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mielenterveysomaisten  
hyvinvointia lisäämässä
Viime vuosi oli keskusliittomme 27. toimintavuosi. Vuoden  
aikana toimintamme eteni suunnitelmien mukaan. 

Kansalaislähtöinen järjestö- ja omaistyö on tärkeää, 
sillä se tähtää meidän omaisten hyvinvoinnin yllä-
pitämiseen ja lisäämiseen. Vuoden aikana Rovanie-
melle perustettiin esimerkiksi uusi, paljon toivottu 
omaisten paikallisyhdistys, Lapin mielenterveys-
omaiset – FinFami. 
 
Vuoden aikana keskusliitto on järjestänyt jäsenyh-
distyksille paljon erilaisia koulutuksia, jotka vahvis-
tavat koko järjestökentän työntekijöiden ja vapaaeh-
toisten osaamista. On ollut ilo huomata, että näissä 
koulutuksissa on ollut runsas osanotto. 

Vaikka sähköinen medianäkyvyys on tärkeää,  
tarvitsemme vielä myös printtilehteä. Osa järjestön 
jäsenistöstä on iäkkäitä ja he haluavat lukea Laby-
rintti-lehteämme printtiversiona. Lehden monet 
omaiskertomukset sekä asiantuntijoiden ja ammat-
tihenkilöiden haastattelut ja kirjoitukset ovat saa-
neet paljon kiitosta. Monen omaisen kohdalla juuri 
Labyrintti-lehti on lisännyt uskoa tulevaisuuteen.

Kesällä saimme vieraita Ruotsista, Schizofreniför-
bundetista. He olivat kiinnostuneita omaistoimin-
nastamme ja siitä, miten meillä toteutetaan omaisten 
Prospect-vertaistukikoulutusta. Heidän kanssaan on 
myös tarkoitus jatkaa yhteistyötä. Lisäksi loppuvuo-
desta keskusliitossa vieraili EUFAMIn väkeä, joiden 
kanssa ideoitiin tulevaa yhteistyötapahtumaa. 

Saimme vuoden aikana näkyvyyttä eri TV-kanavil-
la kuten Ylen aamu-TV:ssä , A-studiossa ja Yle Fem - 
kanavalla. Lisäksi Ylellä pyöri useita kertoja omaishoi-
tajan arkea kuvaava Kuka mahdollistaa mielenterveys-
omaisen hengähdystauon? -mainosspotti. Kaikki oh-
jelmat olivat jälkikäteen katsottavissa myös verkossa.

Lisäksi eri puolilla Suomea ilmestyneissä sanomaleh-
dissä on julkaistu haastatteluja ja mielipidekirjoituksia 
mielenterveysomaisille tärkeistä teemoista. Olemme 
ottaneet kantaa mm. lapsiomaisten tilanteeseen ja 

tuen tarpeeseen sekä siihen, että mielenterveysomai-
sista vain murto-osa pääsee virallisiksi omaishoitajik-
si ja että psykiatrista hoitoa on edelleen todella vaikea 
saada hoitopaikkojen alasajojen vuoksi.

Yksi vuoden merkittävistä vaikuttamisen kanavista oli 
osallistuminen Porin SuomiAreenaan, jossa tapasimme 
lukuisia henkilöitä ja jaoimme tietoa toiminnastamme. 
Olemme myös järjestäneet Erätauko-keskusteluja eri 
puolilla Suomea ja saaneet näin jaettua tietoa mielen-
terveysomaisten kokemista puutteista ja tarpeista.

Toimintavuoden aikana meillä on pyörinyt  
#äläsuljesilmiäsi-kampanja, jonka tiimoilta on 
tavattu ministereitä, kansanedustajia, meppejä ja 
muita päättäjiä. Tapaamisissa on kerrottu mielenter-
veysomaisten ja erityisesti lapsiomaisten ja nuorten 
hoivaajien tilanteesta ja tuen tarpeesta. Kampanjan 
vastaanotto on ollut erittäin myönteistä ja se on 
herättänyt paljon kiinnostusta.

FinFamin hallitus on saanut uusia toimijoita. Samal-
la kun lausun uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi, 
kiitän haikein mielin eroavia hallituksen jäseniä hei-
dän hyvästä työpanoksestaan keskusliiton ja meidän 
omaisten hyväksi. Hallitustyöskentely on ollut antoisaa 
ja keskustelevaa ja päätösten teko on sujunut hyvässä 
hengessä. Kiitän hallitusta hyvästä toiminnasta.

Paljon on saatu aikaan, joten suuret kiitokset kuuluvat 
myös ahkerille ja osaaville työntekijöillemme. Lisäksi 
kiitokset ansaitsevat kaikki vapaaehtoistoimijamme, 
teidän antamanne työpanos on korvaamaton! Kiitän 
myös aktiivista jäsenistöämme, joka innokkaasti osal-
listuu toimintaamme. Suuret kiitokset myös STEA:lle, 
joka rahoittaa toimintaamme.

Tästä on hyvä jatkaa. Tehdään yhdessä hyvää omais-
työtä, meidän kaikkien eduksi.

Anita Ruutiainen, FinFamin puheenjohtaja
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Vaikuttamisen hetki 
Mielenterveyden edistäminen on meidän kaikkien  
asia. Vuoden 2018 aikana FinFami nosti aktiivisesti esiin 
mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille tärkeitä edun-
valvontateemoja. Samalla se teki koko järjestöä tunnetuksi 
ja tavoitti uusia ihmisiä sen palvelujen piiriin.

Vuosi 2018 oli jälleen vahvan vaikuttamisen vuosi. Al-
kuvuodesta vaikuttamistyössämme korostui ikään-
tyneiden mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien 
kysymykset, kun taas loppuvuodesta nostimme vah-
vasti esiin lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien tilan-
netta ja tuen tarvetta. Edunvalvontaa ja vaikuttamis-
ta tehtiin tiivisti yhdessä omaisten, jäsenyhdistysten 
ja yhteistyökumppanien kanssa, lämpimät kiitokset 
kaikille.

Toimintavuoden aikana FinFami keskittyi nosta-
maan esiin mielenterveysomaisten ja -omaishoita-
jien oikeuksia, arkea ja tuen tarpeita eri näkökulmis-
ta. Erityispaino toimintavuotena oli lapsiomaisten 
ja nuorten hoivaajien asemaan liittyvän yhteiskun-
nallisen keskustelun lisääminen. Arviolta joka neljäs 
lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa 
vaativa mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Näitä 
lapsia ja nuoria ei usein tunnisteta, joten oli tärkeää 
tehdä näkyvää työtä heidän ja koko perheen hyvin-
voinnin lisäämiseksi. 

Vuoden tärkeä tavoite oli, että yhä useamman suo-
malaisen tietoisuus mielenterveysomaisten ja 
-omaishoitajien arjesta ja järjestömme tekemästä 
työstä lisääntyy. Vuoden aikana panostettiin voi-
makkaasti monipuoliseen mediaviestintään käyttä-
mällä erilaisia tiedotuskanavia kuten tv, radio ja sa-
nomalehdet. 

Tavoitteena oli tavoittaa myös niitä ihmisiä, joille 
kolmannen sektorin tarjoamat palvelut eivät ole en-
nestään tuttuja. Vilkkaamman ja monipuolisemman 
yhteiskunnallisen keskustelun myötä yhä useampi 
suomalainen löysi hyvinvointiaan tukevien palve-
luiden piiriin ja FinFami-järjestö tuli tutummaksi.

Olemme järjestönä saaneet kiitosta siitä, että FinFami 

erottautuu koko järjestökentällä asiantuntevalla osaa-
misellaan ja omalla erityisalueellaan. Tämä on merkit-
tävä tekijä järjestön tunnettuuden kannalta, sillä sen 
avulla määritellään, mistä FinFami tulevaisuudessa 
tunnetaan. Tänä vuonna erityisesti lapsiomaisten ja 
nuorten hoivaajien tuen tarvetta esiintuova #äläsul-
jesilmiäsi-kampanja on saanut paljon kiitosta niin 
nuorilta mielenterveyslapsiomaisilta kuin poliitti-
silta päättäjiltä ja muilta yhteistyökumppaneiltakin. 
Tekemämme vaikuttamistyö on huomattu. Olemme 
hyvin iloisia siitä, että kampanjan avulla olemme saa-
neet mielenterveysomaisten äänen kuuluville. 

Monet kokevat saavansa toivoa ja uskoa omaan sel-
viytymiseen juuri FinFamin toiminnan kautta. Järjes-
tömme kantavana voimana on yhteistyö, vertaistuki, 
uskallus ja yhdistetty asiantuntijuus yhteisen hyvän 
edistämiseksi. Tässä olemme onnistuneet hienosti. 

Tällä yhteishengellä ja sykkeellä onnistumme saa-
vuttamaan järjestömme tavoitteen, jonka mukaan 
vuoteen 2020 mennessä FinFami on tunnettu, veto-
voimainen ja vahva mielenterveysomaistyön asian-
tuntija ja järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten 
tuen ja toivon mahdollistaja. Lisäksi vuoteen 2020 
mennässä ennakkoluulot ovat vähentyneet ja mie-
lenterveyden sairaudet ovat tasa-arvoisia muiden 
sairauksien rinnalla. 

Mielenterveyden edistäminen on meidän kaikkien 
asia. Suuri kiitos jokaiselle järjestömme toimijalle, että 
olette mukana tässä työssä. Voimme todellakin puhua 
koko FinFami-perheen yhteisestä toimintavuodesta 
2018. Teimme yhdessä vuodesta onnistuneen.

Yhdessä olemme enemmän, yhdessä voimme vaikuttaa.

Pia Hytönen, FinFamin toiminnanjohtaja
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Omaisjärjestötyön strategia

VISIO 2020

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja järjestövaikuttaja – 

mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja. Vuonna 2020 ennakkoluulot ovat vähentyneet ja 

mielenterveyden sairaudet ovat tasa-arvoisia muiden sairauksien rinnalla. 

MISSIO

Järjestö on vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja vaikuttaja. Omaisjärjestön tehtävä on edistää 

mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.  

ARVOT

Kansalaisjärjestölähtöisyys  

Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen. Vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimava- 

ramme. Rohkaisemme osallistumaan järjestötoimintaan.

Kunnioitus  
Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus  
Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toimimme reilusti.

Lämpö  
Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Vaikuttavuus  
Omaisjärjestötyö on vaikuttavaa ja vastuullista. Olemme ketteriä ja toimimme taloudellisesti. Vaikutam- 

me viisaasti.

Uskallus  
Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin mielenterveysomais- 

ten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.

FinFami on järjestö 
mielenterveysomaisia ja  
-omaishoitajia varten

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin teh-
tävä on olla vahva mielenterveysomaistyön asian-
tuntija ja järjestövaikuttaja. Järjestö edistää mie-
lenterveysomaisten ja -omaishoitajien sekä heidän 
perheidensä hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja 
toivoa. Jäsenyhdistysten näkökulmasta keskusliiton 
rooli on olla vahva valtakunnallinen edunvalvoja, joka 
edistää vaikuttamisen keinoin mielenterveysomais-
ten oikeuksien toteutumista. 

Vuosi 2018 oli vaikuttamisen vuosi. Vuoden teemana 
oli ikääntyneet mielenterveysomaiset, mutta järjestö 
nosti vahvasti esiin myös lapsiomaisten tilannetta ja 
tuen tarvetta.

Vuonna 2018 FinFami teki mielenterveysomaisten 
roolia tunnetuksi ja tuki jäsenyhdistysten toimintaa. 
Järjestö toteutti omaisten edunvalvontaa sekä panosti 
vaikuttavaan viestintään: FinFami näkyi monipuoli-
sesti valtakunnan päämediakanavissa ja tavoitti suu-
ren määrän päättäjiä. 

Vahva vaikuttaminen edellytti verkostojen luomista 
ja rohkeaa mielenterveysomaisten ja -omaishoita-
jien oikeuksien esiintuomista viestinnällisin keinoin. 
Edunvalvontaa ja vaikuttamista suunniteltiin ja to-
teutettiin tiiviissä yhteistyössä jäsenyhdistysten ja yh-
teistyökumppanien kanssa.

Vuodelle 2018 asetettiin toimintasuunnitelmassa 
seuraavat tavoitteet edunvalvonnan ja vaikuttamisen 
osalta: 

• Keskusliitto panostaa vahvaan valtakunnalliseen 
vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. Yhteisiä edunval-
vontateemoja tuodaan esiin.
•  Yhä useamman suomalaisen tietoisuus mielenter-
veysomaisten ja -omaishoitajien arjesta ja FinFamin 
tekemästä työstä lisääntyy. Vuoden aikana panoste-
taan voimakkaasti monipuoliseen mediaviestintään 
käyttämällä erilaisia tiedotuskanavia kuten tv, radio ja 
aikakauslehdet.
• FinFami keskittyy nostamaan esiin erityisesti mie-
lenterveysomaishoitajien oikeuksia, arkea ja tuen tar-
peita eri näkökulmista. 
• FinFami on vahvempi asiantuntija ja vaikuttaja yh-
teiskunnallisessa päätöksenteossa.  

FinFamin järjestökentällä tehdään strategiatyötä, jotta 
mielenterveysomaisten ääni saadaan parhaalla mah-
dollisella tavalla esiin ja toiminnan vaikuttavuus te-
hostuu. Strategia toimii myös apuvälineenä, kun ha-
lutaan kohdistaa toimintaa haluttua tavoitetta kohti. 
Järjestön yhteinen strategia valmistui vuonna 2014. 
Vuonna 2015 oli vapaaehtoistoiminnan strategian 
vuoro ja vuonna 2017 valmistui henkilöstöstrategia. 
Vuonna 2018 valmistui viestintästrategia.

FinFami teki vuonna 2018 vahvaa vaikuttamisviestintää.  
Järjestö nosti onnistuneesti esiin erityisesti lapsiomaisten ja 
nuorten hoivaajien tilannetta ja tuen tarvetta. 
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Vuonna 2018 FinFamin edunvalvonnan painopiste- 
alueet olivat:

1. Mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien ase-
maa parannetaan ja vaadittaviin toimenpiteisiin si-
toudutaan kansallisen omaishoidon kehittämisoh-
jelman toimenpiteitä  toteuttamalla.
2. Omaishoitajuus on aina vapaaehtoista, eikä 
olosuhteiden tai viranomaistahojen edellyttämä 
velvoite.
3. Omaishoitajien ja palvelujärjestelmän toimivaa 
kohtaamista kehitetään niin, että omaishoitajien 
jaksamista tuetaan.
4. Mielenterveysomaisten tiedonsaantioikeutta 
lisätään – tiedon jakaminen auttaa perhettä, sairas-
tunutta ja hoitotahoa.
5. Kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma käynnis-
tetään ja siinä huomioidaan itsemurhan tehneiden ja 
sitä yrittäneiden läheiset.
6. Ikääntyneiden mielenterveysomaisten hyvinvoin-
tia tukevia tekijöitä tuodaan esiin.

Vuonna 2018 FinFami edisti mielenterveysomaishoi-
tajien asemaa mm. osallistumalla työryhmiin, kirjoit-
tamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tapaamalla 
poliitikkoja. FinFami on kuullut laajasti jäsenyhdis-
tysten näkemyksiä muun muassa mielenterveys- ja 
päihdelainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyen. 

Keskusliitto hyödynsi toiminnassaan avointa ja vuo-
rovaikutteista keskustelukulttuuria niin jäsenyh-
distysten kuin yhteistyökumppaneidenkin kesken. 

Mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien oikeuksia 
vietiin eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

FinFami tapasi vuonna 2018 keskeisiä poliitikko-
ja ja virkamiehiä eri foorumeilla. Järjestö teki useita 
vierailuja eduskuntaan sekä osallistui Porin Suomi- 
Areenaan heinäkuussa. Vuonna 2018 loimme uusia 
kumppanuuksia erityisesti recovery-toipumisorien-
taation ympärillä toimivien organisaatioiden kanssa. 

Toimintavuoden aikana toteutettiin #äläsuljesilmiä-
si-vaikuttamiskampanja. Kampanjan tavoitteena oli 
nostaa esiin niiden lapsiomaisten ja nuorten hoivaa-
jien tilanne ja tuen tarve, joiden vanhempi sairastaa 
psyykkisesti sekä lisätä tietoa FinFamin toiminnasta. 
Vaikuttamistoiminnan tuloksena kansanedustaja  
Mikaela Nylander (rkp) nosti kyselytunnilla esiin  
niiden lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien tilanteen, 
joiden vanhempi sairastaa psyykkisesti. Samalla hän 
kertoi FinFamista ja käynnissä olevasta kampanjasta.

Vuonna 2018 FinFami toimi jäsenenä muun muassa 
Mielenterveyspoliittisessa neuvottelukunnassa, joka 
kokoaa kansanedustajia eri eduskuntapuolueista ja 
Mielenterveyspoolissa, joka on valtakunnallinen mie-
lenterveystyön keskeiset toimijat kokoava ryhmä. Li-
säksi FinFami osallistui Suomen omaishoidon verkos-
toon ja toimi aktiivisena jäsenenä verkoston toimintaa 
toteuttavassa työvaliokunnassa. Vuoden aikana ver-
koston puheenjohtajaksi valittiin FinFamin kehittä-
mispäällikkö.

Järjestö toteutti mielenterveysomaisten edunvalvon-
taa viestinnällisten keinojen ja kannanottojen lisäksi 
seuraavissa verkostoissa:

•  Kestävän kehityksen toimikunta 
•  Kokemuskoulutusverkosto 
•  Kuluttajaparlamentti 
•  Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta 
•  Mielenterveyspooli 
•  Sosiaali- ja terveysministeriön  
 mielenterveysstrategian ohjaus- sekä  
 asiantuntijaryhmä
•  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan  
 itsemääräämisoikeus -työryhmä 
•  SOSTE Suomen sosiaali – ja terveys ry 
•  SOSTE SOTE-taustaryhmä
•  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden  
 neuvottelukunta
•  Sosiaali- ja terveysministeriön (STM)  
 kärkihanketyöpaja
•  Suomen omaishoidon verkosto 
•  Skitsofreniakoalitio 
•  Toiminnanjohtajaseura

FinFami tapasi vuoden 2018 aikana useita keskeisiä poliitikkoja ja virkamiehiä eri foorumeilla.

Vuoden aikana FinFamin toimintaan tutustui suu-
ri joukko erilaisia toimijoita. Toimintavuoden aikana 
FinFami sai myös kansainvälisiä vieraita eurooppa-
laisesta omaisjärjestöstä EUFAMIsta ja ruotsalaisesta 
Schizofreniförbundetista. 

Vaikuttamisviestinnän tueksi otettiin kuvia, joiden 
avulla esiteltiin keskeisiä ikääntyneiden mielenterve-
ysomaisten ja -omaishoitajien arkeen liittyviä teemo-
ja. Lisäksi kerättiin tarinoita ikääntyneiltä omaisilta. 
Alkuvuodesta otettiin myös kuvia järjestön toimin-
nassa mukana olleista maahanmuuttajataustaisista 
nuorista. 
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FinFami on aktiivinen vaikuttajaviestijä. Vuonna 2018 
keskusliitto aloitti #äläsuljesilmiäsi -vaikuttamiskam-
panjan, joka jatkuu tuleviin vuoden 2019 eduskunta-
vaaleihin saakka. Kampanjassa haastetaan mukaan 
poliittisia päättäjiä kaikista eri eduskuntapuolueista 
avaamaan silmänsä lapsiomaisten ja nuorten hoivaa-
jien tilanteelle ja tuen tarpeelle. 

Toimintavuoden aikana toiminnanjohtaja ja vies-
tinnän asiantuntija tapasivat #äläsuljesilmiäsi-kam-
panjaan liittyen 38 poliittista päättäjää (3 ministeriä, 
28 kansanedustajaa ja 7 meppiä). Tapaamisissa päät-
täjille kerrottiin faktatietoa ja tositarinoita lapsiomai-
siin ja nuoriin omaishoitajiin liittyen sekä nostettiin 
esiin niitä tavoitteita, joita järjestöllä on lapsiomaisten 
tilanteen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tapaamisissa 
oli aina mukana materiaalia, jota päättäjä voi hyödyn-
tää omassa työssään. 

Tapaamisissa nostettiin esiin erityisesti kaksi tavoitet-
ta, joita poliittisten päättäjien toivottiin huomioivan 
päätöksenteossa. Tärkeimpänä painotettiin sitä, että 
lapsiomaisten ja nuorten omaishoitajien tilanne on 
tunnistettava, heidän olemassaolonsa on tunnustet-
tava ja heille on kyettävä tarjoamaan oikea-aikaista 
ja riittävää tukea. Lisäksi korostettiin, kuinka tärkeätä 
on turvata kaikille oikeus laadukkaisiin, ennaltaeh-
käiseviin ja perheen jaksamista tukeviin palveluihin. 
Tapaamisten yhteydessä kerrottiin myös FinFami-jär-
jestön tekemästä työstä mielenterveysomaisten hy-
väksi.

#äläsuljesilmiäsi-vaikuttamiskampanjan tavoitteet 
olivat:

1. Tunnistetaan, tunnustetaan ja tuetaan  
 lapsiomaisia ja nuoria omaishoitajia
2. Panostetaan ennalta ehkäisyyn ja laadukkai 
 siin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin
3. Lisätään tietoa FinFami-järjestöstä ja sen  
 tekemästä omaistyöstä

Kampanja toteuttiin sosiaalisessa mediassa ja se start-
tasi mielenterveysomaisten valtakunnallisena päi-
vänä eli Ilonan päivänä 9.10. Ilonan päivän teema ja 
siihen toteutetut materiaalit tukivat samalla #äläsulje-
silmiäsi-vaikuttamiskampanjan tavoitteita. 

FinFami julkaisi vuonna 2018 lähes kolmen kuukau-
den ajan viikoittain poliittisten päättäjien terveisiä ja 
haastekuvia kampanjaan liittyen. Joinakin viikkoina 
julkaistiin useampi kuva. Keskusliiton somekanavissa 
jaettuja #äläsuljesilmiäsi-kampanjakuvia oli toimin-
tavuonna yhteensä 36 kappaletta, jonka lisäksi kaksi 
toimintavuonna otettua kuvaa jäivät julkaistavaksi 
seuraavalle vuodelle. Sosiaalisessa mediassa jaetut 
kampanjamateriaalit julkaistiin hashtageilla #äläsul-
jesilmiäsi, #lapsiomaiset ja #finfami 

Jokaisen kampanjassa mukana olleen päättäjän toi-
vottiin jakavan somekanavissaan kampanjaan toteu-
tettua kuvaa ja saatetekstiä. Näin tietoisuus lapsio-
maisista, kampanjasta ja järjestöstä kasvoi. 

Onnistuneella #äläsuljesilmiäsi-vaikuttamiskampanjalla  
haluttiin nostaa esiin lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien  
tilanteeseen ja tuen tarpeeseen liittyviä teemoja ja lisätä  
tietoa FinFamin toiminnasta.

#äläsuljesilmiäsi-kampanja
lisäsi tietoa lapsiomaisten ja
nuorten hoivaajien tilanteesta

Kuvajakamisen lisäksi esimerkiksi kansanedustaja 
Aila Paloniemi (kesk) kirjoitti teemasta Keskisuoma-
laiseen ja kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok) teki 
aiheesta blogikirjoituksen. 

Näiden lisäksi kansanedustaja Mikaela Nylander (rkp) 
toi eduskunnan kyselytunnilla perhe- ja peruspalve-
luministeri Annika Saarikon vastattavaksi kysymyk-
sen lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien nykytilasta 
ja palveluista. Puheenvuorossaan hän kertoi myös 
FinFamin #äläsuljesilmiäsi-kampanjasta ja järjestön 
tekemästä työstä. Myös ministeri Saarikko nosti esiin 
vastauksessaan FinFamin tekemän tärkeän työn.  

FinFami vastasi kampanjan suunnittelusta ja toteu-
tuksesta. Lisäksi se koordinoi tiedostusta kampanjan 
aloituksesta FinFamin jäsenyhdistyksille. 

Kampanja tavoitti hyvin poliittiset päättäjät. Se sai 
myös paljon erittäin hyvää palautetta sekä päättäjiltä 
että yhteistyökumppaneilta. 

 

 

Kansanedustaja Mikaela Nylander (rkp) esitti 
eduskunnan kyselytunnilla kysymyksen  
ministeri Annika Saarikolle koskien lapsi- 
omaisten ja nuorten hoivaajien tilannetta ja 
tuen tarvetta. Samalla hän kertoi FinFamista 
ja sen #äläsuljesilmiäsi -kampanjasta. 
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MIELENTERVEYS ja työelämä  
PUHUTTIvat SUOMIAREENASSA
FinFami osallistui vuoden 2018 SuomiAreenaan.  
Viikon aikana FinFami tavoitti kansalaistorilla suuren 
määrän poliittisia vaikuttajia ja suurta yleisöä, järjesti 
Onko järkee vai ei? -keskustelutilaisuuden yhteistyössä 
eri järjestöjen kanssa ja panosti näkyvään someviestin-
tään.

SuomiAreena on Suomen suurin yhteiskunnallinen 
keskustelutapahtuma, johon osallistui kesällä 2018 67 
000 kävijää. FinFami osallistui jo toista kertaa omal-
la ohjelmalla SuomiAreenaan tavoittaakseen entistä 
laajemman joukon päättäjiä ja suurta yleisöä. Vuon-
na 2018 teemana oli työn merkitys toipumisessa.
 
FinFami ja Niemikotisäätiö, Siltavalmennus, Suo-
men klubitalot ja Suomen psykiatriyhdistys järjesti-
vät Onko järkee vai ei? -keskustelutilaisuuden, jonka 
tarkoituksena oli herättää keskustelua osallisuudesta 
ja työn merkityksestä toipumisessa. Tilaisuus järjes-
tettiin osana SuomiAreena -viikkoa 17.7.2018 kaup-
pakeskus BePOPissa Porin keskustassa. Keskustelua 
pystyi seuramaan myös MTV3:n Katsomossa. 

Keskustelua käytiin työstä ja mielenterveydestä toi-
pumisorientaation näkökulmasta. Siinä haastettiin 
työelämän käytäntöjä ja painotettiin sitä, että mielen-
terveyden ongelmia ei pidä hävetä. Mukana keskus-
telemassa olivat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko 
Mattila, kokemusasiantuntijat Keijo Häkkinen (Silta-
valmennus ry) ja Susanna Valtonen (Suomen Klubi-
talot ry) sekä professori Sami Pirkola (Tampereen yli-
opisto), toiminnanjohtaja Miia Kurttila (Kakspy ry) ja 
puheenjohtaja Markus Raivio (FinFami Uusimaa ry.). 
Tilaisuuden juonsi tuottaja/näyttelijä Mari Rantasila. 

Keskustelutilaisuus kiinnosti monia ja tila oli täynnä 
kuulijoita. Mukana oli yli 230 kuulijaa. Se sai myös run-
saasti julkisuutta sekä verkossa että printtimediassa. 
FinFami jäsenyhdistyksineen (FinFami Satakunta, 

FinFami Uusimaa ja Mielenterveysomaiset Pirkan-
maa – FinFami, Varsinais-Suomen mielenterveys-
omaiset – FinFami) oli lisäksi kansalaistorilla maa-
nantaista keskiviikkoon. 

Torilla sijaitsevalla teltalla jaettiin tietoa FinFami- 
yhdistysten toiminnasta ja järjestettiin ohjelmaa päi-
vittäin vaihtelevalla teemalla. Teltalla kävijöiden kes-
ken arvottiin myös joka päivä keltainen Fjällrävenin 
Kånken-reppu, jonka väri edusti FinFamin keltaista 
tunnusväriä. Teltalla kävi viikon aikana suuri määrä 
toiminnasta kiinnostuneita kansalaisia. Lisäksi pai-
kalle saapui merkittäviä poliittisia vaikuttajia kuten 
kansanedustaja ja Vihreiden puheenjohtaja Touko 
Aalto. Teltalla tavoitettiin arviolta 800 kävijää.

SuomiAreenan ensimmäisenä päivänä torivartissa 
MTV-lavalla haastateltiin FinFamin toiminnanjohta-
ja Pia Hytöstä. Haastattelussa hän kertoi mielenter-
veysomaisten tilanteesta ja FinFamin toiminnasta. 
Lisäksi lavalla esiintyi laulaja Daniel Edberg, jonka 
esiintymisen järjesti Varsinais-Suomen mielenter-
veysomaiset – FinFami.

SuomiAreenan aikana yhteistyökumppaneille jär-
jestettiin myös Hyvä mieli -iltatilaisuus, jossa vierai-
li yhteensä yli 50 eri puolueiden kansanedustajaa ja 
muita yhteiskunnallisia vaikuttajia. 

FinFami tiedotti SuomiAreenasta aktiivisesti sosiaa-
lisessa mediassa. 

SUOMEN PSYKIATRIYHDISTYS
PSYKIATERFÖRENINGEN I FINLAND
FINNISH PSYCHIATRIC ASSOCIATION
Fredrikinkatu 71 A 4
00100 HELSINKI

SUOMEN PSYKIATRIYHDISTYS
PSYKIATERFÖRENINGEN I FINLAND
FINNISH PSYCHIATRIC ASSOCIATION

KESKUSTELUTILAISUUS
Kuntoutujan tuettu polku takaisin työhön

17.7.2018 Klo 11.30–12.30 
BEPOP / Yrjönkatu 22

Onko järkee vai ei?

finfami
on mukana
suomi- 
areenalla.
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ILONAN PÄIVÄNÄ viestittiin
lapsiomaisten ja nuorten 
hoivaajien TILANTEESTA
Mielenterveysomaisten valtakunnallista päivää eli 
Ilonan päivää vietettiin 9. lokakuuta, joka on samalla 
kansainvälisen mielenterveyspäivän aatto. Vuonna 
2018 Ilonan päivän tiedotuskampanjan teemana oli 
lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat.

Ilonan päivän aikana viestittiin lapsiomaisten ja 
nuorten hoivaajien asemasta ja siitä, mitä läheisen 
psyykkinen sairaus tarkoittaa lasten ja nuorten näkö-
kulmasta. 

Päivän aikana järjestö haastoi kaikki mukaan kiinnit-
tämään huomiota lapsiomaisten ja nuorten hoivaa-
jien tilanteeseen ja tuen tarpeeseen. Erityisesti paino-
tettiin puuttumista lapsiomaisten kohtaaman häpeän, 
erilaisuuden, ulkopuolisuuden ja kiusaamisen koke-
muksiin. FinFami-järjestö halusi Ilonan päivänä myös 
rohkaista kaikkia läheisensä psyykkisestä hyvinvoin-
nista huolestuneita ottamaan huolensa puheeksi sekä 
hakemaan ja tarjoamaan apua. 

Ilonan päivästä tiedotettiin sosiaalisessa mediassa 
ja päivää varten tuotettiin aineistoa lapsiomaisten ja 
nuorten hoivaajien teemaan liittyen: tiedote medialle, 
kansikuvat sosiaalisten medioiden kanaviin sekä päi-
vän teemaan liittyviä markkinointikuvia ja Jos suljet 
silmät -musiikkivideo. Kaikissa materiaaleissa käy-
tettiin hashtagia #ilonanpäivä ja materiaalit jaettiin 
myös jäsenyhdistyksille. Päivän sisällön ja materiaalit 
suunnittelivat ja toteuttivat toiminnanjohtaja ja vies-
tinnän asiantuntija.

Ilonan päivän valtakunnallinen näkyvyys oli hyvä. Eri 

puolilla Suomea jäsenyhdistykset toteuttivat tapah-
tumia ja tempauksia ja välittivät tietoa mielenterve-
ysomaisten tilanteesta ja järjestön tekemästä omais-
työstä. 

Lisäksi päivän aikana järjestö ja erityisesti kyseinen 
teema saivat paljon medianäkyvyyttä. Ilonan päivän 
aamuna FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen ja 
kokemusasiantuntija, itse lapsiomainen, Anna Hå-
kans olivat kertomassa Ylen Aamu-tv:ssä lapsio-
maisten tilanteesta. Valtakunnallisen mielenterveys-
omaisten päivän aattona Helsingin Sanomat teki ison 
henkilöhaastattelun Håkansista ja lapsiomaisaiheesta. 
Ilonan päivänä puolestaan Lännen Media julkaisi eri 
maakuntalehdissään kokemusasiantuntijoiden haas-
tattelun lapsiomaisten asemasta ja tuen tarpeesta. 

Ilonan päivän aikana aloitettiin #äläsuljesilmiäsi-vai-
kuttamiskampanja. Valtakunnallisena mielenterve-
ysomaisten päivänä FinFamin toiminnanjohtaja Pia 
Hytönen haastoi kaikki välittämään ja pitämään huol-
ta lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien hyvinvoinnis-
ta sekä osallistumaan #äläsuljesilmiäsi-haasteeseen. 
Haasteen avulla muistutettiin lapsiomaisten ja nuor-
ten hoivaajien tuen tarpeesta ja siitä, ettei heitä saa 
jättää huoliensa kanssa yksin.

Kuva: Minttu Lehtovaara
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mielenterveysomaisten 
päivä ilonan päivä 9.10.

#ilonanpäivä  #äläsuljesilmiäsi

FinFami julkaisi Ilonan 
päivänä lapsiomaisten ja 
nuorten hoivaajien  
tilanteeseen liittyvää  
materiaalia: Jos suljet  
silmät -musiikkivideon, 
tiedotteen ja somekuvia.  
Näkyvyys valtakunnalli-
sessa mediassa oli hyvä.
FinFami esiintyi esim. 
Ylen aamu-tv:ssä, HS:ssä 
ja Lännen median lehdissä.  

Joka neljäs lapsi on lapsiomainen

25 %
Joka neljäs alaikäinen 
lapsi elää perheessä, 
jossa vanhemmalla 
on mielenterveys- tai 
päihdeongelma. Nämä 
lapset tarvitsevat erity-
istä tukea ja turvaa.

Huolestuttavaa on,  
että lapsiomaiset  
sairastuvat  
yhä nuorempina.

Mielenterveyden ongelmat siirtyvät 
usein sukupolvelta toiselle. 

60 %
masentuneiden vanhempien lapsista 
sairastuu alle 25-vuotiaana. Sairastumi-
nen johtaa usein opintojen keskeyttämi-
seen, pitkiin sairauslomiin ja työkyvyt-
tömyyseläkkeelle jäämiseen.
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VARAINHANKINNAN TUOTOILLA 
TUETTIIN LAPSIOMAISIA ja 
heidän perheitään
Arviolta joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhem-
malla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Nämä per-
heet ja lapset tarvitsevat erityistä tukea. Varainhankinnan 
avulla heitä voi auttaa.

FinFamissa aloitettiin varainhankinta syksyllä 2016. 
Varainhankinnan tavoitteena oli kerätä varoja lapsio-
maisille. Varainhankinnan suunnittelussa ja varain-
keruuluvan hakuprosessissa FinFamia avusti Radical 
Soulin Salla Saarinen. 

Varainhankintaa jatkettiin syksyyn 2017 asti. Varain-
hankinnalla kerätyt varat lahjoitettiin kohdennetus-
ti FinFamin jäsenyhdistyksille, jotka tekevät lapsio-
maistyötä. FinFami jakoi viimeiset, lapsiomaisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi kerätyt varat vuonna 

2018. Keräystuotot jaettiin keskusliiton jäsenyhdistys  
Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamin 
kautta. Tuottojen avulla yhdistys järjesti joulukuussa 
2018 lapsiperheiden vertaistapaamisten pikkujoulut. 

Varainhankinnan kautta saatujen tuottojen avulla oli 
tarkoitus tarjota virkistystä, elämyksiä ja yhteistä aikaa 
perheille, joissa vanhemmat tai toinen vanhemmista 
sairastaa psyykkisesti. Parhaiten tämä toteutui jäsen-
yhdistyksen toiminnan kautta. 

kaikilla lapsilla 
ei ole varaa harrastaa.
Tue lapsiomaisia. Tekstaa FINFAMI5  
numeroon 16155 ja lahjoitat 5 euroa.

Kuva: Juha Luodemäki
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FINFAMI näkyi
monipuolisesti mediassa 
Vuonna 2018 FinFami saavutti hyvän medianäkyvyyden. 
Järjestö näkyi monipuolisesti eri kanavissa.

FinFami haluaa olla vahva mielipidevaikuttaja mie-
lenterveyskentällä sekä kysytty mielenterveysasi-
oiden ja -omaisten puolestapuhuja. Jotta järjestö 
pystyy vakiinnuttamaan paikkansa luotettavana yh-
teiskunnallisena vaikuttajana, on keskusliiton jatket-
tava aktiivista tiedottamista.

Toimintavuonna keskusliitto nosti erityisesti lap-
siomaisten ja nuorten hoivaajien näkökulman 
mediakeskusteluihin ja vahvisti näin asemaan-
sa valtakunnallisesti tunnustettuna ja tunnettuna 
asiantuntijaorganisaationa, jolla on oma selkeästi 
profiloitunut paikkansa kolmannen sektorin mielen-
terveystyön kentällä. 

Keskusliitto tiedotti ajankohtaisista mielentervey-
somaisten ja -omaishoitajien asemaan liittyvistä 
teemoista, tapahtumista ja materiaaleista monissa 
eri tiedotuskanavissa. Tiedotteilla ja kannanotoil-
la nostettiin esiin mielenterveysomaisten koke-
mia epäkohtia ja otettiin kantaa mielenterveystyön  
kehittämiseen. 

FinFami esiintyi noin 12 kertaa valtakunnan lehdissä, 
kaksi kertaa televisiossa (Ylen Aamu-tv ja A-studio) 
ja kaksi kertaa radiossa. Lisäksi Ylen TV1-kanaval-
la näytettiin yleishyödyllisenä spottina Opastava- ja 
Mieletön Mahdollisuus -hankkeiden vuonna 2016 
tuottamaa Kuka mahdollistaa mielenterveysomaisen 
hengähdystauon? -mainosfilmiä. 

Filmi tarkastelee mielenterveysomaisen sitovaa ja 
vaativaa työtä, ja sen tavoitteena on parantaa mie-
lenterveysomaisten tunnistamista sekä lisätä tietoa 
mielenterveysomaisista, omaishoitajuudesta sekä 
työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta. 

Toukokuussa viikon ajan pyörinyttä spottia esitettiin 
ennen kanavan ohjelmien alkua ja se tavoitti huike-
an määrän (Ylen arvion mukaan noin 1 milj.) katsojia.

FinFamin näkyvyys valtakunnan lehdissä on arvio, 
sillä järjestöllä ei ole mediaseurantaohjelmaa, jonka 
avulla olisi mahdollista tavoittaa todelliset luvut.

MIELENTERVEYSOMAISTEN 
KESKUSLIITTO

Meritullinkatu 4 B 10
00170 Helsinki
finfami.fi

 
  

Riittävä ja oikea-aikainen apu vähentää myös 
mielenterveysomaisen huolta  
 
Mielenterveyspalveluiden riittämättömyys ja hoitoon pääsyn vaikeus puhuttavat 
tällä hetkellä. Kun apua ei saa ajoissa, psyykkisesti sairaan läheiset joutuvat kanta-
maan kohtuutonta taakkaa.

 

Helsingin Sanomien artikkelissa (HS Kaupunki 16.3.2018) kerrottu Ilmarin tarina on valitettavan tuttu monelle 

mielenterveyskuntoutujan lähiomaiselle, eli mielenterveysomaiselle. Ilmari haki apua psyykkiseen pahoin-

vointiinsa, mutta ei sitä saanut ja teki itsemurhan. 

Mielenterveyspalveluiden uudistamisen myötä sairaalapaikkoja on asteittain vähennetty ja mielenterveyspo-

tilaita ohjattu yhä enemmän avohoitoon. Akuutissa tilanteessa olevat mielenterveyspotilaat eivät kuitenkaan 

välttämättä saa tarvittavaa apua ajoissa, vaan hoitoon pääsy pitkittyy. Pahimmillaan odottamisella voi olla 

kohtalokkaat seuraukset. 

Perheenjäsenen psyykkinen sairaus kuormittaa aina myös läheisiä. Hoitojärjestelmä olettaa usein automaat-

tisesti, että mielenterveysomainen kantaa vastuun sairastuneesta läheisestään. Käytännössä esimerkiksi hoi-

toon pääsyn pitkittyminen voi tarkoittaa sitä, että mielenterveyspotilaiden tulee pärjätä kotona omin avuin, 

usein perheenjäsenen tai muun omaisen tuella. Näin ei saisi olla.

Olemme huolissamme mielenterveyskuntoutujien omaisten jaksamisesta. Jatkuvassa päivystysvalmiudessa 

olevalla omaisella on paljon vastuuta, mutta usein vain vähän tietoa ja tukea toimintansa pohjaksi. Raskas 

tilanne voi johtaa helposti siihen, että myös mielenterveyspotilaan omainen sairastuu. Tutkimusten mukaan 

lähes puolet mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse. 

Myös omaiset tarvitsevat tukea. Jos emme pidä huolta sairastuneen läheisten jaksamisesta ja tuesta, hoidossa 

on sairastuneen lisäksi myös omainen. 

Avun saaminen ei saa jäädä sattuman varaan. Mielenterveyspalveluiden on oltava tasalaatuista ja niiden 

saatavuus on mitoitettava sen mukaan, mitä sairastuneen hoito vaatii. Kenenkään sairastuneen ei tule joutua 

odottamaan hoitoon pääsyä, vaan riittävää ja oikea-aikaista apua pitää saada asuinpaikasta riippumatta. 

Tämä helpottaisi myös sairastuneen läheisten huolta ja jaksamista. 

 

Lisätietoja: 

 

Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto –FinFami, toiminnanjohtaja 

p. 040 776 5911 tai pia.hytonen@finfami.fi 

        

Mielipidekirjoitus 16.3.2018

Päivystykseen, kotiin, jälleen takaisin (HS Kaupunki 16.3.2018)

Lapsiomaisten ja  
nuorten hoivaajien  

näkökulma näkyi
erityisen vahvasti 

mediakeskusteluissa
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SOSIAALISEN MEDIAN  
KANAVIEN KÄVIJÄMÄÄRÄT  
jatkoivat kasvuaan
Keskusliitto panosti viestinnässään aktiiviseen sosiaalisen 
median kanavien käyttöön. Näiden avulla se osallistui ja 
vaikutti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toi koko jär-
jestöä tutuksi. Vuonna 2018 seuraajamäärät lisääntyivät 
tasaisesti. Erityisesti Instagram lisäsi suosiotaan.

Keskusliitto ylläpitää Facebook-, Twitter-, Instagram- 
ja YouTube-sivuja. Vuoden 2018 aikana keskusliitto 
osallistui ja vaikutti aktiivisesti sosiaali- ja yhteis-
kuntapoliittiseen keskusteluun sosiaalisen median 
avulla. Sosiaalisessa mediassa myös tiedotettiin ja 
kannustettiin keskustelemaan ajankohtaisista, mie-
lenterveysomaisten arkeen vaikuttavista asioista ja 
tapahtumista. Lisäksi se toi esiin järjestömme teke-
mää työtä ja lisäsi tunnettuutta. 

FinFamin Facebook-sivu kasvatti toimintavuoden 
aikana tasaisesti tykkääjämääriä. Vuoden 2018 lop-
puun mennessä sivulla oli 3361 tykkääjää, joka oli 
noin 812 tykkääjää enemmän kuin edellisvuonna. 

Vuoden 2018 aikana järjestön FinFami_omaiset-si-
vun seuraajamäärä Twitterissä kasvoi läpi vuoden. 
Toimintakauden loppuun mennessä järjestön sivulla 
oli noin 2580 seuraajaa eli noin 580 seuraajaa enem-
män kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. 

Instagramissa keskusliitto jakaa visuaalista sisältöä 
järjestön arjesta ja edunvalvontateemoista. Samalla 
se luo ja vahvistaa mielikuvaa järjestöstämme ja lisää 
näkyvyyttä. Vuoden 2018 aikana tavoitteena oli va-
kiinnuttaa järjestön läsnäoloa kyseisessä sosiaalisen 
median kanavassa ja tässä onnistuttiin erinomai-
sesti. Vuoden 2018 loppuun mennessä FinFamin 
Instagram-kanavalla oli noin 970 seuraajaa. Vuoden 
takaiseen verrattuna Instagramissa oli noin 570 seu-
raajaa enemmän, joten järjestö voi olla erityisen tyy-

tyväinen seuraajamäärän kehitykseen. 

Keskusliiton YouTube-kanavalla on videoita, joi-
den avulla esitellään mielenterveysomaisten ja 
-omaishoitajien vaativaa tilannetta ja järjestön va-
paaehtoistoimintaa. Videot ovat pääasiassa suo-
meksi, mutta kanavalta löytyy myös omaishoitajien 
tilannetta kuvaava englanninkielinen video ”The 
Runner”. Viime vuoden aikana sivuille lisättiin suo-
sittu Jos suljet silmät -musiikkivideo, joka kuvaa lap-
siomaisten näkymättömyyttä. Yhteensä FinFamin 
YouTube-kanavalla olevilla videoilla oli lähes 15 931 
näyttökertaa, joka oli 3931 näyttökertaa enemmän 
edellisvuoteen verratuna.
 
Sosiaalisen median lisäksi keskusliiton verkkosivut 
olivat yksi tärkeä ulkoisen viestinnän viestintäkana-
va ja keskusliiton sekä jäsenyhdistysten yhteisten ta-
voitteiden esiintuoja. Sivut toimivat myös valtakun-
nallisena mielenterveysomaistyön uutiskanavana. 
Verkkosivut tukivat keskusliiton vaikuttamistyötä, 
tavoittivat eri kohderyhmät ja palvelivat tiedonhaki-
jaa. Oman toiminnan esittelemisen ja mielenterve-
ysomaisten asemaa koskevan tiedon lisäksi keskus-
liiton verkkosivuilta löytyi tietoa esimerkiksi liiton 
jäsenyhdistyksistä ja niiden toiminnasta. 

FinFamin verkkosivuston osoite on www.finfami.
fi. Vuonna 2018 keskusliiton sivuilla oli noin 16 000 
kävijää. Kävijätietoja on analysoitu Google Analytics 
-tietojen kautta. 
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FinFamin raikkaat 
materiaalit tukevat  
vaikuttamisviestintää
FinFami tuotti paljon myönteistä palautetta saanutta  
materiaalia omaan visuaaliseen ilmeeseen pohjaten.  
Materiaalintuotanto tuki vaikuttamisviestinnän tavoitteita 
sekä vahvisti järjestön yhtenäistä näkyvyyttä.

Vuonna 2018 tuotettiin edellisvuoden tapaan paljon 
materiaalia visuaaliseen ilmeeseen ja vuoden tee-
maan pohjaten. Materiaalintuotanto tuki FinFamin 
tunnettuuden lisäämistä, joka oli yksi viestinnän 
päätavoitteista. Lisäksi se vahvisti yhtenäistä ja sel-
keästi tunnistettavaa kuvaa järjestöstämme. 

FinFami haluaa olla asiantunteva, elämänmakuinen 
ja raikas järjestö, joka herättää kiinnostusta ja jonka 
toimintaan halutaan tulla mukaan. Järjestö haluaa 
tuoda vaikeata asiaa esiin myönteisen, hyvän mie-
len, ilon ja toivoa antavan näkökulman kautta. 

Eri viestintäkanavissa toistuvat samat visuaalisen 
ilmeen elementit ilmentävät tätä viestiä. Liittämällä 
kuvaan järjestömme omalla fontilla tehty aihepiiriin 
liittyvä slogan, saimme sanomaa tehokkaammin, 
tunnistettavammin ja mieleenpainuvammin esil-
le. Lisäksi ne vaikuttavat järjestökuvaan sekä tuovat 
esiin järjestön strategiaa ja toimivat järjestön tunnis-
tautumistekijöinä. 

Saadun palautteen mukaan FinFami on onnistunut 

luomaan omaleimaisen tavan kertoa mielenterve- 
ysomaisten asemasta ja tuomaan vakavaa aihepiiriä 
esiin myönteisyyden kautta. FinFamin materiaalit 
saivat toimintavuonna paljon myönteistä palautetta.

Vuonna 2018 FinFamille otettiin useita sen graafi-
seen ilmeeseen ja vuoden teemaan sopivia valoku-
via, joita käytettiin osana markkinointia ja järjestön 
uutta visuaalista ilmettä. 

Toimintavuoden alussa helmikuussa järjestettiin ku-
vaus Helsingin kaupunginteatterilla, johon saatiin 
mukaan hieno joukko vapaaehtoisia FinFami-järjes-
tön toimijoita. Lisäksi helmikuussa otettiin kuvia jär-
jestön toiminnassa mukana olleista maahanmuutta-
jataustaisista nuorista. Näitä kaikkia kuvia käytettiin 
sosiaalisessa mediassa ja painetuissa materiaaleissa. 
Kuvat on ottanut keskusliiton viestintävastaava.

Markkinointikuvien lisäksi vuoden aikana toteutet-
tiin video, esitysdioja, kutsuja ja kortteja. Jäsenyhdis-
tykset saivat halutessaan käyttää keskusliiton tuotta-
maa materiaalia.  

Kuva: Vilma Pimenoff Kuva: Marika Finne

Kuva: Marika Finne



28 29

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami  4/2018
LABYRINTTI

Mielenterveys- 
ongelmien ylisuku-
polvisuus on katkais-
tavissa vanhemmuutta 
tukemalla

Miten toipumis- 
orientaatioajattelua  
voidaan soveltaa  
läheisten hyvinvoinnin 
edistämisessä? 

Perhesukupolvien 
välinen vuorovaikutus 
ja hyvinvointi

Näyttelijä Sanna Stellan:

Haluan laittaa hyvän 
kiertämään

LABYRINTTI-LEHTI  
TOIMII TIEDON JAKAJANA
Keskusliitto julkaisi vuoden aikana neljä Labyrintti- 
lehteä, jotka antoivat tietoa mielenterveysomaisille ja  
olivat tärkeä tiedotuskanava FinFamin omaisyhdistyksille. 
Vuoden 2018 lehtien sisällöt tukivat sekä järjestön yleisiä 
tavoitteita että toimintavuoden teemaa, joka oli ikäänty-
neet mielenterveysomaiset.

Keskusliitto julkaisee Labyrintti-lehteä, joka on ainoa 
mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille suunnattu 
lehti Suomessa. Labyrintti on jäsenetu ja tärkeä pal-
velu alueellisille jäsenyhdistyksille. Lehden taittaa ja 
painaa ForssaPrint.

Labyrintti ilmestyi printtilehden lisäksi sähköisenä 
näköislehtenä. Näköislehti julkaistiin keskusliiton 
verkkosivuilla ja siitä tiedotettiin keskusliiton sosiaa-
lisen median viestintäkanavissa. Näin lehdelle tavoi-
tettiin merkittävästi suurempi lukijakunta.

Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa seuraavin 
teemoin: ikääntyneiden omaisten tukeminen, iso-
vanhemmuus, ystävyys ja sukupolvien kohtaaminen. 
Lehtien sisällöt tukivat sekä järjestön viestinnän pää-
tavoitetta että toimintavuoden yleistä teemaa, joka oli 
ikääntyneet mielenterveysomaiset.

Mukana haastateltavana tai artikkeleiden kirjoittajina 
oli mielenkiintoinen joukko ihmisiä yhteiskunnan eri 

sektoreilta: muun muassa näyttelijät Pirkko Mannola, 
Seela Sella ja Sanna Stellan, laulaja Milana Misic sekä 
monipuolinen joukko sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisia, eri järjestöjen edustajia ja mielenterveysomai-
sia.

Lehteä toimitettiin mielenterveysomaisille ja 
-omaishoitajille, omaisyhdistyksille, sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisille, yhteistyökumppaneille, op-
pilaitoksiin ja kirjastoihin sekä poliittisille päättäjille, 
rahoittajalle ja medialle. Lehteä jaettiin myös erilaisis-
sa tilaisuuksissa ja suurissa tapahtumissa kuten mes-
suilla. Labyrintin painosmäärä oli 20 327 kappaletta, 
joka oli hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Labyrintin lisäksi keskusliitto välitti keskitetysti tietoa 
jäsenyhdistyksilleen järjestön sisäisen uutiskirjeen 
avulla. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa 
sähköisessä muodossa. Lisäksi toimintakauden aika-
na keskusliitto painotti sisäisessä tiedottamisessaan 
suoraa viestintää.
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OMAISET OVAT  
MIELENTERVEYS-
TYÖN VOIMAVARA

OMAINEN ON  
ITSENÄINEN 
TUEN TARVITSIJA

OMAISHOIDON TUKI 
KUULUU KAIKILLE 
OMAISHOITAJILLE

Kuvat: Nina Mönkkönen

OMAISHOITAJUUDEN 
TULEE OLLA  
VAPAAEHTOISTA

MIELENTERVEYSOMAISTEN KESKUSLIITTO – FINFAMIN PÄÄVIESTIT
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Vapaaehtois- ja 
omaistoiminnan kehittäminen: 
uutta luovaa toimintaa!
FinFamin toteuttama valtakunnallinen vapaaehtois- ja 
omaistoiminnan kehittämistyö (OMAVAPA) aktivoi ja tukee 
mielenterveysomaistyön kansalaisjärjestölähtöisyyttä. Työtä 
tehdään tukemalla FinFamin jäsenyhdistysten vapaaehtois-
toimintoja ja niiden kehittämistä. Vuonna 2018  
OMAVAPA-toiminnassa auottiin uusia uria.

FinFamin vapaaehtois- ja omaistoiminnan (OMA-
VAPA) kehittämistyön vuotta 2018 voi kuvata uutta 
luovaksi. Toiminnassa painottui uudet yhteistyötoi-
minnot ja vapaaehtoisen mielenterveysomaistyön 
yhteiskunnallisen keskustelun esiin saanti. Järjestön 
kokemusasiantuntijat toivat mediassa aktiivisesti 
esiin mielenterveysomaisten arkea toisten omaisten 
vertaistueksi ja uuden jäsenyhdistyksen perustami-
sen tueksi. 

Toimintavuoden aikana FinFami valittiin mukaan 
Sitran Erätauko-mentorointiin, jonka kautta järjestö 
sai käyttöönsä uuden työkalun dialogisuutta vah-
vistamaan. Mentorointiin osallistumisen myötä kes-
kusliiton jäsenyhdistykset järjestivät myös rakenta-
via, yhteiskunnallisia keskusteluita. 

FinFami-yhdistysten vapaaehtoistoimintoja ja nii-
den kehittymistä ohjaa yhteisesti laadittu vapaa-
ehtoistoiminnan strategia, YHDESSÄ ENEMMÄN 
v.2020. Strategian tavoitteena on saada koko järjes-
tön vapaaehtoistoiminnalle selkeät, yhteneväiset ja 
toimivat rakenteet. OMAVAPA-vapaaehtoistoimin-
nan kehittäminen ja koordinointityö tähtää ken-
tän yhteisen vuoropuhelun ja osallistamisen kautta 
laadukkaan vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen 
erikokoisissa FinFami-yhdistyksissä. Tavoitteena on 
sekä innostaa uusia vapaaehtoisia tulemaan mukaan 
toimintaan että tukea mukana olevia vapaaehtoisia. 

Lisäksi tarkoituksena on rohkaista kokemustoimijoi-
ta kehittämään ennaltaehkäisevää mielenterveys-
omaistyötä oman kokemuksensa kautta. 

Kokemusten jakamisella ja omaisten esiintuloilla 
vaikutetaan laajemmin mielenterveysstigman vä-
hentämiseen ja yksittäisten omaisen hyvinvointiin. 
Omaisten toivon tarinoiden kautta saadaan yhä use-
ammat omaiset tulemaan mukaan toimintaan ja he 
huomaavat, miten yksinäisyys voi muuttua yhteisöl-
lisyydeksi. 

Vapaaehtoistoiminnan ydin on osallisuudessa ja yh-
dessä tekemisessä. Vapaaehtoisia sitoutetaan toimin-
taan, heitä kiitetään ja palkitaan ja heidän hyvinvoin-
nistaan huolehditaan. Toimintaa myös arvioidaan 
säännöllisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Jä-
senyhdistysten edustajista muodostuva OMAVAPAn 
hyvinvointityöryhmä toimii toiminnan kehittämisen 
tukena ja innovaattorina. Toimintavuoden aikana jär-
jestettiin FinFamin #hullunhauska-kokemustoimin-
tapäivä, jonka avulla kiinnitettiin huomiota siihen, 
että myös mielenterveysomaisella on oikeus iloon. 

Yhteistyössä FinFami Uusimaan VETO-projektin kanssa 
luotiin vapaaehtoiskoordinaattoreiden tiedonkulkua ja 
materiaalin jakoa helpottamaan sähköinen Teams-ryh-
mä. Uudistuminen ja tavoitettavuuden kehittäminen 
ovat vapaaehtoistoiminnassa tärkeitä tavoitteita, joihin 
pyritään vastaamaan. FinFamin verkkopohjaisia chat- ja 
muita vapaaehtoistoimintoja kehitetään tulevaisuudes-
sa edelleen VETO-projektin kanssa. 

Vuoden aikana toteutettiin myös sosiaalisessa me-
diassa viikon mittainen vapaaehtoiskampanja. 
Kampanjassa nostettiin esiin FinFami-perheen va-
paaehtoisia ja vapaaehtoistoimintoja. Lisäksi toimin-

tavuonna valittiin Vuoden verraton vapaaehtoinen 
Nelli Santala Varsinais-Suomen mielenterveysomai-
set – FinFamista.

Prospect-vertaistukitoimintojen valtakunnallinen 
koordinointi ja eurooppalainen yhteistyö on osa  
OMAVAPAn toimintaa. Keskusliitto tukee jäsenyhdis-
tyksiä koulutusten toteuttamisessa, huolehtii ohjaa-
jien valtakunnallisista työnohjauksista, ohjaajakäsikir-
jojen ja muun tarvittavan materiaalin saannista sekä 
mallin arvioinnista, ohjaajarekisterin päivityksestä ja 
eurooppalaisesta yhteistyöstä Euroopan Omaisjärjes-
töjen liitto EUFAMIn kanssa, joka hallinnoi mallia. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi valtakunnallista kou-
lutusta: Vaikuttavia Kohtaamisia -päivä Helsingissä ja 
Prospect-Plus -ohjaajakoulutus Jyväskylässä. Kou-
lutus antoi FinFamin Prospect-ohjaajille ja työnteki-
jöille konkreettisia työkaluja siihen, miten vahvistaa 
myönteisiä tunteita toiminnassa ja miten voi edistää 
rakentavan, avoimen ja vuorovaikutteisen dialogin 
syntymistä. Prospect-Plus -ohjaajakoulutus toteutet-
tiin yhteistyössä Keski-Suomen mielenterveysomaiset 
– FinFami kanssa. 

JÄSENYHDISTYKSIÄ TUETAAN VAPAAEHTOIS- 

TOIMINNAN YHTENEVÄISTEN RAKENTEIDEN KAUTTA

Vuonna 2018 valmistui FinFami-yhdistysten yhtei-
nen vapaaehtoistoiminnan käsikirja. Käsikirja tukee 
yhdistyksiä laadukkaan vapaaehtoistoiminnan to-
teuttamisessa ja noudattaa keskusliiton laatukäsikir-
jaa. Käsikirja on yksi vapaaehtoistoiminnan strategi-
an jalkautumisen työväline, jota työstettiin yhteisesti
keskusliiton jäsenyhdistysten työntekijöiden ja va 
paaehtoisten kanssa. Lisäksi toimintavuoden aika-
na ideoitiin vapaaehtoistoiminnan yhteistä markki-
nointimateriaalia, teetettiin rannekkeita, heijastimia 
ja omaiskasseja.

Kuva: Marika Finne
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Valtakunnalliset Prospect-työnohjaukset tukevat oh-
jaajien jaksamista vapaaehtoistehtävässään. Samalla 
ne toimivat ohjaajien työyhteisönä. 

Toimintavuonna työnohjauksia pidettiin Joensuus-
sa ja Lahdessa työnohjaaja Anne Laimion ohjauk-
sessa. Lisäksi Prospect-vastuutyöntekijöille pidettiin 
oma työryhmätapaamisensa. Vuonna 2018 Prospe-
ct-ryhmiä järjestettiin seitsemässä jäsenyhdistyk-
sessä, 25 vapaaehtoisen ohjaajan turvin ja niissä oli 
osallistujia yhteensä 88 henkilöä. Vapaaehtoistunteja 
vapaaehtoisilta kului yhteensä 1250 tuntia. 

Yhteistyössä Omaishoitajaliiton ja jäsenyhdistysten 
kanssa kehitettiin Ovet-valmennus® mielentervey-
somaisille tukemaan omaishoitajuutta. Keskusliitto 
oli myös mukana Reumaliiton hallinnoimassa val-
takunnallisessa Kokemustoimintaverkostossa, jossa 
kehitetään omaiskokemustoimintaa laajemmin val-
takunnan tasolla. 

Lisäksi OMAVAPA on mukana Suomen Mielenter-
veysseuran Osaava Vanhemmuus -projektin kehit-
täjätyöryhmässä, jossa kehitetään Lapset Puheeksi 
-kokonaisuutta vapaaehtoisille. OMAVAPA koulutti 
myös vapaaehtoisia ja työntekijöitä talousasioiden 
osalta yhteistyössä Takuusäätiön kanssa. Koulutuk-
sessa käytiin läpi muun muassa sitä, kuinka otetaan 
rahahuolet puheeksi omaiskohtaamisissa.  

Toimintojen kautta suunnataan askeleita kohti vuo-
den 2020 päätavoitetta, jonka mukaan mielenterve-
ysomaisten vapaaehtoistoiminta on arvopohjaltaan, 
toteuttamisen perusperiaatteiltaan ja käytännöiltään 
mahdollisimman yhtenäistä. Omaisten kokemus-
asiantuntijuus ja vertaistukimuodot ovat tuolloin 
luonteva osa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. 
Omaiset ovat myös arvostettuja toimijoita virallisten 
tahojen kehittämistyöryhmissä ja vastaanottotoi-
minnoissa ammattilaisten rinnalla

PROSPECT-KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ  

PÄIVITTI VUODEN AIKANA OHJAAJAN OPPAAN

Kuva: Taru Tuulia Tittonen

FinFami tekee 
kansainvälistä yhteistyötä 
Vuonna 2018 FinFami teki kansainvälistä yhteistyötä eu-
rooppalaisen omaisjärjestö EUFAMIn ja ruotsalaisen IFS  
Schizofreniförbundetin kanssa. Toimintavuonna suunnitel-
tiin tulevaa yhteistyötapahtumaa EUFAMIn kanssa ja vahvis-
tettiin omaistoimintaa Tukholmassa asuville suomalaisille.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin kes-
keinen eurooppalainen yhteistyötaho on EUFAMI 
(European Federation of Associations of Families of 
People with Mental Illness). EUFAMI on Belgiaan re-
kisteröity, voittoa tavoittelematon kansainvälinen 
kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa mie-
lenterveyspotilaiden ja heidän omaistensa asemaan 
Euroopassa. Sen jäsenenä on 36 omaisjärjestöä 23 Eu-
roopan maasta. EUFAMI vastaa muun muassa Pros-
pect-vertaisryhmän hallinnasta ja siihen liittyvästä 
yhteistoiminnasta Prospect-kumppaneiden kanssa. 

EUFAMIN vuosikokous (general meeting) järjestettiin 
kesäkuussa Belgiassa. Kokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset vuosikokousasiat ja työstettiin EUFAMIn 
strategiaa vuosille 2019-2021. EUFAMIn uusi toimin-
nanjohtaja (secretary general), englantilainen Marga-
ret Walker esittäytyi kokouksessa ja vuosikokouksen 
edustajat valitsivat uusia jäseniä hallitukseensa ero-
vuoroisten tilalle. Miia Männikkö Suomesta jatkaa 
hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Per 
Torell Ruotsista. 

EUFAMIn hallituksessa on yhdeksän jäsentä ympäri 
Eurooppaa. Sen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä 
jäsenyhdistysten kanssa ja laajentua Itä-Eurooppaan. 

Yleiskokoukseen osallistuu edustajia kustakin  
EUFAMIn jäsenyhdistyksestä. FinFamin virallinen 
vuosikokousedustaja oli toiminnanjohtaja Pia Hytö-
nen. Hänen lisäkseen kokoukseen otti osaa asiantun-
tija Vaula Ollonen, joka esitteli FinFamin ajankohtaisia 
Prospect-kuulumisia ja EUFAMIn Family Congress 
2019 yhteistyömahdollisuuksia FinFamin kanssa. 

Marraskuussa EUFAMIn toiminnanjohtaja Margaret 
Walker ja rahastonhoitaja Kevin Jones vierailivat Fin-
Famissa ideoimassa tulevaa yhteistyötapahtumaa.

Prospect-vertaistukitoimintojen koordinointi ja sii-
hen liittyvä eurooppalainen yhteistyö on osa FinFa-
min OMAVAPA-toimintaa. Vuonna 2018 FinFami tii-
visti yhteistyötä Ruotsin IFS Schizofreniförbundetin 
kanssa, jotta yhdistys pystyisi paremmin vastaamaan 
Tukholmassa asuvien suomenkielisten omaisten tu-
kitarpeeseen ja käynnistämään siellä Prospect-toi-
mintaa. 

Vuoden aikana Tukholmassa järjestettiin yhteistyö-
tapaamisia ja toteutettiin suomenkielisten omaisten 
iltoja FinFamin vapaaehtoisten Prospect-ohjaajien 
kanssa. Kesäkuussa Ruotsin IFS:n hallituksen jäseniä 
vieraili Helsingissä FinFamin toimistolla.
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Hyvä hallinto  
omaisjärjestötyössä 
OMAHA-toiminta on FinFamin jäsenyhdistyksille tarjottava 
hallinnon kehittämisen tukipalvelu. Toiminnan ytimenä ovat 
hallintoon liittyvä neuvonta- ja konsultointipalvelu, arvioinnin 
tukeminen ja kehittäminen, koulutustoiminta sekä järjestön 
laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi OMAHA- 
toiminta tarjoaa jäsenyhdistyksille tukea kriisitilanteissa ja 
auttaa uusia yhdistyksiä käynnistämään toimintaansa.

OMAHA-toiminnassa on keskitytty edelleen paran-
tamaan hallinnon käytäntöjä ja osaamista jäsenyh-
distyksissä sekä juurruttamaan uusia toimintamal-
leja yhdistyshallinnon rakenteisiin, mutta tavoitteita 
myös päivitettiin vuodesta 2018 alkaen jonkin verran. 

Uutena osa-alueena aloitettiin omaistoiminnan tu-
los- ja vaikutusarvioinnin kehittäminen, ja yhdeksi 
päätavoitteeksi asetettiin jo olemassa olevan jäsen-
palvelutoiminnan tarjonnan laajentaminen koko jär-

ja että toimintaan osallistuvien yhdistysten ja henki-
löiden määrä kasvaa. Näihin tavoitteisiin päästiin toi-
mintavuoden aikana hyvin.

Sekä toimintaan osallistuneiden yhdistysten että hen-
kilöiden määrä kasvoi selvästi edellisvuosista ja jäsen-
palveluiden sisällöt ja muodot kuvattiin tarkemmin, 
jolloin niiden tarjoamisesta tuli helpompaa. Koulutus-
toiminnan tehokkuutta parannettiin rakentamalla eri 
teemoista sopivia moduuleita, joista jäsenyhdistykset 
saattoivat tilata itselleen sopivia koulutuskokonai-
suuksia.

Perustoiminnan tehostumisen myötä OMAHA-toi-
minnassa pystyttiin reagoimaan nopeasti ja jous-
tavasti jäsenyhdistysten akuutteihin tarpeisiin ja 
erilaisiin kriisitilanteisiin, joissa keskusliiton tukea 
tarvittiin. Samalla toiminnan painopistettä on kyetty 
siirtämään enemmän ongelmien korjaamisesta kohti 
riskejä ja ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.

Olennainen osa OMAHA-toimintaa on järjestön yh-
teisen Omaisjärjestötyön laatujärjestelmän ylläpito ja 
kehittäminen. Vuonna 2017 rakennettu laatujärjestel-

TOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN 

MÄÄRÄ KASVOI

OMAHA-toiminnan jäsenpalveluja jatkettiin jota-
kuinkin saman sisältöisinä kuin edellisinä vuosina. 
Keskusliiton yhdistyshallinnon asiantuntija neuvoi 
ja palveli kaikissa yhdistyshallintoon liittyvissä kysy-
myksissä puhelimitse ja sähköpostilla. Valtakunnalli-
sia koulutuksia järjestettiin kaksi ja paikallisia yhdis-
tyskohtaisia koulutuksia järjestettiin useita. Lisäksi 
yhdistyksiin tehtiin säännöllisesti muita vierailuja.

Yksi vuoden 2018 keskeisimmistä tavoitteista oli, että 
OMAHA-toiminnan järjestämät neuvontapalvelut, 
koulutukset ja kehittämisen apuvälineet paketoidaan 
selvemmin, jotta niitä voidaan tarjota tehokkaammin 

OMAISJÄRJESTÖTYÖN  

LAATUJÄRJESTELMÄÄ LAAJENNETTIIN

mä sisältää laatukriteerit kuudelle kategorialle:  
1) johtamiselle, 2) toiminnan suunnittelulle ja stra-
tegioille, 3) henkilöstöhallinnolle, 4) kumppanuuk-
sille ja resursseille, 5) prosesseille ja rakenteille sekä  
6) vapaaehtoistoiminnalle. Laatujärjestelmä sisältää 
laatukriteereiden lisäksi laatukäsikirjan sekä järjes-
tön sisäisen auditointimenettelyn, jolla tuetaan yh-
distysten kokonaisarvioinnin tekemistä. 

Vuonna 2018 aloitettiin kolme auditointia, joista kak-
si ehti valmistua vuoden loppuun mennessä. Audi-
toinnin läpikäyneissä yhdistyksissä kiiteltiin keskus-
liiton apua toimintaedellytysten kartoittamisessa, 
mistä on koettu olevan paljon hyötyä yhdistysten 
rakenteiden ja prosessien kehittämisessä sekä hal-
linnon riskien tunnistamisessa.

Laatujärjestelmän osana toimivaa laatukäsikir-
jaa päivitettiin ja laajennettiin aktiivisesti verkossa 
(www.finfamilaatu.fi) koko vuoden ajan. Sivuston 
kävijämäärä kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan ja 
loppuvuonna sivustolla oli jo yli 1000 käyntiä kuu-
kaudessa. 

Suosituimmat sisällöt koskivat johtamista, taloutta ja 
tietosuojaa. Laatukäsikirjaa täydennettiin ajankoh-
taisilla aihepiiriin liittyvillä blogikirjoituksilla laatub-
logissa. Vuoden lopulla laatukäsikirja laajeni ensim-
mäisellä verkkokoulutuskokonaisuudella, joka sisälsi 
laajan opintokokonaisuuden hallitusten perehdyttä-
miseen.

Toinen suurempi kehittämisteema vuonna 2018 oli 
henkilöstöstrategian juurruttamisvaihe, joka huo-
mioitiin OMAHA-toiminnassa koulutusten ja kon-
sultoinnin sisällöissä, laatukäsikirjan sisältöjen toi-
mittamisessa sekä viestinnässä. Teemaan liittyen 
käynnistettiin myös FinFamin Huipputyönantaja- 
podcast. 

Henkilöstöhallintoon liittyvä kehittämistyö toteutet-
tiin OMAHA-toiminnan asiantuntijan ja FinFamin 
järjestö- ja henkilöstöasioiden sekä jäsenyhdistysten 
tiiviinä yhteistyönä. 

ARVIOINTIA JA  

HENKILÖSTÖHALLINTOA KEHITTÄMÄSSÄ

OMAHA-toiminnan kehittämistyön pääteemana 
aloitettiin vuonna 2018 tulos- ja vaikutusarviointi-
mallien kehittäminen. Kehittämistyön ensimmäise-
nä pilottiyhdistyksenä toimi FinFami – Salon seudun 
mielenterveysomaiset ry. Kehittämistyön tuloksena 
syntyi kokonaisarvioinnin suunnittelumalli, kou-
lutussisältöjä sekä muutamia työkaluja arvioinnin 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi toimii 
myös laatujärjestelmän täydentävänä osana. Samalla 
kun auditoinneissa keskitytään toimintaedellytys-
ten arviointiin, tuo vaikutusten ja tulosten arviointi 
tietoa itse toiminnan tuloksista. Arvioinnin kehit-
tämisen alkuvaiheessa onkin kartoitettu kaikkien 
omaistoimintaa järjestävien yhdistysten yhteisiä toi-
minnan tulos- ja laatukriteereitä, joiden perusteella 
seurantatietoa olisi tulevaisuudessa mahdollista ke-
rätä valtakunnallisesti yhteisillä malleilla.

Menestyvä organisaatio syntyy vain  
yhdessä tekemällä. Millä tavalla luodaan 
organisaatio, joka on yhdessä enemmän? 
Tähän kysymykseen pureutuu FinFamin 
uusi Huipputyönantaja-podcast, joka on 
samalla osa henkilöstöstrategian  
juurruttamistyötä.
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Opastava on mielenterveys-
omaishoitajien asialla   
Opastava-hankkeen keskeinen ajatus on asiakasläh-
töisyyden lisääminen omaisten palveluiden kehittämi-
sessä. Tämä edellyttää mm. mielenterveysomaisten ja 
-omaishoitajien tilanteen esiin nostamista valtakunnalli-
sen ja yhtenäisen edunvalvonnan ja vaikuttamisen kautta. 
Vuosi 2018 oli Opastava-hankkeen viimeinen toiminta-
vuosi. 

Vuonna 2018 toteutettiin vahvaa vaikuttamista 
omaishoitajien tilanteen ja tarpeiden esiin nostami-
seksi sosiaalisen median, tapahtumien, omaishoito-
teemaisen näyttelyn, järjestön sisäisen keskustelun, 
kyselyiden ja verkostotyön kautta. 

Sosiaalisessa mediassa tuotiin esiin omaishoita-
jien työelämäoikeuksia, työn ja perheen yhteen-
sovittamista ja omaishoidontuen merkitystä mie-
lenterveysomaishoitajille. Sosiaalisessa mediassa 
markkinoitiin järjestön maksuttomia tukitoimintoja 
omaisille- ja mielenterveysomaishoitajille. 

Olen vierelläsi -omaishoitonäyttely kiersi neljällä 
paikkakunnalla. Näyttelyn kiertäminen toteutettiin 
yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. 

Vuoden 2018 keskeinen edunvalvonnan ja vai-
kuttamisen tapahtuma oli vuonna 2018 järjestetty 
Suomiareena Porissa. Opastava-hanke osallistui ta-
pahtumaan järjestämällä keskustelutilaisuuden ja 
esittelemällä toimintaa esittelypisteellä. 

Omaishoitajien tilannetta nostettiin esiin tapaamis-
ten ja tilaisuuksien kautta. Nuorten mielenterveys-

omaishoivaajien tilanteesta puhuttiin Omaishoitaja-
liiton Nuoret hoivaajat – tilaisuudessa 4.12.2018. 

Omaisten asialla oltiin myös valtakunnallisessa 
omaishoitoverkostossa, jonka puheenjohtajaksi va-
littiin vuonna 2018 FinFamin kehittämispäällikkö. 

Mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien edun-
valvontaa toteutettiin kansainvälisen vaikuttamisen 
kautta kevään 2018 MEP-tapaamisessa Brysselissä. 
FinFami tutustui Euroopan parlamentin ja komis-
sion toimintaan edunvalvonnan näkökulmasta sekä 
tapasi Suomen MEP-edustustoa. 

Mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien edun-
valvonta puhutteli myös järjestön yhteisillä Työn-
tekijäpäivillä, joilla suunniteltiin sisältöjä mie-
lenterveysomaisia ja -omaishoitajia koskeviin 
edunvalvontatavoitteisiin. 

Vuonna 2018 kerättiin sisältöä vaikuttamistyön 
tueksi edunvalvontakyselyn avulla. Sosiaalisen me-
dian välityksellä toteutettuun kyselyyn saivat vastata 
kaikki mielenterveysomaiset ja -omaishoitajat.

DIGITALISAATIOTA JA TIETOSUOJAA

OMAHA-toiminnassa hyödynnettiin vuonna 2018 
aikaisempaa enemmän digitalisaatioon liittyviä mah-
dollisuuksia. Kaikkea jo olemassa olevaan tukimateri-
aalia on tuotu verkkoon, erityisesti materiaalipankkiin 
ja laatukäsikirjaan, mutta digitaaliset ympäristöt ovat 
avanneet mahdollisuuden tuottaa myös uudenlai-
sia materiaaleja ja sisältöjä. Vuoden aikana tuotettiin 
hallinnon kehittämisen tueksi verkkokoulutuskoko-
naisuus hallitusten jäsenille, webinaari tavoitteiden 
asettamisesta, podcasteja, blogiartikkeleita sekä vi-
deomuotoisia muita sisältöjä.

OMAHA-toiminta edesauttoi myös koko järjestön di-
gitalisaatioprosessin etenemistä yhteistyössä FinFami 
Uusimaa ry:n valtakunnallisen VETO-projektin kans-
sa. Toiminnan keskeinen päämäärä oli parantaa jär-
jestön edellytyksiä ja valmiuksia tehostaa toimintaan-
sa digitaalisten ratkaisujen avulla sekä kehittää aivan 
uudenlaisia toimintamuotoja verkkoympäristössä.

Digitalisaatioon olennaisesti liittyen myös järjestön 
tietosuojakäytäntöjä jouduttiin kehittämään aiot-
tua enemmän, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(GDPR) astui voimaan toukokuussa. OMAHA-toimin-
ta vastasi koko järjestön sisällä tietosuojaan liittyvien 
toiminta- ja asiakirjamallien kehittämisestä sekä ai-
heeseen liittyvästä kouluttamisesta ja neuvonnasta. 
Tietosuojaan liittyvä neuvontapyyntöjä tuli runsaas-
ti myös järjestön ulkopuolelta. OMAHA-toiminnan 
asiantuntija osallistui myös SOSTE ry:n tietosuojaky-
symyksiä käsitelleeseen asiantuntijaverkostoon

UUSI YHDISTYS KÄYNTIIN LAPISSA

Yksi FinFamin pitkäaikainen tavoite saavutettiin, kun 
Lapin alueelle perustettiin uusi yhdistys mielenterve-
ysomaisten tueksi. Toiminta Rovaniemellä käynnis-
tettiin keskusliiton voimin alkuvuodesta, ja elokuussa 
2018 perustettiin Lapin mielenterveysomaiset – Fin-
Fami ry, jonka toiminta pyörii nyt paikallisten vapaa-
ehtoisten voimin.

Uuden yhdistyksen ja toiminnan perustamisen tuke-
misesta vastasi OMAHA-toiminta yhdessä FinFamin 
OMAVAPA-toiminnan vapaaehtois- ja omaistoimin-
nan kehittämisestä vastaavan asiantuntijan kanssa. 
Keskusliitto on tukenut uuden yhdistyksen alkutai-
valta perehdyttämisellä ja neuvonnalla, järjestämällä 
yhteistyössä tapahtumia sekä tarjoamalla yhdistyksen 
käyttöön sopivia materiaaleja.

FinFami saavutti
tavoitteensa, kun  
Lapin alueelle
perustettiin uusi
yhdistys 
mielenterveys-
omaisten tueksi.

Kuva: Minttu Lehtovaara
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ASIAKASRAATITOIMINTA

Hämeenlinnan, Vaasan, Seinäjoen, Siun soten (Joen-
suun), Soiten (Kokkolan), Salon ja Porin kanssa, minkä 
lisäksi Lahteen ja Turkuun sovittiin perustettavaksi 
uudet asiakasraadit. 

Asiakasraadeista Hämeenlinnan, ja Seinäjoen asia-
kasraadit toimivat vuonna 2018 jo pääosin paikallis-
ten puheenjohtajien vetäminä, Salon ja Porin raadit 
siirtyivät paikallisten puheenjohtajien vetämiksi ke-
vään 2018 kuluessa, Soiten raati alkusyksystä ja Siun 
soten raati vuoden lopulla. Jo kertaalleen paikallisen 
puheenjohtajan vetämäksi siirtynyt Vaasan asiakas-
raati palasi syksyllä uudelleen Aluetyö ja osallisuus 
-hankkeen vetämäksi.

Vuonna 2018 asiakasraatityöskentelyn painopis-
teenä oli toiminnan menetelmällinen ja sisällölli-
nen kehittäminen. Lähtökohtana oli asiakasraatien 
työskentelyssä esille nousseet tarpeet, kuten raatien 
asiakasjäsenten osallistamisen syventäminen ja mo-
nipuolistaminen, työskentelyn tietopohjan kehittä-
minen, asiakasraatien edustavuuden kehittäminen 
tuomalla niiden toimintaan mukaan myös muita kuin 
raadin jäseninä toimivia asiakkaita ja omaisia sekä 
raadin ulkopuolisten yhteyksien kehittäminen. 

Pääasialliseksi menetelmäksi näihin tarpeisiin vas-
taamiseen kehitettiin asiakasraatien jalkautuminen 
tavanomaisten kokouspaikkojensa ulkopuolelle esi-
merkiksi palveluyksiköihin. Tällöin palveluiden ke-
hittämistyö päästään tekemään jo valmiiksi niiden 
tahojen kanssa, joihin työllä pyritään vaikuttamaan 
ja siinä ympäristössä, jossa tuotoksia halutaan viedä 
käytäntöön. 

FinFamin näkökulmasta tämä tarkoittaa lisäksi sitä, 
että omaisten rooli toimijana mielenterveys- ja päih-
depalveluita kehitettäessä vahvistuu.

Käytännössä jalkautumista toteutettiin vuonna 2018 
Hämeenlinnan asiakasraadin toimesta ja vastaa-
via kokeiluja valmisteltiin Siun soten, Soiten, Salon 
ja Vaasan raadeissa. Kokeiluiden on tarkoitus laajeta 
koskemaan kaikkia raateja vuoden 2019 kuluessa.

Pori

Aluetyö ja osallisuus -hankkeen tarkoitukseksi on 
määritetty jäsenyhdistysten alueellisen edunvalvon-
ta- ja vaikuttamistyön ja jäsenyhdistysten keskinäisen 
yhteis- ja aluetyön tukeminen sekä mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden kehittäminen mielenterveys-
omaishoitajien osallisuutta lisäämällä ja kokemus-
asiantuntijuutta hyödyntämällä.

Alueellisen edunvalvonta- ja vaikuttamistyön ja jä-
senyhdistysten keskinäisen yhteistyön tukemisen 
osalta hankkeessa pyritään vastaamaan kohdenne-
tusti sellaisiin tarpeisiin, joita yhdistykset ovat nosta-
neet esille esimerkiksi niille tehdyissä jäsenkyselyissä. 
Mielenterveysomaishoitajien osallisuuden lisäämisen 
ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen osal-
ta taas hankkeessa jatketaan Opastava-hankkeessa 
käynnistettyä mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
asiakasraatitoimintaa.

Opastava-hankkeessa käynnistetty asiakasraatitoi-
minta oli vuoden 2017 loppuun mennessä tullut sii-
hen pisteeseen, että seitsemän jäsenyhdistyksen 
alueille perustettujen mielenterveys- ja päihdepalve-
luiden asiakasraatien toiminta oli saatu viimeisten-
kin osalta käynnistettyä ja raatien paikallinen käy-
tännön sisältötyö oli päässyt alkamaan. Aluetyö ja 
osallisuus -hankkeessa toimintaa jatkettiin vuonna 
2018 tavoitteena raatien toiminnan vakiinnuttami-
nen keskeisiksi mielenterveysomaisten osallisuutta 
edistäviksi omaisten, järjestöjen ja kuntien yhteistyön 
foorumeiksi. 

Asiakasraatiyhteistyötä jatkettiin kaikkien seitsemän 
raadin ja raatialueella toimivan yhdistyksen, 

arvioi messujen onnistuneen kokonaisuutena erit-
täin hyvin. 

Toiseksi kehittämiskohteekseen asiakasraati valitsi 
kuntoutujien työllistymisedellytysten parantamisen. 
Työllistymisen edistämiseksi sovittiin alustavasti yh-
teistyöstä Salon kaupungin työllisyyspalveluiden ja 
paikallisten yhdistysten kesken.

Soiten asiakasraati kokoontui vuoden 2018 aikana vii-
si kertaa. Vuoden ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi 
Soiten asiakasraati valitsi kuntoutujien liikunnan har-
joittamisen edistämisen. Raati kartoitti mm. liikun-
taan osallistumiseen liittyviä esteitä. Tähän liittyen 
Soite päätyi tarkentamaan ryhmäliikuntaan annetta-
vien maksusitoumusten myöntökäytäntöjä. 

Raadin toisena kehittämiskohteena oli omaisten huo-
mioiminen vastaanotolla. Asiakasraadin aloitteesta 
tehtiin kartoitus Soiten aikuispsykiatrian, nuorisop-
sykiatrian ja avohoidon ensitietokäytännöistä. Kartoi-
tuksen pohjalta suunniteltiin asiakkaille ja omaisille 
tarkoitettu kuulemistilaisuus heidän kokemuksistaan 
siitä, miten sairastuneen läheinen on huomioitu psy-
kiatrisessa hoidossa ja kuntoutuksessa sekä minkälai-
sia ehdotuksia heillä on käytäntöjen kehittämiseksi. 
Kuulemistilaisuus järjestetään vuoden 2019 puolella 
yhteisyössä Soiten psykiatristen palveluiden kanssa.

Salo

Salon asiakasraati kokoontui vuoden 2018 aikana 
viisi kertaa. Vuoden ensimmäistä kehittämiskohdet-
ta valitessaan Salon asiakasraati katsoi keskeiseksi 
haasteeksi paikallisten mielenterveys- ja päihde-
toimijoiden heikon tunnettavuuden. Tämän asian 
korjaamiseksi raati järjesti paikalliset Mieli ja päihde 
2018 -messut huhtikuussa Salon kaupungintalolla. 
Messuille osallistui näytteilleasettajina 22 paikallista 
toimijaa ja se sai runsaasti yleisöä. Asiakasraati 

Kuva: Pirita Tolvanen

aluetyö ja osallisuus 
Aluetyö ja osallisuus on keskusliiton uusi, vuonna 2018 
käynnistynyt ak-hanke. 

Porin asiakasraati kokoontui vuoden 2018 aikana 
viisi kertaa. Vuoden ensimmäiseksi kehittämiskoh-
teeksi Porin asiakasraati valitsi iltapalvelun kehittä-
misen mielenterveyskuntoutujille. Tällainen hanke 
oli jo käynnissä asiakasraadin toimintaan osallistu-
valla Mielenterveysyhdistys Hyviksellä, mutta asia-
kasraadin puitteissa haluttiin kehittää toiminnan 
sisältöä ja muiden toimijoiden osuutta siinä. 

Raadin toisena kehittämiskohteena oli oppaan 
laatiminen ammattilaisille ADHD- ja Asperger-hen-
kilöiden ja heidän omaistensa kohtaamiseen. 
Opas sovittiin tehtäväksi yhteistyössä Satakunnan 
ammattikorkeakoulun kanssa ja sen on tarkoitus 
pohjautua neuropsykiatristen henkilöiden ja heidän 
omaistensa kokemuksiin ja toiveisiin. Oppaan käy-
tännön toteutus jatkuu vuoden 2019 puolella. 

Kolmantena kehittämiskohteena oli yli 35-vuotiaille 
kuntoutujille ja heidän omaisilleen tarjottava pal-
veluohjaus. Myös tämän käytännön toteutus jatkuu 
vuoden 2019 puolella.

Soite
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Siun sote

Siun soten asiakasraati kokoontui vuoden 2018 aika-
na viisi kertaa. Vuoden ensimmäiseksi kehittämis-
kohteeksi raati valitsi tiedonkulun ja tiedonsaannin 
psykiatrisissa palveluissa. 

Raati pyysi Siun sotelta nähtäväksi psykiatrisilla osas-
toilla käytössä olevia tarkistuslistoja ennen kotiutta-
mista tehtävistä toimenpiteistä ja kommentoi niitä. 
Raati ehdotti esimerkiksi, että kotiutuskäytäntöihin 
lisätään omaisille annettu tieto omaisneuvonnasta 
sekä lapsiomaisten huomioimiseksi tehtäviä toimen-
piteitä perheen eri elämäntilanteiden mukaisesti. 

Raadin toisena toimenpiteenä raati tutustui palve-
luseteleiden myöntämiseen liittyviin käytäntöihin ja 
kommentoi tätä koskevaa ns. palveluseteli-sääntö-
kirjaa. Raati sopi myös seuraavansa palveluseteleistä 
Siun sotessa saatavia kokemuksia. 

Raadin kolmantena kehittämiskohteena oli kotiut-
tamista koskevien käytäntöjen kehittäminen jär-
jestämällä tätä koskevat kuulemistilaisuudet Koti-
kuntoutuksen ja psykiatrian Osasto 24:n kanssa. 
Näkökulmana kuulemisessa on kuntoutujien ja 
omaisten tuentarve kotiutettaessa ja sen jälkeen. 
Tämän toteutus jatkuu vuoden 2019 puolella.

Vaasan asiakasraati kokoontui vuoden 2018 aikana 
vain kaksi kertaa. Raadissa oli haasteita pysyvän si-
toutuneen kokoonpanon saamisessa toimintaan mu-
kaan ja raati oli siksi tauolla tammikuun ja lokakuun 
välisen ajan. Toiminta käynnistyi uudelleen syksyllä, 
jolloin aloitettiin myös uusien kehittämiskohteiden 
suunnittelu vuodelle 2019.

Vaasa

Seinäjoen asiakasraati kokoontui vuoden aikana nel-
jä kertaa. Seinäjoen raadin toiminta keskittyi vuonna 
2018 paikallisten toimijoiden keskinäiseen yhteistyö-
hön. Raati mm. pyrki edistämään kokemusasiantun-
tijuuden hyödyntämistä terveydenhuollon henkilös-
tön koulutuksessa yhteistyössä ammattioppilaitos 
Sedun kanssa, kehittämään paikallisten matalan kyn-
nyksen toimipaikkojen fyysistä ja henkistä esteettö-
myyttä yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun 
ja SeAMK:in kanssa sekä kommentoi Seinäjoen kau-
pungin mielenterveyskuntoutujien ja -omaisten hy-
vän kohtaamisen strategiaa.

Seinäjoki

Hämeenlinnan asiakasraati kokoontui vuoden 2018 
aikana viisi kertaa. Hämeenlinnan asiakasraadin kes-
keisimpänä toimintona olivat kaksi syksyllä Viipu-
rintien terveysasemalla järjestettyä perusterveyden-
huollon henkilöstölle tarkoitettua työpajatilaisuutta 
otsikolla Kohtaa asiakas diagnoosin edessä. Työpa-
joissa pyrittiin kehittämään mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujien kohtaamista. 

Tilaisuuksissa henkilöstön jäsenet keskustelivat ko-
kemusasiantuntijoiden kanssa siitä, millaisia haas-
teita asiakkaan mielenterveys- tai päihdediagnoosi 
aiheuttaa tämän käyttäessä perusterveydenhuollon 
palveluita muista kuin diagnoosiinsa liittyvistä syistä.

Työpajatilaisuuksien lisäksi asiakasraati mm. kom-
mentoi Hämeenlinnan kaupungin mielenterveys-
kuntoutujien asumispalveluiden kilpailutuksessa 
käytettäviä laatukriteereitä.

Hämeenlinna

Vuodelle 2018 oli sovittu neuvottelujen käymises-
tä uusien asiakasraatien perustamiseksi Turkuun 
ja Lahteen. Lahden raadin osalta asiasta sovittiin  
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY:n  
kanssa ja raadin toiminta käynnistetään vuoden 
2019 puolella. 

Turun asiakasraadin perustamisesta sen sijaan jou-
duttiin luopumaan, koska alustavien keskustelujen 
jälkeen Turun kaupunki katsoi, ettei se halua sitou-
tua uusiin asiakkaiden kuulemista koskeviin yhteis-
työhankkeisiin vaan katsoo nykyisten järjestelyiden 
riittävän.

UUDET ASIAKASRAADIT

Asiakasraatien toiminnan tukemiseksi ja keskinäisen 
tiedonvaihdon mahdollistamiseksi mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden asiakasraatien kesken järjeste-
tään vuosittain verkostokokous. Verkosto kokoontui 
ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja kolmas kokous 
järjestettiin joulukuussa 2018 Tampereella. Kokous 
oli kaksipäiväinen ja siihen osallistui asiakas- ja am-
mattilaisedustajia kustakin raadista. Yhteensä osal-
listujia oli 24.

Päivien teemana oli palveluyksiköihin jalkautuminen.

ASIAKASRAADIT JAKOIVAT  

OSAAMISTAAN ASIAKASRAATIVERKOSTOSSA

Osallistujat ideoivat työryhmissä sitä, miten jalkautu-
mista voitaisiin hyödyntää raatien työssä, miten sitä 
voitaisiin kehittää menetelmänä ja minkälaisia työka-
luja siinä voitaisiin käyttää. 

FinFamin perustamien asiakasraatien lisäksi asiakas-
raativerkoston kokoukseen osallistui myös Tampe-
reen kaupungin vuonna 2015 itsenäisesti perustama 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati. 

Vuonna 2018 Aluetyö ja osallisuus -toiminnassa 
käynnistettiin alueellisen edunvalvonnan ja vaikut-
tamisen sekä jäsenyhdistysten keskinäisen yhteis-
työn edistäminen. Toiminnassa on tarkoituksena 
pyrkiä vastaamaan jäsenyhdistysten jäsenkyselyissä 
esille nostamiin tarpeisiin. 

Jäsenyhdistysten keskinäisen yhteistyön edistämi-
sen osalta vuonna 2018 tehtiin vierailut kaikkiin

EDUNVALVONTA, VAIKUTTAMINEN  

JA JÄSENYHDISTYSTEN YHTEISTYÖ

asiakasraatitoiminnassa mukana oleviin yhdistyk- 
siin ja laadittiin alustava kartoitus siitä, mitä eri jä-
senyhdistyksissä käytössä olevia toimintamalleja tai 
-tapoja muut yhdistykset olisivat kiinnostuneita läh-
teä kokeilemaan tai ottamaan käyttöön.

Lisäksi kartoitettiin sitä, mitä sellaisia toimintamal-
leja ja -tapoja yhdistyksissä on käytössä, joita niiden 
mielestä olisi mielekästä tarjota toisten yhdistysten 
käyttöön. Tämän kartoituksen pohjalta on vuoden 
2019 aikana tarkoitus saada käyntiin jäsenyhdistys-
ten keskinäistä mentorointitoimintaa, jossa jäsenyh-
distykset tukevat itsellään käytössä olevien työsken-
telytapojen käyttöönottoa muissa jäsenyhdistyksissä. 

Alueellisen edunvalvonnan ja vaikuttamisen kehit-
tämiseksi vuonna 2018 järjestettiin Johtajafoorumin 
puitteissa koulutus aiheesta. Samalla sovittiin, että 
muutamassa jäsenyhdistyksessä jo käytössä olevien 
edunvalvonta- ja vaikuttamissuunnitelmakäytän-
töjen pohjalta lähdetään luomaan FinFamin omaa 
yleistä mallia edunvalvonnan ja vaikuttamisen pai-
kalliseen toteuttamiseen.

Kuva: Veera Nurmenniemi
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Mieletön Mahdollisuus –  
työtä lapsiomaisten ja  
nuorten hoivaajien hyväksi
Vanhemman psyykkinen sairastuminen vaikuttaa aina 
koko perheen arkeen. Perheitä on tuettava oikea-aikai-
sesti ja matalalla kynnyksellä, jotta kukaan ei jää yksin. 
Ennalta ehkäisevä työ kohdistuu perheiden varhaiseen 
tukemiseen ja lapsiomaisten tunnistamiseen.

Vuonna 2018 Mieletön Mahdollisuus -projektissa 
jatkettiin työtä lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien 
näkyvyyden, tunnettuuden ja hyvinvoinnin lisäämi-
seksi. Toiminta painottui markkinointiin, tapahtu-
miin, edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. 

Projekti on tuottanut draamamateriaalit sekä var-
haiskasvatukseen että ala- ja yläkouluille. Näitä 
maksuttomia materiaaleja markkinoitiin aktiivisesti 
vuonna 2018. Draamakokonaisuudet lisäävät tietoa 
mielenterveys- ja päihdeongelmista. Lisäksi ne ke-
hittävät ryhmätyö- ja kaveritaitoja sekä kykyä empa-
tiaan. 

Materiaaleista saadun palautteen perusteella draa-
mamateriaalien kautta lasten suvaitsevaisuus lisään-
tyy ja puhuminen vaikeasta aiheesta helpottuu, kun 
haastavia asioita käsitellään yhdessä tarinan ja leikin 
keinoin. 

Toimintavuonna 2018 varhaiskasvatusdraamakoko-
naisuus käännettiin ruotsinkielelle, jotta mahdolli-
simman moni varhaiskasvatuksen toimija hyötyisi 
menetelmästä. Lisäksi draamamateriaaleja ja muita 
lapsiomaistyön menetelmiä markkinoitiin sosiaali-
sen median kanavissa säännöllisesti pitkin vuotta. 

Lisäksi vuoden aikana tuotettiin Jos suljet silmät 
-musiikkivideo, joka toimii samalla projektin lop-
puraporttina ja lapsiomaisten tilanteen kokoava-
na esittelynä. Kiitelty Jos suljet silmät -kappale ja 
sen musiikkivideo nostavat esiin lapsiomaisten 
näkymättömän taakan vaikuttavan musiikkivide-
on muodossa. Musiikkivideo toteutettiin Cocoa  
Mediaproductions Oy:n tuottamana. 

Mieletön Mahdollisuus -projekti oli mukana järjes-
tämässä Hullu Nuoruus -tapahtumaa, joka pidettiin 
15.–16.2.2018 kulttuuriareena Gloriassa. 

Lapsiomaisten ja nuorten hoivaajien hyväksi tehtyä 
toimintaa ja olemassa olevia tukimenetelmiä esitel-
tiin myös kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä Psyki-
atripäivillä. 

Stadin ammattiopiston opiskelijat tulivat tutustu-
maan syksyllä FinFamin toimintaan sekä lapsio-
maisten ja nuorten hoivaajien hyväksi tehtävään 
työhön. Nämä opiskelijat kohtaavat tulevaisuudessa 
perheitä, joissa on omaishoitotilanne läheisen mie-
lenterveystaustan takia. 

Projekti oli mukana myös #äläsuljesilmiäsi-kampanjassa. 

Kuva: Minttu Lehtovaara
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AGORA-projektilla lisää 
hyvinvointia maahan 
muuttaneille nuorille
Vuoden aikana AGORA-projektissa tuettiin  
maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän  
perheidensä hyvinvointia lukuisten luovien työpajojen,  
voimaannuttavan teatteritoiminnan ja eri toimijoiden  
asiantuntijuuden vahvistamisen muodossa. Projektista myös 
viestittiin aktiivisesti eri medioissa.

Tutkimusten mukaan pakolaisina Suomeen tulleet 
henkilöt kokevat paljon psyykkistä kuormittuneisuut-
ta. Lisäksi uudessa kotimaassa kohdatut syrjinnän ja 
ulkopuolisuuden kokemukset vaikuttavat kielteisesti 
hyvinvointiin. Tämä koskee paitsi pakolaisina Suo-
meen tulleita, myös muita maahanmuuttajataustaisia 
ihmisiä ja perheitä. 

AGORA-projektin (aikaisemmin TATE-projekti) tavoit-
teena on vahvistaa tämän erityisen haavoittuvassa ase-
massa olevan omaisryhmän hyvinvointia ja osallisuu-
den kokemusta taiteen, teatterin ja vertaistuen keinoin. 

Yhtenä projektin päätuotoksena tulee olemaan teat-
terinäytös, joka rakennetaan osallistujien tarinoiden 
pohjalta teatteriammattilaisten ohjaamana. Lisäksi 
projektin aikana toteutetaan kertaluonteisia taidetyö-
pajoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintoi-
hin pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria aikuisia, 
jotka tutkimusten mukaan kokevat muita enemmän 
kuormittuneisuutta ja ulkopuolisuutta. 

Projektin avulla vahvistetaan myös FinFamin jäsenyh-
distysten osaamista esimerkiksi koulutusten ja materi-
aalien avulla, jotta niillä olisi paremmat valmiudet ottaa 
mukaan toimintaansa eritaustaisia omaisia. 

Projekti käynnistettiin syksyllä 2017 ja se jatkuu  
vuoden 2019 loppuun.  

LUOVILLA TYÖPAJOILLA OSALLISUUTTA

Vuoden 2018 aikana AGORA-projektissa toteutettiin 
seitsemän taidelähtöistä työpajaa, joihin osallistui 
yhteensä 96 maahanmuuttajataustaista nuorta. Jo-
kaisessa työpajassa oli aiheena jokin hyvinvointiin ja 
osallisuuteen kytkeytyvä teema. Menetelminä käytet-
tiin mm. graffititaidetta, draamaa, aistitaidetta ja sar-
jakuvaa. 

Yhteistyössä Helsingin Taidehallin kanssa toteutettiin 
kaksiosainen teini-ikäisille tytöille suunnattu graffiti-
työpaja, jonka teemana oli oman äänen löytäminen. 
Työpajaan kuului yhteisen teoksen maalaamisen li-
säksi räätälöity opastus Taidehallissa esillä olleeseen, 
Suomen nimekkäimmän graffititaiteilija EGSin, näyt-
telyyn. Osallistujille tarjottiin myös ainutlaatuinen ti-
laisuus tavata henkilökohtaisesti taiteilija, joka ei nor-
maalisti paljasta kasvojaan.

Draamatyöpajoja järjestettiin vuoden aikana kolme 
kappaletta. Kaksi niistä toteutettiin yhteistyössä Eiran 
aikuislukion maahanmuuttajille suunnatun perus-
koulun ja yksi R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n 
kanssa. Viimeksi mainitun järjestön kanssa järjestet-
tiin myös graffitityöpaja, johon osallistui sekä tyttöjä 
että poikia ja jonka teemana oli omat resurssit ja vah-
vuudet.

Kuva: Vilma Pimenoff

Kuva: Marika Finne



48 49

Aistitaiteen menetelmää käytettiin African Care ry:n 
naisten hyvinvointitoiminnan ryhmälle toteutetus-
sa työpajassa, jonka teemana oli juuret – oma tausta 
voimavarana.

Yhdessä FinFami – Salon seudun mielenterveys-
omaiset -yhdistyksen kanssa järjestetyssä sarjakuva-
työpajassa käsiteltiin ystävyyden merkitystä palkitun 
sarjakuvataiteilijan Emmi Valveen opastuksella. 

Työpajassa syntyneistä teoksista koottiin mininäyt-
tely Suomen mielenterveysseuran koordinoimaan 
Mental Health Art Week -tapahtumaan, joka järjes-
tettiin Lapinlahden entisellä sairaalalla. Työpajaan 
osallistuneet saapuivat Salosta Helsinkiin viikon 
päätapahtumapäivänä, jotta he pääsivät kokemaan 
lisää taidetoimintaa sekä esittelemään omaa näytte-
lyään.

AGORA-TEATTERIRYHMÄ 
KOKOON JA KÄYNTIIN

Ryhmää alettiin kokoamaan keväällä 2018, jolloin 
projektin asiantuntijan opastuksella tutustuttiin 
teatterin maailmaan kuuden tapaamiskerran aikana. 
Ohjelmaan kuului muun muassa opastetut kierrok-
set Suomen Teatterimuseolla ja Helsingin Kaupun-
ginteatterilla sekä teatteri- ja tanssiesitykset Kansal-
listeatterilla.

Syyskuun alusta vuoden loppuun asti teatteriryhmä 
kokoontui viikoittain Teatterikorkeakoulun tiloissa 
teatteri-ilmaisun ohjaajan johdolla. Ryhmä työsken-
teli innolla harjoitellen näyttelemistekniikoita ja ke-
räten materiaalia omaa esitystään varten.

Yhteensä teatteritoimintaan osallistui vuoden aikana 
26 nuorta aikuista, joista osa odotetusti putosi pois 
omasta elämäntilanteesta tai muista syistä johtuen. 
Teatteriesityksen toteuttamiseen sitoutuneita, aktii-
visia ryhmän osallistujia oli vuoden lopulla 10, mikä 
on sopiva ryhmäkoko esityksen toteuttamiseen.

Teatteriryhmän osallistujat kertovat työskentelypro-
sessinsa etenemisestä Agoradrama-blogissa, joka on 
täysin osallistujalähtöinen viestintäkanava (lue lisää 
kohdassa Viestintä ja näkyvyys).

Yksi AGORA-projektin päätuotoksista on keväällä 
2019 Helsingin Ylioppilasteatterin lavalla ensi-iltansa 
saava teatteriesitys, jonka käsikirjoitus rakennetaan 
perustuen osallistujien omiin elämänkokemuksiin. 
Teatteriryhmän toiminta on kauttaaltaan osallistuja-
lähtöistä ja voimaantumiseen tähtäävää.

Vuoden aikana AGORA-projekti toimi aktiivisesti 
maahanmuuttajataustaisten vertaistoimintaan kes-
kittyvässä VeTo-verkostossa. Kahdessa verkoston ta-
paamisessa projekti oli järjestämisvastuussa yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa. Toinen tapaamisista kä-
sitteli mielen hyvinvointia ja toinen taidelähtöisten 
menetelmien hyödyntämistä vertaistoiminnassa.

AGORA-projektin asiantuntija pyydettiin jäseneksi 
THL:n koordinoiman PALOMA-hankkeen asiantun-
tijaryhmään. Hankkeessa rakennettiin valtakunnal-
linen toimintamalli pakolaisten mielenterveystyö-
hön. Huhtikuussa julkaistussa PALOMA-käsikirjassa 
nostettiin esiin sekä AGORA-projektin toimintamalli 
että FinFamin lapsiomaismateriaalit.

Projekti oli myös yksi Hullu Nuoruus -tapahtuman 
järjestäjistä. Yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen 
Vamos-toiminnan kanssa järjestettiin nuorisoalan 
ammattilaisille kaksi työpajaa, jossa pohdittiin, mi-
ten maahanmuuttajataustaiset nuoret saadaan mu-
kaan nuorisotoimintaan. Pajoihin osallistui yhteensä 
21 ammattilaista.

Vuoden alussa julkaistiin AGORAn oma logo ja visu-
aalinen ilme, joka otettiin käyttöön projektin mate-
riaaleissa ja sosiaalisen median kanavissa. Projektin 
pääasialliset viestintäkanavat ovat Agoradrama-blogi, 
Facebook-sivusto sekä Instagram-tili.

Agoradrama on kaksikielinen blogi (suomi ja englan-
ti), jonka teksti ja kuvat ovat teatteriryhmän tuottamia. 
Blogissa seurataan ryhmän työskentelyä kohti omaa 
teatteriesitystä ja prosessin aikana nousseita oival-
luksia. Blogijulkaisuja oli vuoden aikana yhteensä 14 
kpl. Myös muihin some-kanaviin ladattiin aktiivisesti 
sisältöä; AGORAn Facebook-sivuille tehtiin vuoden 
aikana 54 julkaisua ja Instagram-tilille 40.

FinFamin Labyrintti-lehdessä julkaistiin neljä projek-
tin asiantuntijan kirjoittamaa kolumnia ja kirjoitusta 
projektin toiminnasta sekä yksi laajempi henkilöku-
va-artikkeli nuoresta pakolaistaustaisesta miehestä.

Projekti sai näkyvyyttä myös muissa medioissa. Maa-
liskuussa rasisminvastaisella viikolla Helsingin Sano-
mat julkaisi FinFamin mielipidekirjoituksen otsikolla 
Rasisminvastainen työ on mielenterveystyötä. Lisäksi 
AGORA-projektin toiminnasta julkaistiin laaja artik-
keli Järjestöpäiväkirja-blogissa.

VERKOSTO- JA ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖ

VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS AGORA-projekti oli myös esillä monikulttuurisilla 
Maailma Kylässä -festivaaleilla toukokuussa, jossa se 
jakoi esittelypöydän FinFami Uusimaan kanssa.

AGORA-projektin yhtenä tavoitteena on vahvis-
taa FinFami-kentän edellytyksiä ottaa vastaan eri 
taustoista olevia omaisia. Vuoden aikana projektin 
asiantuntija vieraili jäsenyhdistyksissä ja jatkoi en-
simmäisenä projektivuonna aloitettuja keskusteluja 
kulttuurisensitiivisestä omaistyöstä. 

FinFami Pohjanmaa – FinFami Österbotten -yhdis-
tyksen työntekijöille toteutettiin kolmituntinen kou-
lutustyöpaja kulttuurisen moninaisuuden kohtaami-
sesta mielenterveysomaistyössä.

Jäsenyhdistysten ja keskusliiton brändin monipuolis-
tamiseksi projektissa tuotettiin valokuvamateriaalia, 
jossa esiintyy maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. 
Materiaali koostuu ammattikuvaaja Vilma Pimenof-
fin ottamasta 14 valokuvasta, joita jäsenyhdistykset 
voivat vapaasti käyttää omassa viestinnässään. Kuvi-
en haluttiin viestivän sitä, että FinFamin toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki omaiset taustasta riippumatta.

TUKEA JÄSENYHDISTYKSILLE

Kuva: Johanna Warius Kuva: Marika Finne
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Recovery-toimintaorientaatio 
mielenterveyspalveluissa
Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa 
-hankkeen tavoitteena on vähentää mielenterveys-pal-
veluiden organisaatiokeskeisyyttä ja lisätä palveluiden 
asiakaslähtöisyyttä, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. 
Lisäksi sen avulla halutaan vaikuttaa asenteisiin ja  
hälventää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. 
Vuonna 2018 pääpaino oli kumppanuuksien luomisessa 
sekä hankkeen käynnistämisessä.

Vuonna 2018 käynnistyi Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) rahoittama yhteistyöhanke Recovery –toimin-
taorientaatio mielenterveyspalveluissa. Hankkeen 
toimenpiteet jakautuvat tutkimukseen ja kehittämis-
toimintaan, joista kumpaankin sijoittuu FinFamin 
osahankkeen toimenpiteitä. 

Hanketta koordinoi Lapin yliopisto, joka tuo hank-
keeseen mukaan vahvan tutkimusosaamisen. Muita 
yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mielenterve-
yden keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). 

Recovery-toimintaorientaatiossa kuntoutuminen 
määritellään henkilökohtaisena muutosprosessina, 
jossa ihmisen käsitys omasta pystyvyydestään sekä 
hänen suhteensa omiin verkostoihinsa ja ympäris-
töön muuttuvat. Toimintaorientaatioajattelussa kes-
kiössä ovat kuntoutujan suhteet läheisiin. 

FinFami tuo yhteistyöhankkeeseen osaamista omais-
ten tukemisesta ja kuulemisesta. Hankkeessa hyö-
dynnetään ja levitetään omaisjärjestöjen kehittämiä 
malleja omaisten tunnistamiseksi ja tukemiseksi.

FinFamin osahankkeen tavoitteena on 

1.  Mielenterveysomaiset tulevat tietoisemmiksi  
 omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan  
 saada tukea ja omaksuvat keinoja pitää  
 huolta omasta hyvinvoinnistaan. 
2.  Mielenterveysomaiset tunnistetaan itsenäi- 
 senä tukea tarvitsevana ryhmänä ja heille  
 suunnattuja palveluja kehitetään. Hankkees- 
 sa hyödynnetään koko FinFami-järjestöken- 
 tän kehittämiä, hyviksi havaittuja malleja,  
 levitetään niitä ja kehitetään edelleen  
 vastaamaan mm. sosiaalityön tarpeisiin. 
3.  Mielenterveysomaisten ja perheiden osalli- 
 suus lisääntyy. Työikäisten omaisten työelä- 
 mäosallisuus lisääntyy ja omaisten on mah- 
 dollista käydä töissä tai opiskella omaisroo 
 lista huolimatta. Mielenterveyspalveluissa  
 huomioidaan koko perhe. 
4.  Ennakkoluulot mielenterveyden häiriöitä  
 kohtaan hälventyvät ja palveluiden ja 
 vertaistuen piiriin osataan hakeutua entistä  
 varhaisemmassa vaiheessa. 

Toiminta hankkeessa alkoi vuoden 2018 huhtikuussa. 
Vuonna 2018 pääpaino oli kumppanuuksien luomi-
sessa sekä hankkeen käynnistämisessä. 

Hankkeessa työskenteli osa-aikainen asiantuntija.

Toimintavuonna perustettiin hankkeelle kehittämis-
ryhmä, johon kuuluu sekä omaisia että työntekijöitä 
eri FinFami-yhdistyksistä. Ryhmän tehtävä on osal-
listua hankkeessa toteutettavaan kehittämistyöhön 
ja sen kokoonpanoa voidaan täydentää tarpeen mu-
kaan. 

Toimintavuonna suunniteltiin omaisten hyvinvointi 
-tutkimuksen kyselypohjaa sekä aloitettiin sähköisen 
hyvinvointitarjottimen koostaminen (tavoite 1). Li-
säksi hankkeen asiantuntija tutustui FinFami-kentän 
malleihin, joiden avulla voidaan tukea mielenterveys-
omaisia muun muassa poliklinikoilla. 

Omaisille suunniteltujen sähköisten palveluiden ke-
hittämistyötä tehtiin yhdessä FinFami Uusimaan  
Veto-projektin kanssa. Yhteistyö jatkuu vuonna 2019. 

Hankkeessa  

hyödynnetään ja  

levitetään FinFamin

omaisjärjestöjen  

kehittämiä malleja. 

Kuva: Marika Finne
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tysten toiminnasta vastaaville ja puheenjohtajille tar-
koitettu johtajafoorumi, FinFami-kentän kokoava 
työntekijäpäivät, FinFamin Kokemustoimintapäivä ja 
Erätauko -mentorointi. 

Keskusliitto on vuodesta 2015 alkaen tarjonnut jäsen-
yhdistyksille omana toimintonaan tukea hallinnon, 
talouden ja arvioinnin kehittämisessä. Toiminnan 
pääasiallisena tavoitteena on ollut parantaa hallin-
non käytäntöjä ja osaamista jäsenyhdistyksissä sekä 
juurruttaa uusia toimintamalleja yhdistyshallinnon 
rakenteisiin. 

Jäsentoimintojen kehittämisessä kuunnellaan aktii-
visesti jäsenyhdistysten (18 kpl) tarpeita ja toiveita.

Jäsenyhdistysten  
keskusliitto
FinFamin toiminnan keskiössä on jäsenyhdistysten  
tukeminen, jota toteutetaan jäsenpalveluiden kautta.  
Jäsenyhdistyksiä tuettiin vuonna 2018 yleistoiminnan (AY) 
lisäksi hankkeiden ja kohdennettujen avustusten kautta.   

Jäsenyhdistysten palveluissa painottui vuonna 2018 
koulutukset ja verkostotilaisuudet, viestinnän ja hal-
linnon tukeminen sekä vapaaehtoistoiminnan raken-
teiden kehittäminen. Jäsenyhdistysten hyödyksi tuo-
tettiin materiaaleja ja menetelmiä. 

Materiaalia tuotettiin hallinto-, edunvalvonta, vaikut-
tamis- ja viestintätyöhön. Viestintämateriaaleissa pai-
nottui sosiaalinen media. Osana henkilöstöstrategiaa 
tuotettiin menetelmiä ja valmiita materiaalipohjia 
henkilöstöhallintoon sekä jäsenpalveluna FinFamin 
Huipputyönantaja -podcastia hallinnon teemoista. 

Koulutus- ja verkostotilaisuuksista ovat esimerkkeinä 
toimintokohtaisten koulutusten lisäksi omaisyhdis

Näihin sanoihin kiteytyy FinFamin henkilöstöstrate-
gia, FinFami – Unelmien työpaikka ja järjestö omais-
ten asialla. Keskusliitossa strategiatyöstä vastasi-
vat järjestö- ja henkilöstöasioiden asiantuntija sekä  
yhdistyshallinnon asiantuntija. 

Vuonna 2018 keskityttiin henkilöstöstrategian tun-
nettuuden lisäämiseen. Henkilöstöstrategiatyötä 
toteutettiin kehittämällä materiaaleja ja menetelmiä 
järjestötyön eri vaiheisiin.  

Levittämistyötä tehtiin henkilöstöhallinnon materi-
aalien, blogikirjoitusten, Huipputyönantaja-podcas-
tin ja OMAHA-toiminnan jäsenyhdistyspalveluiden 
kautta. Podcastin teemat kiteytyivät vuonna 2018 
työhyvinvointiin, tiimityöhön, vuorovaikutukseen ja 
työn mielekkyyteen. 

Henkilöstöhallinnon merkitystä nostettiin esiin 
osallistumalla Unelmien työpäivään 5.10.2018. Stra-
tegiatyöhön osallistui henkilöstöhallinnon vapaa-
ehtoinen, joka tuotti blogikirjoituksia FinFamin 
laatukäsikirjaan. Blogikirjoituksia pyydettiin myös 
vierailevilta kirjoittajilta, joita olivat yhteistyökump-
panit ja jäsenyhdistysten toimijat. 

Osana strategiatyötä palkittiin vuonna 2018 vuoden 
finfamilainen. Verrattoman vapaaehtoisen tittelin sai 
Nelli Santala Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset 
– FinFamista. 

FinFamin henkilöstöstrategiaan on kirjattu visio, jon-
ka mukaan järjestö on unelmien työpaikka. Keskuslii-
tossa uskotaan vahvasti tähän visioon. Järjestö haluaa 
olla vuonna 2020 houkutteleva työnantaja, jolle työ-
hyvinvointi on tärkeä prioriteetti. 

Keskusliitossa panostetaan aidosti vaikuttavaan työ-
hön, jota tekevät työstään innostuneet ja työssä hy-
vinvoivat työntekijät. 

Vuonna 2018 tarjottiin henkilöstölle asiantuntijuuden 
kehittämisen ja koulutuksen raha sekä kaksi työhy-
vinvointipäivää, joista toinen järjestettiin syksyllä ja 
toinen keväällä 2018. 

Henkilöstöllä oli myös mahdollisuus kehittää ammat-
titaitoaan erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa 
pitkin vuotta. Keskusliitto tuki työnantajana myös etä-
työmahdollisuuden hyödyntämistä. 

FinFami on työpaikka, jossa yhdistyksen johto ja työn-
tekijät kohtaavat toisiaan säännöllisin väliajoin. Yhtei-
nen vuoropuhelu on tärkeää vaikuttavan toiminnan 
aikaan saamiseksi. 

FinFamin hallitus ja työntekijät kokoontuivat vuon-
na 2018 kaksi kertaa suunnittelemaan yhdessä toi-
mintaa. Toinen kokoontumisista oli kesän yhteinen 
kehittämispäivä 26.5.2018 ja toinen yhteinen joulu-
lounas 15.12.2018.

Unelmien työpaikka –  
järjestö omaisten asialla
”Olemme vuonna 2020 houkutteleva työnantaja, jolle työ-
hyvinvointi on tärkeä prioriteetti. Tarjoamme haasteellisen, 
kannustavan, tasa-arvoisen, hyvinvoivan, vastuullisen ja 
oppimista tukevan työpaikan. Innostumme yhteistyöstä ja 
kokeilusta. Työtä tehdään ja kehitetään hyvän johtamisen ja 
henkilöstöhallinnon kautta järjestelmällisesti ja omaislähtöi-
sesti. Tavoitteemme ovat yhtenäisiä.”   

Kuva: Marika Finne
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Ylintä päätösvaltaa suurissa linjauksissa käyttävät Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamissa kevät- ja 
syysedustajakokoukset. Kevätedustajakokous järjestetään huhtikuun loppuun mennessä ja syysedustajakokous 
syys-marraskuun aikana. Kokouksissa linjauksista päättävät jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. 

FinFamin sääntömääräinen kevätedustajakokous järjestettiin lauantaina 21.4.2018 FinFamin tiloissa Helsingis-
sä. Kokoukseen osallistui seitsemän (7) jäsenyhdistysten edustajaa valtakirjalla. Yhteensä kokouksessa oli läsnä 
yksitoista (11) osallistujaa. Kevätedustajakokous hyväksyi vuoden 2017 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
myönsi vastuuvapauden hallitukselle. 

Sääntömääräinen syysedustajakokous järjestettiin keskusliiton tiloissa Helsingissä lauantaina 10.11.2018.  Edus-
tajia oli valtakirjalla seitsemästä (7) jäsenyhdistyksestä. Yhteensä kokouksessa oli läsnä yksitoista (11) osallistujaa. 
Syysedustajakokouksessa valittiin vuoden 2019 hallituksen jäsenet. Kokouksessa vahvistettiin myös toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, tilintarkastajat vuodelle 2019 sekä päätettiin vuoden 2019 keskusliiton 
jäsenmaksuista.

EDUSTAJAKOKOUKSET PÄÄTTIVÄT KESKUSLIITON SUURET LINJAUKSET

FINFAMIN TYÖNTEKIJÄT TUOVAT ESIIN MIELENTERVEYSOMAISTEN ARKEA JA TUEN TARPEITA

Keskusliitossa työskenteli vuonna 2018 yhteensä yhdeksän (9) palkattua työntekijää toiminnanjohtajan lisäksi. 
Työntekijöistä neljä (4) työskenteli yleisavustuksella rahoitetussa toiminnassa, kolme (3) kohdennetulla avustuk-
sella avustettavassa AK-toiminnassa ja neljä (4) työntekijää projekteissa ja hankkeissa. 

Henkilöstön tehtävänkuvat olivat yleistoiminnassa (AY1) toiminnanjohtaja, kehittämispäällikkö, asiantuntija (vies-
tintä) ja asiantuntija (järjestö- ja henkilöstöasiat). AK-toiminnoissa työskentelivät: asiantuntija (aluetyö), asiantun-
tija (yhdistyshallinto, OMAHA-toiminta) ja asiantuntija (vapaaehtois- ja omaistoiminnan kehittäminen, OMAVA-
PA). Projekteissa työskentelivät: asiantuntija (Mieletön Mahdollisuus -projekti), asiantuntija (Opastava), asiantuntija 
(AGORA-projekti) ja osa-aikainen asiantuntija (Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke).
 

HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA TUKIVAT KESKUSLIITOSSA TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ

Hallitus valvoi vuoden aikana edustajakokouksen päättämiä linjauksia. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja 
sihteerin lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 

Hallitus kokousti toimintavuoden 2018 aikana viisi (5) kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi FinFami  
Pohjanmaa ry:n puheenjohtaja Anita Ruutiainen ja varapuheenjohtajana Hannu Levaniemi Pohjois-Karjalan  
mielenterveysomaiset – FinFamista. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Pia Hytönen. Ko-
kouksissa valmisteltiin ja toteutettiin edustajakokouksen velvoittamia asioita. 

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anita Ruutiainen, varapuheenjohtaja Hannu Levaniemi ja 
hallituksen sihteeri toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET

 
Hallituksen jäsenet 

 
Henkilökohtaiset varajäsenet

Hotakainen, Susanna  
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.

Järvinen, Anita 
FinFami Satakunta ry.

 
Levaniemi, Hannu
Pohjois-Karjalan mielenterveysomai-
set - FinFami ry.

Alastalo, Tarmo
Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - Fin-
Fami ry. 

Nordling, Marja
FinFami Pohjanmaa ry. -  
FinFami Österbotten rf.

Karhu, Aulikki
FinFami Pohjanmaa ry. -
FinFami Österbotten rf.

Pahalahti, Sirpa  
Varsinais - Suomen  
mielenterveysomaiset - FinFami ry.

Ojala, Pirkko  
FinFami Pohjanmaa ry -  
FinFami Österbotten rf.

Saarinen, Tiina  
FinFami Uusimaa ry.

Suominen, Sauli 
FinFami Uusimaa ry.

 
Salonen, Juho 
Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset 
– FinFami ry

 
Kallio, Wilhelmiina
FinFami – Salon seudun  
mielenterveysomaiset ry 

 
Sivonen, Tiina 
Keski-Suomen  
mielenterveysomaiset - FinFami ry.

 
Koponen, Inkeri  
Savon mielenterveysomaiset -
FinFami ry.

 
Viikari, Birgit 
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa -  
FinFami ry 

 
Mantela, Ritva
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa -  
FinFami ry

Hallituksen puheenjohtaja on Anita Ruutiainen,  FinFami Pohjanmaa ry - FinFami Österbotten rf ja  
varapuheenjohtajana Hannu Levaniemi, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry.  
Sihteerinä toimi FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

TALOUS JA TILAT

Keskusliiton Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta saamat avustukset ja varsinaisen toiminnan 
tuotot olivat yhteensä 758 315,46 €. Toiminnan kokonaiskulut olivat 761 852,87 €. Tästä henkilöstökulujen osuus 
oli 480 851,88 €. Lisätietoja keskusliiton taloudesta on saatavilla tilinpäätöksestä 2018. Kirjanpidon teki tilitoimisto 
Administer Oy. Liiton tilintarkastuksen toteutti Oy Tuokko Ltd.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on toiminut vuodesta 2007 alkaen Helsingin seurakuntayhtymäl-
tä vuokratuissa tiloissa Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki. Keskusliitolla 
on käytössään 156 m2 toimistohuoneisto, johon kuuluu koulutustila. Lisäksi keskusliitto (OMAVAPA-toiminta) on 
vuokrannut toimistotilan Jyväskylässä osoitteessa Matarankatu 6 (huone B217), 40100 Jyväskylä.
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KUVIO 1. KESKUSLIITON ORGANISAATIOKAAVIO VUONNA 2018

Edustajakokous ja 

Jäsenistö (18)

Hallitus

(8+8)

Työvaliokunta

Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

AY

Asiantuntija

viestintä

AY

Kehittämispäällikkö

AY

 Asiantuntija

OMAVAPA

AK

Asiantuntija

OPASTAVA

C

Asiantuntija

OMAHA

AK

Asiantuntija 

Recovery

C

 Asiantuntija

henkilöstö- ja 

järjestöasiat

AY

Asiantuntija 

Mieletön 

Mahdollisuus

C

Asiantuntija 

AGORA- 

projekti

C

Asiantuntija

Aluetyö

AK

Keskusliitto toimii mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden alueellisten omaisyhdistysten keskusjärjestönä ja 

tukee omalla toiminnallaan näiden yhdistysten tavoitteiden saavuttamista. Mielenterveysomaisten keskusliitto 

– FinFamin jäseniä ovat liiton 18 alueellista omaisyhdistystä. 

 

KESKUSLIITON 18 JÄSENYHDISTYSTÄ:

 

 

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry, Kerava
perustettu 1983, liittynyt keskusliittoon 1991

 
Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – 
FinFami ry, Lahti
perustettu 1993, liittynyt keskusliittoon 1993

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – 
FinFami ry, Turku
perustettu 1984, liittynyt keskusliittoon 1991

Keski-Suomen mielenterveysomaiset – 
FinFami ry, Jyväskylä
perustettu 1993, liittynyt keskusliittoon 1995

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa –  
FinFami ry, Tampere
perustettu 1988, liittynyt keskusliittoon 1991

Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF rf
perustettu 1996, liittynyt keskusliittoon 2009

FinFami – Uusimaa ry , Helsinki
perustettu 1988, liittynyt keskusliittoon 1994

FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry, 
Hämeenlinna,  
perustettu 1997, liittynyt keskusliittoon 1997

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset  –
FinFami ry, Joensuu
perustettu 1988, liittynyt keskusliittoon 1991

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, 
Porvoo
perustettu 2000, liittynyt keskusliittoon 2006

Mielen ry, Tampere
perustettu 1991, liittynyt keskusliittoon 1996

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, Seinäjoki
perustettu 2001, liittynyt keskusliittoon 2001

FinFami Pohjanmaa ry -  
FinFami Österbotten rf, Vaasa ja Kokkola
perustettu 1991, liittynyt keskusliittoon 1991

 
FinFami – Salon seudun  
mielenterveysomaiset ry, Salo
perustettu 2003, liittynyt keskusliittoon 2003

Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry, 
Kuopio ja Mikkeli
perustettu 1992, liittynyt keskusliittoon 1992

FinFami Satakunta ry, Pori
perustettu 2009, liittynyt keskusliittoon 2009

JÄSENYHDISTYKSET

FinFami -Mielenterveysomaiset  
Etelä-Karjala ry, Lappeenranta
perustettu 2016, liittynyt keskusliittoon 
2016

Lapin mielenterveysomaiset – FinFami ry,
Rovaniemi, perustettu 2018, liittynyt 
keskusliittoon 2018
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Keskusliiton yhteystiedot

Asiantuntija, viestintä
Marika Finne
p. 045 844 0135
marika.finne@finfami.fi

Toiminnanjohtaja
Pia Hytönen
p. 040 776 5911
pia.hytonen@finfami.fi

Asiantuntija, Mieletön 
Mahdollisuus -projekti
Sanna Huhtonen
p. 045 184 7009
sanna.huhtonen@finfami.fi

Asiantuntija,
järjestö- ja henkilöstöasiat
Jaana Humalto
p. 050 464 2739
jaana.humalto@finfami.fi

Asiantuntija,  
AGORA-projekti
Johanna Warius
p.045 119 2533
johanna.warius@finfami.fi

Asiantuntija, 
aluetyö  
Erkka Öörni
p. 045 844 0150
erkka.oorni@finfami.fi

Asiantuntija, Vapaaehtois- ja 
omaistoiminnan kehittäminen
Vaula Ollonen
p. 0400 274 624
vaula.ollonen@finfami.fi

Asiantuntija,  
OMAHA-hanke 
Arto Bäckström
p. 045 642 8510
arto.backstrom@finfami.fi

Asiantuntija, 
Opastava-hanke
Johanna Jussila
p. 045 847 9463
johanna.jussila@finfami.fi

Kehittämispäällikkö/
asiantuntija, Recovery
Riika Hagman-Kiuru
p. 045 800 4903 
riika.hagman-kiuru@finfami.fi

Vanhempainvapaalla
Kehittämispäällikkö
Karoliina Ahtiainen
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