja siihen tuli kaksi henkilöä.  
 
Kulttuuriryhmä toimii yhdessä FinFami Uusimaa ry:n kanssa ja sitä ohjaa Helsingin kaupungin kult-
tuurikaverit. Ryhmäläiset kootaan niin, että puolet osallistujista tulee meidän yhdistyksestämme ja 
puolet FinFami Uusimaa ry:n toiminnasta. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Keväällä 
tutustuttiin Ritarihuoneeseen. Syksyllä ryhmä vieraili Sinebrychoffin taidemuseossa Tiepolon näyt-
telyssä. Yhteensä mukana oli 22 omaishoitajaa. Kaikkiaan yli 65 -vuotiaita oli mukana toiminnassa 
117. 
 
Omaishoitotilanteen ohittaneille 
Omaishoitotilanteen loputtua on usealla ns. entisellä omaishoitajalla tarve löytää hoivan tilalle 
uutta tekemistä ja uusia ystäviä. Tähän tilanteeseen kokosimme Uudet polut -ryhmän, johon osal-
listui kahdeksan leskeä. Ryhmän oli tarkoitus kokoontua viisi kertaa. Toimintavuonna onnistuimme 
kokoontumaan pitkienkin taukojen jälkeen neljä kertaa ja viimeinen tapaamiskerta siirtyi vuodelle 
2021. 



 
Muu toiminta 
Toimintavuonna välitettiin Marttojen Vilppu – hankkeen Hyvän mielen eväät -ryhmään 12 omais-
hoitajaa. Kirjoitettiin alkuvuodesta Uudenmaan Marttojen pitämästä omaishoitajien ruokakurs-
sista Oma -lehteen. Samoin keväällä julkaistiin Työttömien keskusjärjestön internetsivuilla ja leh-
dessä Kuka elää 400 eurolla kuukaudessa? Omaishoidon ja työttömyysturvan yhteensovittamisesta 
-artikkeli.  
 
Toiminnassa etsittiin työikäisiä haastateltavia opinnäytetyön tekijälle. Samoin personal trainer -
opiskelijalle ohjattiin omaishoitajia harjoitteluohjaukseen. Stadin aikuisoppilaitokselle pidettiin 
kaksi teams-luentoa omaishoidosta, joista toinen oli muistineuvojille ja toinen vanhustyön erikois-
tumisjaksolaisille.  
 
Uudenmaan lihastautiyhdistyksen kanssa tehtiin yhteistyötä niin, että pidettiin teams-luento 
omaishoitajuudesta ja siihen liittyvistä palveluista luennoitiin. Sen lisäksi internet -sivuille kirjoitet-
tiin Omaishoito mahdollisuutena lihastautia sairastavan perheessä -artikkeli. Me puolestamme ja-
oimme Uudenmaan lihastautiyhdistyksen yleis- ja Als -esitettä. 
 
Etsiväpyörässä autettiin vuoden aikana kahdessa valituksessa Sosiaaliturva-asioiden muutoslauta-
kuntaan. Yhteistyössä Omaisneuvon kanssa tehtiin lausunto Työ- ja elinkeinoministerille työn ja 
hoivan yhteensovittamisesta. Työikäisten puolisoaan tai vanhempaansa hoitavien omaishoitajien 
lyhytaikaispaikoista tehtiin kysely Helsingin kaupungin vammaispalveluun.  
 
Toimintavuonna on osallistuttu erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin: Helsingin ja Vantaan kaupungin 
omaishoidon yhteistyöryhmiin, Hoitotyön tutkimussäätiön Muistava - sekä Omaishoitajaliiton 
Kuppi nurin -hankkeen ohjausryhmään. Työntekijä on ollut mukana Helsingin kaupungin kulttuuri- 
ja liikuntatoimen Liikkuvat -verkostossa. Kulttuurikaverien kanssa on pidetty kaksi työnohjauksel-
lista tapaamista. 
 
Toiminnan arviointi ja seuranta 
Kaikista ryhmistä ja tapahtumista pyydetiin palautteet ja ne toimivat tekemisen ja työn kehittämi-
sen pohjana. Koko toiminnan vaikuttavuus perustuu omaishoitajien aitoon kohtaamiseen ja kuule-
miseen. Näin voidaan perustehtävän mukaisesti vastata osaltaan tuen tarpeisiin, viestittää erilai-
sissa elämäntilanteissa elävien omaishoitajien tuen tarpeita niin julkisen kuin yksityisen tahon toimi-
joille. Etsiväpyörässä ei saavutettu kaikkia toimintavuodelle määrällisesti asetettuja tavoitteita. Hel-
singissä vertaisohjaajan ohjaamaksi suunniteltu työikäisten ryhmää ei saatu toimimaan. Myös 
omaishoitajuuden loppumista käsittelevä opas jäi kesken.  
 
Korona-ajan vaikutus toimintaan 
Korona-ajan alettua omaishoitajien tavoittaminen tapahtui puhelimitse. Puhelujen kestot vaihteli-
vat 15 minuutista aina puoleentoista tuntiin. Kaikkiaan puheluja tehtiin keväällä 46:lle omaishoita-
jalle. Osalle soitettiin useampi puhelu. Osaan omaishoitajia oltiin yhteydessä myös sähköpostilla.  
 
Ryhmätapaamisia jouduttiin perumaan ja ryhmäkokoja pienentämään. Sovittuja luentoja siirrettiin 
keväältä syksyyn ja järjestettyihinkin tapahtumiin tuli vähän osallistujia. Osa hyvinvointiteemoista 
oli pakko perua ja siirtää tulevalle vuodelle. Syksyn koronasulun alettua jatkettiin omaishoitajien 
jaksamisen tukemista puhelimitse.  



Kehittämispyörä 
Tämän osa-alueen päätavoite on hyvien toimintakäytäntöjen siirtäminen, juurruttaminen 
ja kehittäminen toiminta-alueella. Tarkoituksena on käytännössä kehittää omaishoitajien 
hyvinvoinnin ja arjessa jaksamisen tukemisen keinoja Vantaalla ja Helsingissä yhteistyössä 
kaupungin ammattilaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Käytännössä omaishoitajien ryhmien ja koulutusten avulla vahvistuu näkemys itsestä ja omista ky-
vyistä ja omaishoitaja ymmärtää omat voimavaransa ja vahvuutensa. Lisäksi omaishoitaja rohkais-
tuu toimimaan ja pitämään huolta omista oikeuksistaan. Ryhmätoiminnalla ennaltaehkäistään 
omaishoitajan uupumista ja hän saa tietoa, taitoja sekä vertaistukea arjessa jaksamisen tueksi. 
Kehittämispyörän työntekijä on päävastuussa kokemusasiantuntijakoulutuksen -ja toiminnan to-
teuttamisesta ja kehittämisestä. Toiminta on kuvattu erillisessä kappaleessa. 
 
Ryhmät - Omaishoitajien jaksamisen tukeminen 
Vantaalla kokoontui kolme omaishoitajien ryhmää (Ilon Helmiä-ryhmät ja Tunnetaideryhmä), 
joissa 32 eri osallistujaa. Ryhmät kokoontuivat 13 kertaa, osallistujia ryhmissä oli 5 - 17 osallistujaa 
kerrallaan, käyntikertoja ryhmissä 106. Ryhmien avulla mahdollistuu tiedon jakaminen ja saaminen 
omaishoitoon liittyvissä asioissa sekä tuetaan omaishoitajien arjessa jaksamista. Ryhmien toimin-
taa on edistänyt mahdollisuus tuoda hoidettava tilapäishoitoon päivätoimintakeskukseen ryh-
mien ajaksi.  
 
Koronapandemian johdosta kevätkaudella emme pystyneet kokoontumaan kuin kerran. Syyskau-
della saimme järjestettyä turvalliset tilat kokoontumisille kaupungin ja seurakunnan toimesta. Kui-
tenkin toimintaan vaikutti se, että omaishoitajat eivät uskaltaneet tai voineet tulla ryhmäkokoon-
tumisiin tai muihin tapahtumiin, koska pelkäsivät joko saavansa itse koronatartunnan tai tarttu-
vansa hoidettavan. Myös hoidettavien tilapäispaikat/päivätoiminnat suljettiin ja silloin osa omais-
hoitajista ei päässyt pois kotoaan.  
 
Asiakaskuntamme kuuluu riskiryhmiin joko oman ikänsä tai läheisen sairauksien vuoksi. Saa-
mamme suullisen palautteen mukaan erityisesti tapaamisten loppuminen koettiin raskaaksi ja yk-
sinäisyyden sekä ahdistuneisuuden tunne lisääntyi. Ikääntyneiden omaishoitajien kohtaaminen 
verkkovälitteisesti on ollut erittäin haastavaa. Siitä johtuen olemme olleet yhteydessä puhelimitse 
tai sähköpostitse henkilökohtaista tukea ja raskaassa omaishoitotilanteessa oleviin omaishoitajiin. 
Ohjausta, neuvontaa ja jaksamisen tukemista on annettu 160 kertaa. 
 
Yhteistyössä KV57 ry:n kanssa toteutimme voimavararyhmän erityislasten vanhemmille. Ryh-
mään osallistui 11 vanhempaa ja 4 lasta. Ryhmä kokoontui 6 kertaa osittain etäyhteyksin ja osal-
listumiskertoja oli 70. 
 
Osallistujamäärät jäivät alhaisiksi useissa eri tapahtumissa tai ryhmissä aikaisempiin vuosiin näh-
den, kuten laki-infossa, johon osallistui vain 4 omaishoitajaa. Pääsiäis- ja joulukukka-asetelmien 
kurssit ja erityislasten isovanhemmille suunnattu tapaaminen jouduttiin perumaan kokonaan. 
 
Kehittämispyörän työntekijä osallistui Vantaan kaupungin järjestämään omaishoitajien valmen-
nuksiin kahdella luennolla. Valmennuksessa käsiteltävät asiat liittyivät omaishoitajan hyvinvoin-
tiin ja jaksamiseen sekä yhdistyksen toimintaan. Valmennukseen osallistujia oli 18. 
 
 



Yhteistyö ja verkostoituminen 
Vantaalla ja Helsingissä kokoontui kahdesti kaupungin vanhus- ja vammaispuolen omaishoidon 
asiantuntijoista koostuva verkosto, joissa Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on ainoana jär-
jestöjäsenenä mukana. Verkoston tavoitteena ovat omaishoitoperheiden tuen kehittäminen 
ja tukimuotojen ylläpitäminen alueiden ja omaishoitoperheiden tarpeet huomioiden. Tapaami-
sissa kehittämispyörän työntekijä toimii omaishoitajien arjen tiedon ja heidän tukemisensa 
tarpeiden eteenpäin viejänä. 
 
Vantaalla tehtiin merkittävää yhteistyötä päivätoiminnan, asiakasohjausyksiköiden ja seurakunnan 
kanssa. Yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan kanssa suunniteltu omaishoitajien virkistyspäivä, ja 
puurojuhla jäi toteutumatta koronaepidemian takia.  
 
Toimintavuonna on osallistuttu Vantaan ja Helsingin omaishoidon neuvottelukuntien kokoontumi-
siin. Lisäksi työntekijä osallistui Kehittyvä vanhustyö -messuille ja kouluttautui Mielenterveyden en-
siapu 1:n verkkokoulutusohjaajaksi. 
 
Tiedottaminen ja infotilaisuudet 
Vantaalla omaistaan ja läheistään hoitaville tuotettiin kaksi toimintakalenteria (3 600 kpl) vuoden 
tapahtumista. Jakelu toteutettiin postitse virallisille omaishoitajille, suoraan asiakkaille Vantaan 
kaupungin yhteistyöverkostojen kautta. Lisäksi toimintakalenteria toimitettiin kaupungin eri toi-
mipisteisiin. 
 
Tulokset ja vaikutukset 
Kehittämispyörän toimintaa ohjaa omaishoitajilta saadut palautteet ja toiveet, mikä heitä auttaa 
heidän arjessa jaksamisessaan. Toiminta-alueen eri verkostoissa toimiessaan työntekijä on toimi-
nut omaishoitajuuden arjen tiedon eteenpäin viejänä, mitkä asiat nousevat esille ”kenttätyöstä” 
omaishoitajien kokemuksista ja arjesta. Kaikesta työntekijän järjestämästä toiminnasta on koottu 
joko kirjallinen tai suullinen palaute. Palautteet otetaan huomioon suunnitellessa seuraavan kau-
den toimintaa.  
 
Kehittämispyörän ryhmätoiminnat Vantaalla koetaan turvallisiksi ja tärkeiksi kokemusten ja oman 
hyvinvoinnin kannalta. Ryhmästä saadaan voimia arkeen ja vertaistukea sekä rohkeutta hakea 
apua omaan tilanteeseensa ja tukea jaksaa arjen haasteissa. Samalla ennaltaehkäistään syrjäyty-
mistä ja yksinäisyyttä. 

”Tuntuu, että minunkin hyvinvointi on 
ryhmälle tärkeää. Ryhmään kuulumisen 
tunne kannattelee pitkään.” 

 
Tehdyn kyselyn perusteella: 88% koki ryhmän itselleen hyvin tärkeäksi. 57% koki saaneensa usein 
tietoa, mistä on tukea hänelle itselleen, puolet vastaajista koki saaneensa usein apua arjen ongel-
mista selviämiseen ja 38% koki antaneensa tukea muille ryhmäläisille. 
Suurimmalle osalle ryhmään osallistuminen oli ainut irtaantumismahdollisuus omaishoidosta. 
Ryhmissä korostui vahva vertaistuellisuus. Suurimmalle osalle omaishoitajille on tullut muutos 
elämään uusien ryhmästä syntyneiden ystävyyssuhteiden myötä ja yhteydenpito ryhmien ulko-
puolella on lisääntynyt. 
 



Omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutus (OKA®-koulutus) ja kokemusasiantuntijatoiminta 
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on kehittänyt kokemusasiantuntijan koulutusmallin erityi-
sesti omaishoitoon vuonna 2015. OKA®-koulutusmallin avulla osallistamme omaishoitajia vaikutta-
maan palvelurakenteisiin, luomaan positiivista mielikuvaa omaishoidosta sekä tuomaan esille eri-
laisia omaishoitajuuksia. OKA®-koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijan 
tehtävissä, yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa, tukea ja 
vahvistusta omaan tilanteeseen, asenteisiin vaikuttamalla sekä oman kokemusasiantuntijuuden 
rakentumisella. Tähän mennessä koulutuksia on järjestetty kolme ja koulutettuja omaishoidon ko-
kemusasiantuntijoita on nyt 39 henkilöä. 
 
Toimintavuonna käynnistettiin neljäs OKA®-koulutus yhdessä Omaisneuvon kanssa, jonka myötä 
juurrutamme OKA®-koulutusmallia yhdistyksen omiin rakenteisiin. Koulutukseen hakijoita oli 14, 
joista 11 tuli valituksi koulutukseen. Lähiopetusta järjestettiin 6 kertaa, käyntikertoja koulutusker-
roilla oli 59. OKA®-koulutus jatkuu vuoden 2021 kevääseen.   
 
Vastasimme muiden paikallisyhdistysten toiveisiin ja järjestimme toisen OKA®-koulutuksen koulut-
tajakoulutuksen, johon osallistuivat Turun seudun, Hiiden seudun, Tampereen, Itä-Uudenmaan ja 
Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ry:n yhdistykset sekä Lasten omaishoitajat ry:n edustajat ja 
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvon työntekijät. Koulutus oli nelipäiväinen, osal-
listujia oli 12. Kouluttajina toimivat kehittämispyörän työntekijä ja koulutettu omaishoidon koke-
musasiantuntija. 
 

Omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnan, OKA®, tavoitteena on osallisuuden ja sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kehittäminen sekä tietoisuuden lisääminen omaishoitajuudesta. Heidän tehtävä-
nään on välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille tai opiskelijoille, muille saman kokeneille 
tai suurelle yleisölle. Kokemusasiantuntijatoiminnalla tehdään näkyväksi monipuolista kokemusasi-
antuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä ja rohkaistaan työyhteisöjä uusien työmenetelmien 
käyttöön ja ideointiin. 
 

OKA®-koulutuksen- ja toiminnan tulokset ja vaikutukset 
Koulutetuilta kokemusasiantuntijoilta kerätään tietoa vuosittaisista kokemusasiantuntijatehtävistä 
sekä omaa arviointia toiminnan vaikutuksista. OKA® koulutuksesta kerättiin palautetta joka kou-
lutuskerran jälkeen ja lisäksi tehtiin koulutuksen väliarviointi webropol-kyselyllä. OKA®-koulu-
tuksen kouluttajakoulutuksesta kerättiin myös palaute.  
 
OKA®-koulutukseen osallistujat kokivat kokemusasiantuntijakoulutuksen myötä oppineensa 
arvostamaan omaa omaishoitajuuttaan sekä toisten kokemuksia omaishoitajuudesta. Samalla he 
saivat merkitystä omille kokemuksilleen sekä he oppivat arvostamaan itseään enemmän.  
 

”Hyöty OKA®-tehtävissä on molemminpuo-
lista. Saan itse pohtia elämääni omaishoita-
jana sekä jakaa ajatukseni ja kokemukseni 
muille.” 

 

Koulutettu kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
hänen tai läheisensä elämän muutokseen sekä siihen sopeutumiseen. Koulutetuilla kokemusasian-
tuntijoilla on kokemustietoa sairastamisesta, kuntoutumisesta, omaisen roolista, palveluista ym. 



Toimintaan osallistuminen koettiin voimaannuttavana, palkitsevana ja hyvinvointia tukevana. 
Omaishoitajana toimiminen sai uutta merkitystä. Kokemusasiantuntijana näkee selviytymiskykynsä 
lisääntyvän ja vaikutusmahdollisuudet hankaluuksienkin keskellä. 
 
Yhdistyksen omaishoidon kokemusasiantuntijatoiminnan kautta on merkittävästi lisätty omaishoi-
tajien osallisuutta ja osallistamista sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaishoitotyön kehittämiseen. 
Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana konkreettisesti palvelujen kehittämisessä ja 
ammattilaisten tiedon lisäämisessä. 
 
Omaishoidon koulutetut kokemusasiantuntijat ovat toimineet hallitusten tai johtoryhmien jäse-
nenä, kehittämistyöryhmien tai ohjausryhmien jäseninä; omaistoiminnan neuvottelukunnissa 
useilla paikkakunnilla; projekteissa ja hankkeissa; palvelujen arvioineissa; palvelujen ja työn suun-
nittelussa ja kehittämisessä( esim. Fimean kehittämisyhteistyö Turvallinen lääkehoito omaishoi-
dossa) ; hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä; ryhmänohjauksessa ammattilaisen työparina; 
vertaisohjaajina; tukihenkilöinä; koulutus - ja luennointitehtävissä; oman tarinan esityksissä; luen-
noimalla oppilaitoksissa, seminaareissa, ja koulutustilaisuuksissa. He ovat osallistuneet myös erilai-
siin SOTE-tilaisuuksiin ja omaishoidon maakuntapäiviin – puheenvuorot, työpajat, palveluiden ke-
hittäminen. Lisäksi heiltä on pyydetty runsaasti haastatteluja lehtiartikkeleihin ja sosiaaliseen me-
diaan. 
 
Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat koko yhdistyksen toiminnassa tärkeä voimavara ja he tuovat 
toiminnassa merkittävän omaishoitajan kokemuksen äänen yhteistyöhön eri verkostoissa. Omais-
hoidon kokemusasiantuntijatoiminnan näkyvyys sekä tunnettavuus on kasvanut, esimerkiksi Kehit-
tyvä vanhustyö-tapahtumassa ja Lääkehoidon kansalaistapahtumassa omaishoidon kokemusasian-
tuntijuutta tehtiin tunnettavaksi yli 500:lle osallistujalle. 
 
Aktiivisesti erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä toimii tällä hetkellä 32 kouluttamaamme koke-
musasiantuntijaa. Toimintavuonna käytännön yhteistyötä tehtiin yhdistyksessämme 15 kokemus-
asiantuntijan kanssa. 20 koulutetulta kokemusasiantuntijalta saadun tiedon perusteella he ovat 
olleet yhdistyksemme omassa toiminnassa mukana tai heitä tilattiin yhdistyksen kautta 80 erilai-
seen tehtävään. Omissa verkostoissa heillä tehtäviä on ollut 161. Kuitenkin on muistettava, että ko-
kemusasiantuntijatehtäviä kullekin koulutetulle on kertynyt omien verkostojensa kautta huomatta-
vasti enemmän ja osalta tiedot puuttuivat. Eri kokemusasiantuntijatehtävissä he kohtasivat noin 
3000 kuulijaa tai osallistujaa.  
 
Omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutus ja -toiminta ovat saaneet näkyvyyttä, tunnettavuutta ja 
arvostusta myös yhteistyökumppaneiden taholta. Yhdistyksen esimerkillä hyödyntää kokemusasi-
antuntijuutta järjestökentällä on tehty näkyväksi, kuinka merkittävää on yhteistyö ammattilaisen 
kanssa. Samalla olemme rohkaisseet työyhteisöjä ja muita järjestöjä uusien työmenetelmien käyt-
töön ja ideointiin. OKA®-koulutuksen kouluttajakoulutuksesta paikallisyhdistykset saivat uusia ide-
oita ja oivalluksia omaan toimintaansa ja se koettiin arvokkaaksi työkaluksi.  
 
Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden välitystoimintaan ja markkinointiin luotiin oma toiminta-
malli. 
 



Iloa Arkeen 
 

Iloa arkeen -hankkeen tavoitteena on tukea omaishoitoperheitä vapaaehtois- ja vertaistukitoimin-
tojen avulla. Vapaaehtoistyön koordinoija toimii hankkeessa vapaaehtoisten tukena ja toimintojen 
suunnittelijana sekä organisoijana yhdessä vapaaehtoisten kanssa.  
 
Vuonna 2020 hankkeen tavoitteena olivat edelleen uusien vapaaehtoisten löytäminen, koulutta-
minen, yhdistyksen toimintaan ohjaaminen sekä sitouttaminen ja tukeminen. Lisäksi tavoitteena 
oli verkostoitua ja tehdä omaishoitajuudesta näkyvä, mutta korona päätti toisin, joten näitä kaik-
kia tavoitteita ei saavutettu toimintavuoden aikana. 
 
Vapaaehtoiset 
Vapaaehtoisia on 65, joista noin puolet toimii aktiivisesti. Vapaaehtoisille järjestettiin yhteisiä ta-
paamisia koronan sallimissa rajoissa. Näissä tapaamisissa kerätään vapaaehtoisilta ideoita, miten 
toimintaa kehitetään, jotta se olisi omaishoitajien jaksamista tukevaa ja samalla mielekästä vapaa-
ehtoisina työskenteleville. Tapaamissa kuunnellaan vapaaehtoisia ja tuetaan heidän jaksamistaan. 
Toiminnasta kerätään palautetta. Vapaaehtoisten tapaamisilla saavutettiin tänä vuonna yhteensä 
24 kohtaamiskertaa. 
 
Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 
Vaikka aktiivisia vapaaehtoisia toiminnassamme on mukana vain reilut 30 henkilöä, on heidän yh-
distyksellemme lahjoittama tuntimäärä merkittävä. Tunteja on kertynyt vuoden aikana satoja. 
Iltakahvila Ruusukuppi Pasilan toimistolla sekä Puhelinlangat laulaa -soittotoiminta pyörivät vapaa-
ehtoistemme voimin. Kahvilatoimintamme keräsi vuonna 2020 vain 26 kohtaamista vuoden ai-
kana. Puhelinlangat laulaa -toiminnassa olevat jäsenemme kertovat odottavansa kovasti vapaaeh-
toisten puheluita ja kokevat saavansa niistä voimaa. Puhelinvapaaehtoiset puolestaan kokevat teh-
tävänsä mielekkäänä, kun voivat antaa omaishoitajille kiireetöntä kuuntelu- ja keskusteluaikaa. 
Vuoden aikana vapaaehtoisemme soittivat lähes 100 puhelua. Yksi puhelu kestää keskimäärin noin 
30 minuuttia. 
 
Omaishoitajien arjen tukeminen vertaistoimintamuodoin on jatkunut aktiivisesti. Vertaistapaami-
sia on järjestetty niin naisille kuin miehillekin omansa. Ohjaajina on toiminut kummassakin vertai-
set. Tapahtumien sisällöt on räätälöity omaishoitajien toiveita ja tuen tarpeista. 
 
Vertaisryhminä toimi Kirjallisuuspiiri Oodissa ja sen vetäjänä toimi Pirjo Valaste. Munkkiniemen 
ryhmä on kokoontunut paikallisessa palvelukeskuksessa, ja sitä on ohjannut Riitta Gyllenberg. Vuo-
saaren ryhmä kokoontuu Aurinkolahdessa ja sen pitkäaikaisena ohjaajan on toiminut Raili Salmi. 
Samoin yhdistyksen toimistolla kokoontuvaa Miesten -ryhmää on ohjannut vuosia Heikki Mäkeläi-
nen. Erityislasten vanhempien Elämänlanka -ryhmä kokoontui vain muutaman kerran tänä vuonna 
ja sitä ohjasi Heidi Suolanko Näiden lisäksi kokoontui Vantaalla vielä oma Valonpisarat -ryhmä enti-
sille omaishoitajille ja siinä ryhmän ohjaamisesta vastasi Heidi-Maija Salonen. Vertaisohjaajiemme 
panos yhdistyksellemme on korvaamaton. Edellä luetellut toiminnat keräsivät vuoden aikana reilut 
300 kohtaamiskertaa, osa kohtaamisista tapahtui koronan vuoksi etänä. Retket ja juhlat jäivät to-
teutumatta vuonna 2020. 
 

Oma ystävä -toimintaa jatkettiin, mutta suureksi haasteeksi muodostui perheiden ja vapaaehtois-
ten kohtaamisten yhteensovittaminen. Ystävätapaamisia saatiin järjestettyä vain muutama ja ko-
ronan vuoksi ne toteutettiin puhelimitse. 



Vapaaehtoiset ja vertaistukijat 
ovat yhdistyksen voimavara. 

 
Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö jäi vuonna 2020 vähäiseksi. Oppilaitoksiin (Metropolia -, 
Diakonia- ja Laurea-ammattikorkeakoulut sekä Stadin aikuisopisto) on aiemmin käyty kertomassa 
omaishoidosta ja omaishoitajien parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä opiskelijoille tarkoituksena 
saada opiskelijoista uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Toiminta-avustuksen työntekijä on 
kuitenkin pitänyt etänä luentoja omaishoitoteemasta ja järjestön vapaaehtoistoiminnasta. 
 
Ohjausryhmä 
Toiminta-avustuksen ohjausryhmä kokoontui kerran etänä. Ohjausryhmässä oli mukana edustajia 
HelsinkiMissiosta, Helsingin kaupungilta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Invalidiliitosta sekä en-
tinen omaishoitaja, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n koulutettu omaishoidon kokemusasi-
antuntija, joka on myös yhdistyksemme hallituksen jäsen. 
 
Muu toiminta 
Toiminta-avustuksen työntekijä on osallistunut useisiin eri verkostotapaamisiin, ollut ohjausryh-
mäjäsenenä muiden toimijoiden toiminnoissa, lähes kaikki nämä toteutuivat vuonna 2020 etänä. 
Yksi osa työntekijän työtä on omaishoitajien neuvonta ja ohjaus. Vuonna 2020 hankkeen työnte-
kijä on auttanut noin 45 yhdistykseen yhteyttä ottanutta omaishoitajaa. 
 

Omaisneuvo 
 
Toiminnan tavoitteet 
Toiminta-avustuksen käyttötarkoituksena on maahanmuuttajataustaisten omaishoitoperheiden 
osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.  
 

1. Maahanmuuttajaväestön tietämys omaishoidon palvelujärjestelmästä paranee. Tavoitetut 
omaishoitoperheet kokevat saaneensa tarvitsemansa tiedon, tiedonhankintakeinoja ja voi-
vat tehdä tilanteeseensa sopivia, tietoisia valintoja. Tämä vahvistaa tunnetta elämänhallin-
nasta ja lisää yhdenvertaisuutta. 
 

2. Omaishoitoperheiden sosiaaliset suhteet lisääntyvät. Osallistuminen toimintaan mahdollis-
taa myös kantaväestön- ja maahanmuuttajaväestön tutustumisen toisiinsa. Omaishoitajille 
järjestetty toiminta vahvistaa omaishoitajan osallisuuden kokemusta ja tukee jaksamista 
omaishoitotilanteessa. 
 

3. Omaishoidettavat kokevat olevansa osa yhteisöä. Vammaisuuteen ja sairauksiin liittyvät 
tabut vähenevät perhe- ja yhteisötasolla. Tabujen väheneminen tukee omaishoitoperhei-
den osallisuutta myös omassa etnisessä yhteisössä. 
 

4. Omaishoitajien voimavarat riittävät omaishoidettavasta ja itsestä huolehtimiseen. Maa-
hanmuuttajataustaiset omaishoitajat saavat heidän perheelleen sopivia tukipalveluja toi-
minta-alueen kunnissa, jolloin hoitajan on mahdollista mm. käyttää hänelle kuuluvat va-
paapäivät. 

 



 
Kohderyhmät 
Omaisneuvon kohderyhmänä ovat erilaisissa omaishoitotilanteessa olevat maahanmuuttajataus-
taiset perheet: erityislasta, puolisoa tai ikäihmistä hoitavat. Toiminnan erityisenä painopisteenä 
ovat arabian-, kurdin- ja somalinkieliset omaishoitoperheet, mutta mahdollisuuksien ja ilmenevien 
tarpeiden mukaan tuetaan myös muun kielisiä perheitä. 
 
Toimintaan osallistuneiden kokonaismäärä oli noin 150 henkilöä, tässä luvussa ovat mukana myös 
mm. suomenkieliset omaishoitoluennoille osallistuneet henkilöt. Näistä 150 osallistuneesta maa-
hanmuuttajataustaisia/vieraskielisiä oli 97 ja heistä jollain muotoa omaishoitajia 39. Vuositasolla 
toiminnan tavoitteena on tukea 50 maahanmuuttajataustaista omaishoitoperhettä, joten tavoit-
teen ei päästy.  
 

Tieto lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

 
Toiminnan sisältö, toteutus ja tulokset 2020 
 
Tiedon lisääminen ja neuvonta 
Omaishoito-infoja ja -luentoja toteutui 10 ja niissä oli osallistujia hieman yli 100 henkilöä. Näistä 
oli viisi oppilaitosluentoa, joista osa etänä, yksi luento yhteistyöjärjestön vapaaehtoisille ja neljä eri 
järjestöjen ryhmissä. Infot ja luennot olivat tarkoitettu vieraskieliselle väestölle, mutta mukana oli 
myös suomenkielisiä osallistujia. Pidempiä Omaisneuvo-koulutuksia esimerkiksi maahanmuuttaja-
järjestöjen vapaaehtoisille ei saatu toteutettua vuonna 2020. Infoissa palaute ehdittiin kerätä yh-
dellä kerralla seitsemältä vieraskieliseltä henkilöltä. Heistä kaikki kokivat oppineensa uutta ja 
enemmistö ajatteli tiedosta olevan heille hyötyä.  Luennoista palaute saatiin 33 henkilöltä, joista 
vieraskielisiä oli 16. Eri luentojen keskiarvot uuden tiedon saannista olivat 2,9–4 ja tiedon hyödylli-
syydestä itselle 3,1–4 (arvioasteikko 1–4). Koska palautteiden saaminen osallistujilta voi olla välillä 
haastavaa, arvioinnin tueksi palautetta ryhdyttiin keräämään myös infojen ja luentojen tilaajilta 
sähköisellä lomakkeella. Sen täytti viisi tilaajaa. Palautteen mukaan mm. kaikki vastaajat olivat val-
miita tarvittaessa pyytämään luennon Omaisneuvolta myös jatkossa. Esimerkiksi tulkkiopiskelijat 
olivat luennon perusteella laatineet aiheesta sanalistoja sekä hyödyntäneet tietoja seminaariesi-
tyksissään.  
 
Yksilöneuvontaa puhelimitse, kasvokkain tai viestein sai 28 yksittäistä, vieraskieliseksi tiedettyä tai 
oletettua henkilöä.  Neuvontaan ohjautui myös uusia henkilöitä. Neuvontojen pituus vaihteli pa-
rista minuutista pariin tuntiin ja monet neuvonnat vaativat yhteydenottoja eri tahoille asian selvit-
tämiseksi. Neuvonnoissa käytettiin tarvittaessa apuna tulkkausta.  Työntekijät täyttivät useimmista 
neuvonnoista itsearviointilomakkeen neuvonnan aiheista ja tuloksesta. Niiden perusteella (n 22) 
neuvonnan asiakkaista täysin autetuksi tuli 36 %, osittain autetuiksi 55 % ja ei tullut autetuksi 9 % 
asiakkaista. Onnistumisen tason arviointi on haastavaa, koska asia melko harvoin selviää yhden ar-
vioidun neuvontakerran aikana, vaan vaatii useampia kontaktikertoja tai asiakkaan ohjaamista 
esim. viranomaistaholle. 
 
Somalinkielinen Omaisneuvo-puhelinneuvonta oli vapaaehtoisen avulla tarjolla kaksi tuntia lauan-
taisin. Se halutaan pitää mukana palveluvalikossa, vaikka tavoittavuus on toistaiseksi huono. 
Keväällä 2020 valmistui kurdinkielinen infovideo omaishoidosta. Tämän lisäksi tehtiin työntekijöi-
den voimin infovideoklippi omaishoidosta persiaksi. Nämä videot saatiin esitykseen myös kurdin- 



sekä persiankielisen nettiradion kautta. Muuna uutena infomateriaalina tehtiin selkokielinen 
Omaisen hoito ja palkkatyö -esite.  
 
Jaksamisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen 
Arabian- ja kurdinkielisten omaishoitajien ryhmäkertoja oli 31, joista lähes puolet toteutui eri kei-
noin etänä. Ryhmän ohjaajana oli kurdin- ja arabiankielentaitoinen henkilö. Palautekeskusteluun 
osallistui seitsemän ryhmäläisistä ja he kokivat saaneet ryhmän vertaistuesta tukea jaksamiseensa 
sekä hyödyllistä tietoa. Kasvokkaisia tapaamisia kaivattiin kovasti, mutta koronarajoitusten valli-
tessa etätapaamisia pidettiin parempina kuin ei toimintaa ollenkaan. Yhteistyössä Kehitysvamma-
tuki57:n kanssa toteutettu somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä pystyttiin kutsumaan koolle 
kasvokkain viisi kertaa, joista yhdelle kerralle ei tullut ketään paikalle. Alkuvuodesta ryhmän toi-
minta näytti käynnistyvän melko mukavasti, mutta mm. koronarajoitusten aiheuttama pitkä tauko 
kokoontumisille aiheutti osallistujakatoa syksyn kerroilla. Tällaisen ryhmätoiminnan onnistumiselle 
edellytyksenä olisi mm. tapaamisten säännöllisyys ja pitkäjänteisyys. Vuonna 2020 edellä maini-
tuissa ryhmätoiminnoissa yhteenlasketut osallistujien kohtaamiskerrat olivat 231. Tässä luvussa 
ovat mukana myös kerroilla mukana olleet lapset tai muut läheiset. Omankielisenä vapaaehtoisys-
tävänä iäkkäälle, vieraskieliselle hoidettavalle toimi yksi henkilö. 
 
Kehittämispyörän kumppanina pystyttiin aloittamaan syksyllä 2020 omaishoidon kokemusasian-
tuntija-koulutus. Koulutukseen tavoiteltiin mukaan myös vieraskielisiä omaishoitajia melko huo-
nolla menestyksellä. Alun perin yhteistyössä piti olla mukana maahanmuuttajajärjestö, jonka 
kautta koulutukseen olisi ohjautunut osallistujia. Valitettavasti he eivät saaneet rahoitusta tähän 
yhteistyöhön osallistumiseksi. Koulutusmallin omaksumiseksi Omaisneuvon työntekijät kävivät sen 
kouluttajakoulutuksen. 
 
Vuonna 2020 suunnitelmissa oli hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen sekä mielenter-
veysongelmiin mahdollisesti liittyvän häpeän vähentämiseen liittyvät interventiot. Kehittämispyö-
rän työntekijä ohjasi kouluttajaharjoitteluna kurdinkielisille omaishoitajille Mielenterveyden en-
siapukurssi I:sen. Kurssi sisälsi kaksi päivää yöpymisineen Backbyn kartanossa ja yhden yksittäis-
kerran. Kulttuuritulkilla ja lastenhoidon järjestämisellä, myös mahdollisten erityislasten tarpeet 
huomioiden, pyrittiin madaltamaan osallistumiskynnystä.  Viikonlopussa osallistujia oli seitsemän 
aikuista ja seitsemän lasta. Osallistujat olivat kerätyn palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä 
kurssilla saamansa tietoon. Tämän lisäksi Omaisneuvon työntekijä koosti materiaalipaketin hyvin-
vointiaiheista ja kävi niitä läpi arabian-kurdinkielisessä ryhmässä. Mieli ry:n hanketyöntekijät piti-
vät suomeksi verkkoluennon lasten huomioimisesta omaishoitoperheissä. Verkkoluentoon osallis-
tui vain kaksi suomenkielistä osallistujaa, mutta luennon sisältöjä käytiin jälkeenpäin läpi ryhmäkä-
vijöiden kanssa. Mielenterveysaiheita ja omaishoitoa käsittelevä interventio esim. arabiankielisellä 
kanavalla jäi vielä toteuttamatta, koska siihen ei toistaiseksi ole löydetty kumppania mielenter-
veysjärjestöistä. Yhteisövaikuttaminen yleisötilaisuuksin mm. vammaisuuteen liittyvissä asioissa 
täytyi siirtää koronapandemian jälkeen. 
 
Vaikuttamis- ja verkostotyö 
Vieraskielisten omaishoitajien yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan tarpeiden näkyväksi te-
kemistä sekä vaikuttamista yhteiskunnallisten rakenteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tätä 
työtä tehdään yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Etsiväpyörän työntekijän kanssa tehtiin kirjelmä 
omaishoitajan työmarkkina-aseman arviointiin liittyen työministeri Haataiselle. Kahden yhteistyö-
tahon kanssa tavattiin Apotin edustajaa mm. Maisa-käyttöliittymän käytettävyyteen liittyen.  



 
Omaisneuvo osallistui yhdistyksen ja omaishoidon viranomaisten yhteistyöpalavereihin sekä piti 
heihin yhteyttä tarvittaessa muutoinkin esim. tiedusteluja omaishoitajien tukemisesta koronatilan-
teessa. Vuoden 2020–2021 vaihteessa omaishoidon tuen viranomaisille tehtiin kysely vieraskielis-
ten omaishoitajien tilanteesta omaishoidon tuen palveluissa parin viime vuoden aikana. Lisäksi ky-
syttiin Omaisneuvo-toiminnan tuntemisesta. Vastaajia oli 18. Heistä kolmelle Omaisneuvo-toi-
minta ei ollut lainkaan tuttua. Neljä henkilöä vastasi hyödyntäneensä sen erikielisiä materiaaleja 
työssään ja kaksi henkilöä tehnyt yhteistyötä Omaisneuvon kanssa. Loput olivat ainakin kuulleet 
toiminnasta tai tutustuneet sen materiaaleihin. Noin kolmasosa vastaajista arvioi vieraskielisten 
vapaapäivien toteutuvan hyvin tai erinomaisesti, sijaisomaishoito näyttäisi olevan tällä hetkellä 
pääosin tapa järjestää vapaat ja omaishoidon valmennuksiin osallistuu hyvin harva vieraskielinen 
omaishoitaja. Omaishoitajia koskevia vastauksia käytetään mm. Omaisneuvon sisältöjen ja vaikut-
tamistyön suunnittelussa sekä julkisten palveluiden kehittymisen seurannassa. TE-toimiston henki-
lökunnalle Omaisneuvon toiminnasta pidettiin lyhyt esittely kotoutumisentukena.fi -etäkoulutuk-
sessa. Kuulijoita oli noin 160. Omaisneuvon työntekijöiden julkaistuja kirjotuksia: Suomen Muisti-
asiantuntijoiden lehti, Kehitysvammatuki57:n blogi sekä oman yhdistyksen Oma-lehti ja - nettisi-
vut. 
 
Vuonna 2020 oltiin mukana perustamassa Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymää, jossa 
mukana Omaisneuvon lisäksi ovat Jade-toimintakeskus/Käpyrinne ry, Eläkeläiset ry, Suomen moni-
kulttuurinen muistikeskus ry ja Monikko ry. Tällä kokoonpanolla, lisättynä parilla muulla yhdistyk-
sellä, oltiin jo maalis-huhtikuussa tehty vieraskielisille asiakkaille kartoitus heidän selviytymises-
tään koronatilanteessa ja tuloksista koottiin raportti. Toukokuussa tälle jatkona järjestettiin Euroo-
pan laajuinen webinaari. Yhteenliittymän toimijat tekivät muutoinkin aktiivista vaikuttamistyötä 
eri tahoille.  
 
Ohjausryhmä toteutui etänä kaksi kertaa. Arvioinnin kehittämiseksi Omaisneuvon työntekijä osal-
listui Veto-verkoston arvioinnin sparrausryhmään.  
 
Korona-ajan vaikutuksia toimintaan 
Koronatilanteen haasteet vaikuttivat siihen, että monia vuodelle 2020 suunnitelluista toiminnoista 
täytyi siirtää tulevaisuuteen. Toisaalta tilanteessa täytyi opetella hyödyntämään aiempaa parem-
min verkkomahdollisuuksia. Niissä kohderyhmän tavoittaminen on pitkäjänteinen prosessi. Omais-
neuvolle avattiin oma Facebook-sivu ja Instagram-tili. Loppuvuodesta ryhdyttiin kehittämään mo-
biiliverkkosivustoa oppilaitosyhteistyönä ja kokeiltiin Tukinetin ryhmäkeskustelupalstan käytettä-
vyyttä arabiaksi ja persiaksi. Kehitystyö jatkuu vuonna 2021 toimivien ratkaisujen saavuttamiseksi. 
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