Yhdistys on vahva asiantuntija ja vaikuttaja.
Monipuolinen toiminta tavoittaa kaikenlaiset
omaishoitoperheet verkostomaisella toiminnalla,
tuottaen iloa ja hyvinvointia koko toiminta-alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena on omaishoitajien ja
muiden läheisistään huolta pitävien aseman
parantaminen tekemällä vaikuttamis- ja
edunvalvontatyötä paikallisella ja valtakunnallisella
tasolla.

Tarkoituksena on myös kehittää omaishoitoperheille
suunnattuja monipuolisia palveluita ja tukitoimia.
Lisäksi tarkoituksena on edistää
omaishoitoperheiden hyvinvointia.

Yksilöllisyys – Kohtaamme ihmisen arvostavasti ja
kunnioitamme ihmisen itsemääräämisoikeutta

Yhdenvertaisuus – Meille kaikki ovat ainutkertaisia,
mutta samanarvoisia
Monimuotoisuus – Huomioimme omaishoitoperheiden
monimuotoisuuden
Yhteisöllisyys – Teemme mahdolliseksi osallistumisen,
vaikuttamisen ja iloisen yhdessäolon

Luottamus – Toimimme vuorovaikutuksellisesti,
vastuullisesti, läpinäkyvästi ja laadukkaasti

”Tuemme omaishoitoperheitä heille sopivalla tavalla”
Yhdistys tukee omaishoitoperheitä heille sopivin muodoin. Palvelupaletissa on riittävästi
tarjontaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville omaishoitajille.

Strategiset tavoitteet

Mittarit

Tavoitteena on löytää omaishoidon kentältä uusia
asiakasryhmiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
räätälöidä heille sopivia tukimuotoja - esimerkiksi tavoittaa
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden omaisia,
maahanmuuttajaomaisia, nuoria hoivaajia ja
erityisvauvaperheitä.

• Uusille asiakasryhmille järjestettyjen toimintojen
osallistumisasteen mittaus.
• Yhdistyksen toimintaan mukaan jääneiden uusien
asiakasryhmien edustajien määrä.

• Kerätään kokemuspohjaista tietoa kohderyhmältä
selvittäen oliko tuki oikea-aikaista ja oikean muotoista.

Tavoitteena on lisäksi kehittää uusia palveluita tai
työmuotoja varmistaen, että asiakkaiden olennaiset
tarpeet on palvelutarjonnassa huomioitu.
Toimenpiteet

• Järjestetään toimintaa oikea-aikaisesti ja kattavasti erilaisille
omaishoitajaryhmille.
• Tehdään omaishoitokeskusta tunnetuksi uusille kohderyhmille.
• Kehitetään ja monipuolistetaan palveluita vastaamaan uusien
kohderyhmien tarpeita yhteistyössä omaishoitoperheiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa.
• Ylläpidetään ja kehitetään etäpalveluita.
• Lisätään omaishoitotilanteiden tunnistettavuutta erilaisten
omaishoitoperheiden keskuudessa, mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

Omaishoitajuuden
monimuotoisuuden
vahvistaminen ja sen
näkyminen palveluiden
tarjonnassa.

”Toimintamme on aktiivista ja monipuolista”
Yhdistys tarjoaa laaja-alaisesti ja ammattitaitoisesti tukea, tietoa sekä toimintaa ja
tekemistä yhdessä kumppaneidensa kanssa. Yhdistys jatkaa aktiivista
edunvalvonta ja vaikuttamistoimintaansa tehden sitä samalla näkyväksi.

Strategiset tavoitteet

Mittarit

Tavoitteena on tarjota laaja-alaisesti ja ammattitaitoisesti
toimintaa ja tekemistä omaishoitajille yhdessä yhdistyksen
nykyisten ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

• Kerätään kokemuspohjaista tietoa kohderyhmältä siitä
oliko tuki oikea-aikaista ja oikean muotoista.

Tavoitteena on myös, että yhdistys jatkaa edunvalvontaja vaikuttamistoiminnan tunnettuna ja arvostettuna
toimijana. Omaishoitajat ja yhteistyökumppanit ymmärtävät
yhdistyksen tekemän edunvalvonta- ja vaikuttamistyön
merkityksen.

• Uusien, eri alojen kumppanuuksien ja
yhteistyömuotojen määrien seuranta.

• Omaishoitajille ja yhteistyökumppaneille
kohdennetulla vaikuttavuuskyselyllä selvitetään
kokemuksia yhdistyksen edunvalvonta- ja
vaikuttamistoiminnasta.
• Koulutustyöryhmän selvitysten sekä
kehityskeskustelujen kautta seurataan ja arvioidaan
henkilökunnan kouluttautumista.

Toimenpiteet
• Etsitään yhteistyömuotoja uusien, eri alojen
yhteistyökumppaneiden kanssa ja ylläpidetään nykyisiä
kumppanuuksia.
• Tehdään näkyväksi yhdistyksen tekemä edunvalvontaja vaikuttamistyö ruohonjuuritasolta aina
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen
saakka.
• Pidetään yllä henkilökunnan ammattitaitoa ja
rekrytoidaan eri alojen osaajia tarpeen mukaan.

Yhdistys on aktiivinen ja vireä
toimija - ajaa jäsenten etuja,
kouluttaa työntekijöitään ja
mahdollistaa omaishoitajille
järjestettävän toiminnan
monipuolisuuden.

”Meillä on tarjolla tietoa ja taitoa”
Yhdistys on tunnettu omaishoidon asiantuntija. Asiantuntijatietoa tuotetaan ja jaetaan
muiden toimijoiden kanssa.

Strategiset tavoitteet

Mittarit

Tavoitteena on määritellä yhdistyksen tarjoamien
asiantuntijapalveluiden teemat ja palvelut ja koota eri
osaamisalueet yhteen. Se sisältää kaikille yhteiset,
omaishoitoon liittyvät teemat sekä työntekijöiden
yksilöllisten osaamisalueiden teemoja.

• Asiantuntijapalveluiden teemat on määritelty ja niiden
sisältö on selkeästi esitetty.

Tavoitteena on tehdä tuotepaketteja ja tarjota
asiantuntijuutta yhdistyksen ulkopuolelle helposti
ostettavana, maksullisena palveluna.

• Asiantuntijaluentojen tilausmäärät.

• Asiantuntijapalvelut ovat löydettävissä yhdistyksen
verkkosivuilla. Ne on hinnoiteltu ja niitä on helppo
hankkia.

Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä tietämystä
kohderyhmistä ja heidän tarpeistaan.

Toimenpiteet
• Määritellään asiantuntijuuden teemat ja kohderyhmät.
• Tuotteistetaan teemapaletin sisältö siten, että se on
helposti saavutettavissa ja hankittavissa sekä
tuotettavissa.
• Seurataan asiantuntijapalveluiden kysyntää,
kiinnostuksen kohteita ja kehitetään sisältöjä
vastaamaan tarpeita.
• Tehdään ja teetetään erilaisia kyselyitä, kartoituksia ja
opinnäytetöitä, jotka lisäävät ymmärrystä yhdistyksen
kohderyhmistä.

Ammattitaidon jakaminen ja
hyödyntäminen yhdistyksen
eduksi.

”Tuomme toivoa elämään ja arkeen”
Yhdistys tarjoaa omaishoitajille tukea ja mahdollisuuden säilyttää toivo elämässään.
Yhdistys haluaa välittää positiivisia tunteita omassa toiminnassaan ja ympäristössään.

Strategiset tavoitteet

Mittarit

Tavoitteena on, että yhdistys ei jatkossakaan jätä
omaishoitajia yksin vaan tarjoaa käytännön tukea ja apua
arkeen sekä vahvistaa heille ajatusta, että ”elämä kantaa,
kyllä tästä selvitään”.

• Arkeen tarjottavat tukipalvelut ja –muodot ovat
monipuolistuneet.

Yhdistyksen toimintaympäristössä ja kohtaamisissa näkyy
jatkossakin ilo, yhteisöllisyys ja turvallisuuden tunne.

• Omaishoitajien kokemukset yhdistyksen
toimintaympäristöstä ja kohtaamisista.

• Tukipalveluita käyttävien kokemukset, jotka
selvitetään yhdistyksen jäsenkyselyissä.

Toimenpiteet
• Tarjotaan tukea aktiivisesti, niin yksilöllisesti kuin
yhteisöllisesti.
• Kokeillaan uusia arjen tukemisen muotoja ja kehitetään
niitä saadun palautteen perusteella.
• Vahvistetaan yhdistyksen kaikessa toiminnassa ja
kohtaamisissa ilon, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden
tunnetta.
Ihmisten kokemat tuki ja
tunteet, joita heille
välitetään, tuo hyvinvointia,
toivoa elämään ja arkeen.

Eliniät pitenevät ja väestö vanhenee
Yksilökeskeisyys vs. yhteisöllisyys
Jatkuva osaamisen kehittäminen korostuu
Kotona asuminen lisääntyy
Teknologian nopea kehittyminen

Yhdistys on vahva asiantuntija ja vaikuttaja.
Monipuolinen toiminta tavoittaa kaikenlaiset
omaishoitoperheet verkostomaisella toiminnalla, tuottaen
iloa ja hyvinvointia koko toiminta-alueella.

Yhdistys tarjoaa laaja-alaisesti ja
ammattitaitoisesti tukea, tietoa sekä toimintaa ja
tekemistä yhdessä kumppaneidensa kanssa.
Yhdistys jatkaa aktiivista
edunvalvonta- ja
’
vaikuttamistoimintaa tehden sitä samalla
näkyväksi.

Yhdistys tukee omaishoitoperheitä heille sopivin
muodoin. Palvelupaletissa on riittävästi tarjontaa
erilaisissa elämäntilanteissa oleville
omaishoitajille. ’'
”Tuemme omaishoitoperheitä heille sopivalla tavalla”

” Toimintamme on aktiivista ja monipuolista”

Yhdistys tarjoaa omaishoitajille tukea ja
mahdollisuuden säilyttää toivon elämässään.
Yhdistys haluaa välittää positiivisia tunteita
omassa toiminnassaan
ja ympäristössään.
’

Yhdistys on tunnettu omaishoidon asiantuntija.
Asiantuntijatietoa tuotetaan ja jaetaan muiden
toimijoiden kanssa.
’
” Meillä on tarjolla tietoa ja taitoa”

– Kohtaamme ihmisen arvostavasti ja kunnioitamme
ihmisen itsemääräämisoikeutta

– Meille kaikki ovat ainutkertaisia, mutta samanarvoisia

– Huomioimme omaishoitajaperheiden
monimuotoisuuden

” Tuomme toivoa elämään ja arkeen”

– Teemme mahdolliseksi osallistumisen, vaikuttamisen ja
iloisen yhdessäolon

– Toimimme vuorovaikutuksellisesti, vastuullisesti,
läpinäkyvästi ja laadukkaasti

