
“Päätöksenteosta aitoon arjen tukemiseen” 
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OSSI-hanke, Eksote ja KVPS 

Omaishoidon kehittäminen  
Kokemusasiantuntijoiden osallisuus 
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Omaishoidon vapaat jäävät käyttämättä, 
kun ei ole paikkaa, mihin mennä. 
-omaishoitaja 

”Koen ajoittain epätoivoa 
siitä, miten pystymme 
vastaamaan kaikkien 
asiakkaiden odotuksiin.” 
-työntekijä 

”Haluan tehdä asioita jonkun muun 
kuin äitin tai isän kanssa.” 
-nuori 

“On tahtoa tehdä työtä 
yhdessä; intoa 
yhteistyöhön, avoimuus 
muutokselle!” 
-työntekijä 

”Haluan asua isossa talossa 
vaimon kanssa. K-Kauppa 
lähellä!” 
-nuori 

KVPS –  EKSOTE - OSSI - OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET - 2017. KUVAT: THINKSTOCK. 

“Toivoisin, että meille kuuluvista 
palveluista kerrottaisiin avoimesti, ettei 
tarvis aina tehdä salapoliisityötä.” 
-omaishoitaja 

“Missä nuori saa harjoitella 
itsenäistymistä? Nuoret voisivat 
asua lopulta itsenäisesti kavereiden 
kanssa.” 
-Omaishoitaja 

“Meillä on asiat tällä hetkellä aika 
hyvin. Oikeanlaista apua ja tukea on 
hyvä saada ajoissa.” 
-omaishoitaja 



Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen 
 
•  Asiakaslähtöisyyttä pidetään ensiarvoisena palveluiden 

järjestämisen ja kehittämisen lähtökohtana. Osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksilla on myös todettu olevan vahva 
yhteys koettuun hyvinvointiin. 

•  Kokemusasiantuntijuus on tärkeää, koska kokemusasiantuntija 
tuo tietoa ja pystyy jakamaan kokemuksia suoraan arjesta.  

•  Hän on asiantuntija siinä, mikä arjessa on vaikeaa, mihin 
tarvitaan apua ja mitkä palvelut toimivat.  

•  He tuovat esille myös yksilökeskeisen näkökulman:  
•  jokaisella asiakkaalla/ perheellä on omat, erilaiset tarpeet, joihin 

kaivataan tarpeisiin vastaavia palveluita.  
 
3 Häyhtiö, T. 2017. Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla?  



Omaishoidon kokemusasiantuntijoiden 
osallisuus Ossi-hankkeessa 
 
I.  TULEVAISUUS TYÖSKENTELY 

•  Neljä työpajaa nuorille, mukana yhteensä 13 nuorta 
•  Neljä työpajaa omaishoitajille, mukana yhteensä x 

omaishoitajaa 

II.  HENKILÖKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN  
•   Neljä työpajaa omaishoidon ja vammaispalveluiden 

työntekijöille, mukana yhteensä x työntekijää  

III.  KOKEMUKSELLISET PUHEENVUOROT JA ESIMERKIT 
•  Kahden omaishoitajan, kahden työntekijän ja kolmen nuoren 

haastattelut 
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Dokumentointi ja juuruttaminen osaksi koko OSSI-hanketta sekä 
tulevaisuuden osaamiskeskusta 5 

Essote 

KVPS 

OSSI-hanke 

 
Toimenpide 4.9.3. 

VAALIJALA 
Omaishoitajien 

sijaistusjärjestelmä 
ja perhehoitajien 

pilotit 
 

Toimenpide 4.9.1.  
KAINUUN SOTE 

Erinomainen -hanke 

Toimenpide 4: 
Omais- ja 

perhehoidon 
koulutus- ja 
valmennus-

mallin 
kehittäminen ja 

käyttöönotto 

Toimenpide 4.9 
Vammaisten 
omaishoidon 
toimintamallin 
kehittäminen 

Toimenpide 4.9.2.  
EKSOTE 

Omaishoidon ja 
arkielämän 

yhteensovittaminen 

Vertaisryhmä- ja 
valmennustoiminta 

Tulevaisuus- 
työskentely 

Yksilöllinen 
palveluiden ja tuen 

suunnittelu 

Henkilökunnan 
osaamisen 

kehittäminen 

Kokemukselliset 
puheenvuorot ja 

esimerkit 

KVPS  
Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen 

(ostopalvelu) 

KVPS  
Perhehoidon / ryhmälomituksen 

palveluiden hankinta tai 
kehittäminen? 

(ostopalvelu – sovittava/
määriteltävä erikseen) 

Tutkimus- ja 
kokemus-
tieto 
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Omaishoitoon kannattaa panostaa 
 

•  Omaishoito tulisi nähdä sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
laajempana yhteiskunnallisena ja valinnanvapautta 
koskevana kysymyksenä. 

•  Omaishoitajat ovat heterogeeninen joukko, joilla tehtävän 
kesto, sitovuus ja vaativuus vaihtelevat.  

•  Omaishoidon taloudellinen merkitys yhteiskunnalle on 
merkittävä 

 à Omaishoidon tukemisen on arvioitu säästävän 
 sosiaali- ja terveysmenoja useita miljardeja euroja 
 vuosittain! 

•  Omaishoitajien tukipalveluihin ja jaksamiseen 
panostaminen kannattaa 

7 

”Julkisen sektorin 
näkökulmasta omaishoidon 
kustannukset ovat vahvasti 
tuettunakin – vaikka tukea ja 
palveluja olisi enemmän 
kuin mitä omaisiaan 
hoitavien tuki ja palvelut 
tällä hetkellä ovat - selvästi 
kodin ulkopuolisen 
ympärivuorokautisen hoidon 
kustannuksia alhaisemmat.” 

Shemeikka R, Buchert U, Pitkänen S, Pehkonen-Elmi T, Kettunen A. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet 
tehtävässä selviämiseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37/2017. 



Ansiotyö ja omaishoito 1/2 
•  Suomessa on arviolta noin 750 000 työssäkäyvää, jotka 

huolehtivat läheisistään työn ohessa 

•  Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää, 
jotta omaishoitaja voi huolehtia työstään, toimeentulostaan ja 
läheisensä hoidosta 

•  Työssäkäyvien omaishoitajien tilanteisiin tiedetään liittyvän 
omanlaisiaan haasteita. Hoito vie aikaa ja voimia, mikä voi 
vaikeuttaa työhön keskittymistä. Hoidon vuoksi voi joutua 
olemaan poissa töistä tai siirtyä tekemään työtä vain osa-
aikaisesti, mikä voi puolestaan heikentää taloudellista 
toimeentuloa. Työntekijän ryhtyminen omaishoitajaksi voi 
aiheuttaa edellä mainituista syistä kustannuksia myös 
työnantajalle.  

8 https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/ansiotyo-ja-omaishoito/ 

Tillman P, Kalliomaa-Puha L, Mikkola H (toim.). 
Rakas, mutta raskas työ. Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä 
tuloksia. Työpapereita 69, Kelan tutkimusosasto. 



Ansiotyö ja omaishoito 2/2 
•  Ansiotyö on useille omaishoitajille taloudellinen välttämättömyys. Moni 

omaishoitaja kokee kuitenkin ansiotyön merkittävänä myös henkisen 
jakamisen kannalta.  

•  Ansiotyössä käyvä omaishoitaja tarvitsee erilaisia tukitoimia 
selviytyäkseen tehtävistään, kuten:  
ü  Omaishoidontuki 
ü  Tilapäisihoitopalvelut 
ü  Henkinen tuki 
ü  Ohjaus ja neuvonta 
 

•  Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen vaatii huomioimista myös 
työnantajalta. Työpaikoilla tulee tehdä sekä asenteiden pohdintaa että 
käytännön toimia. Omaishoitomyönteinen ilmapiiri ja käytännön toimet 
tekevät työpaikasta osaltaan houkuttelevan. Nämä seikat vaikuttavat 
työntekijöiden pysyvyyteen ja viihtyvyyteen sekä työpaikan 
houkuttelevuuteen ja maineeseen. 

 
•  Työajan joustot ovat keskeinen omaishoidon ja työn yhteensovittamisen 

keino. Tällaisia ovat esimerkiksi: liukuva työaika, lyhennetty työaika, osa-
aikaeläke, osittainen hoitovapaa, omaishoitajien hoitovapaa, säästövapaa, 
tilapäinen poissaolo pakottavasta perhesyystä, työaikapankki, 
vuorotteluvapaa, ylityövapaa ja etätyö. 
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Erityislapsen vanhempana 
tulee paljon poissaoloja töistä. 

Työnantajat suhtautuvat 
vaihtelevasti näihin. 

Harmittavaa on, että käynnit 
tulee usein ryppäinä 

-omaishoitajat 

Ansiotyö ja omaishoito. Tietoa työnantajille. 2014. 
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ja Pieksämäen 
Omaishoitajat ry/ Lamppu-kumppanuushanke (2012 – 2015) 

”En voi jäädä 
täysipäiväiseksi 

omaishoitajaksi, koska 
rata eivät riitä. Toisaalta 
työnteko on henkireikä 

arjen keskellä.” 
-omaishoitaja  
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Omaishoitoperheen hyvä arki 
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SISARUSTEN TUKI 
“Vertaistukitoimintaa myös sisaruksille. 

Aikuisena lämpimät välit 
kehitysvammaiseen sisarukseen ja halu 

auttaa.” 

ERITYISNUOREN ÄÄNI 
(YKSILÖLLISIÄ VÄLINEITÄ 

MIELIPITEEN KUULEMISEKSI) 
Selvitämme mahdollisimman hyvin 

hänen toiveitaan rauhallisessa 
ympäristössä kotona esim. videolle, 
koska hän ei ainakaan tähän asti ole 

koskaan missään "virallisissa" 
tilaisuuksissa ole pystynyt mielipiteitään 

tuomaan esille.  

TUKIHENKILÖITÄ/AVUSTAJIA 
Vanhempien jaksaminen ei aina 

kaikkeen riitä, eikä ole edes 
tarkoituksenmaukaista, että nuorten 
miesten täytyy aina kulkea vapaa-

ajan riennoissa äitin kanssa. 

TILAPÄISHOITOPAIKKOJA 
Tilapäishoitopaikka, lähellä 

keskustaa. Olisi hyvä, jos siellä 
kävisi samanikäisiä henkilöitä. Olisi 

pienimuotoista 
harrastusmahdollisuutta ja 

mahdollisuus harjoitella arjen taitoja. 

“ASIANHOITAJA” 
“Meidän arjessa on valtavasti eri 

ammattilaisia. Yhteistyötä ei kuulkaa 
yhtään helpota vaihtuvat ihmiset” 

HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA JA 
TUKEA 

Riittävästi harrastamismahdollisuuksia 
kaikille. Avustajia tarpeeksi. 

ASUMISEN VAIHTOEHTOJA 
Toivottavasti löytyisi sellainen 

asumismuoto ja koti, joka hänen 
tarpeensa täyttäisi 

ASUMISHARJOITTELUA 
OPISKELUN YHTEYTEEN 

Miks Luovilta lopetettiin se 
asuntola? Se on semmonen 

välivaihe, luonnollinen siirtymä pois 
lapsuudenkodista. 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – NUORTEN JA OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET - 2017.  



Omaishoitoperheen hyvä arki 
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AIKAA ITSELLE, PARISUHTEELLE 
JA MUULLE PERHEELLE 
Ollaan molemmat toiselta 

paikkakunnalta, joten tukiverkostoa ei 
juuri lähellä ole. 

 

OMAISHOIDONTUKI 
Omaishoidontuki tippui, kun tyttö 

opiskelee muualla. Asioiden hoitaminen ja 
eri paikoissa juokseminen eivät ole 
vähentyneet. Menee paljon aikaa ja 

rahaa. 

TILAPÄISHOITOA AKUUTTIIN 
TARPEESEEN 

Ei kuukausien jonotusta, myös 
akuuttiin, nopeasti tarvittavaan 

hoitoon olisi mahdollisuus päästä. 
Lyhyet parin tunnin hoidot myös 

mahdollisia. 

VERTAISTUEN MONET 
MAHDOLLISUUDET 

Voisko yhdistys olla aktiivisempi 
verkossa, vois saada vertaistukea 

kiireisessä arjessakin. 

TOIMIVA YHTEISTYÖ 
Ettei tarttis aina taistella ja käyttää 

kepulikonsteja. 

TALOUDELLINEN TUKI NUORELLE 
Että jäis nuorelle välttämättömien 

menojen jälkeen rahaa myös 
elämiseen. Pitäis joskus päästä 

elokuviin tai keikalle. 

YKSILÖLLISIÄ RATKAISUJA 
TILAPÄISHOITOON 

Ennen oli mahdollisuus myös 
perhelomitukseen, mutta nyt ei oo 

enää. 
 

TUKEA JAKSAMISEEN 
Sillon ennen oli tosi rankkaa arki, kun oli 

yksin. Ei ymmärrystä ja apua kunnan 
taholta juuri herunut. 

TUKEA TYÖN JA OMAISHOIDON 
YHDISTÄMISEEN 

Puhelimen päässä päivystän aina tytön 
asioissa töissäkin. 

 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – NUORTEN JA OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET - 2017.  



Moniammatillinen yhteistyö  
•  Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikassa (esim. Kaste 2008 

- 2011) korostetaan hoidon ja palvelujen tuottamista 
asiakaslähtöisesti eri hallintoalojen ja ammattiryhmien 
välisenä yhteistyönä.  

•  Nykyisin kohdataan yhä moninaisempia haasteita, joiden 
ratkaisemisessa ammattilaiset ovat väistämättä entistä 
riippuvaisempia toisistaan. Päällekkäisestä ja 
ristiriitaisuuksia sisältävästä työskentelystä seuraa usein 
sekaannusta ja tehottomuutta.  

•  Asiakkaat ja heidän läheisensä haluavat yhä enemmän 
tietoa ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja palveluihin.  

13 Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus. Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä.  

”Moniammatillinen, 
monitieteinen ja 

monitoimijainen työ 
tarkoittaa sitä, että useat 

ammattiryhmät 
sopeuttavat roolejaan ja 
ottavat huomioon toiset 
ammattiryhmät, joiden 

kanssa he ovat 
vuorovaikutuksessa. 

Samalla he yhdistävät 
tietojaan ja taitojaan ja 

toimijavastuitaan.” (Payne 
2000). 



Miksi moniammatillinen yhteistyö? 
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• Palveluiden paraneminen 
ja tehostuminen 

• Laatu 
• Kokonaisvaltaisuus 
• Asiakastyytyväisyys 

Asiakkaan 
näkökulma 

• Kustannustehokkuus 
johtuen tehokkaammasta 
henkilökunnan osaamisen 
hyödyntämisestä ja työn 
koordinoimisesta 

Organisaation 
näkökulma 

• Työtyytyväisyys 
• Kohentunut työmoraali ja 

innostuneisuus 
• Työuupumustapausten 

väheneminen 
• Työntekijöiden pysyvyys 

Työntekijän 
näkökulma 

Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus. Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä.  
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Yhteistyö ja 
yhteistoiminnallisen 

toimintakulttuurin 
kehittäminen 

KEHITTÄMISEN KOHDE 

 
 
 

Systemaattinen 
moniammatillinen 

yhteistyö 

 

Avoimuus 

Oma-aloitteisuus 

Kokeilut Toisten kunnioitus 

Aktiivinen  
yhteydenpito 

Laatu 

Reflektointi 

Positiivinen 
 asenne 

Yhteistyö 

•  Omat työtehtävät selvillä + 
esimiehen tuki 

•  Työntekijöiden jaksaminen ! 
realistisuus ja resurssit! 

•  Vaikuttavuuden mittarit + 
johdon ymmärrys 

•  Innovatiiviset ja joustavat 
palveluratkaisut 

•  Työn priorisointi muutosten 
keskellä 

 

 

ASKELMERKIT 

TAVOITE KOHTI YHTEISTYÖTÄ 
TYÖNTEKIJÖIDEN ASETTAMA 

KEHITTÄMISEN KOHDE 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET - 2017.  



MONIAMMATILLINEN 
OSAAMINEN 

Eri sektoreiden välinen yhteistyö 
Tuntee muita toimijoita ja ylläpitää 
aktiivista ja myönteistä yhteistyötä 

perheiden etua ajatellen  

SUBSTANSSI 
OSAAMINEN 

Tuntee toimintaympäristön 
Työvälineiden ja menetelmien hallinta ja 

jatkuva uuden opettelu 
Kehitysmyönteisyys 
Stressinsietokyky 

TYÖYHTEISÖ 
OSAAMINEN 

Hyvät sosiaaliset taidot 
Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 

Kehitysmyönteisyys 
Joustavuus 

Muuntautumiskyky 

HALLINTO 
OSAAMINEN 

Tuntee lait ja asetukset, osaa 
soveltaa niitä käytäntöön 

Tuntee toimialan  

ASIAKAS 
OSAAMINEN 

Omaa hyvät sosiaaliset- ja 
vuorovaikutustaidot 

On aidosti läsnä 
Kohtaa perheet yksilöllisesti 
Tukee perheitä erilaisissa 

elämäntilanteissa 
Osaa tukea, ohjata ja neuvoa 

ARVOMAAILMA TYÖNTEKIJÄN 
OSAAMISPROFIILI 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – TYÖNTEKIJÖIDEN , OMAISHOITAJIEN JA NUORTEN KOKEMUKSET - 2017.  
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LAPSENSA 

OMAISHOITAJAN 

MONTA ROOLIA ORGANISOINNIN MESTARI 
“Ensin lääkkeet apteekista, 
sitten apuvälikeskukseen, 
kokoajan päivystät 
puhelimessa, jos tytölle tulee 
kohtaus.” 
 
 

SELVITTÄJÄ 

ASIANTUNTIJA 
“Kelan 
sairastamisen tuet 
hyvin hallussa, 
epilepsialääkkeet 
sujuu kuin 
rasvattu.” 

ARKIELÄMÄNTAITOJEN 
OPETTAJA 
“Äiti auttaa ja opettaa mua 
aina aamutoimissa.” 
 

RAKKAUDEN ANTAJA 
“Vanhemmat on kaikkein 
tärkeimpiä mulle.” 

HUOLEHTIJA 
“Että joku aidosti välittäis, sitten 
kun me emme enää jaksa. 

IHMISSUHDEOSAAJA 
“Äiti auttaa mua 
sydänsuruissa.” 
 

TAISTELIJA / ASIANAJAJA 
”Toimimme mahdollisimman hyvin 
hänen etujensa valvojina, mm. 
jaksamme tehdä tarvittaessa 
valituksia.” 

TUKIEN HAKIJA 
Tuntuu ikävältä, kun aina 
saa lomakkeisiin keksiä 
negatiivistä lapsesta, että 
saa tarvittavat palvelut.” 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – NUORTEN JA OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET - 2017.  



Omaishoitoperheiden yksilölliset tilanteet 
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Perhekeskeinen sopeutuja Aktiivinen taistelija 

Tyytyväinen tasapainoittelija Uupunut sinnittelijä 

•  Sopeutuu epäitsekkäästi moniin 
tilanteisiin, tyytyy vähään. 

•  Ei aktiivisesti hae apua tai tukea 
perheen ulkopuolelta. 

•  Rakkaus läheistään kohtaan saa asiat 
tuntumaan paremmilta kuin ne 
konkreettisesti ovat. 

•  Jää helposti vaille hänelle/perheelle 
kuuluvia palveluita. 

•  Kokee joutuvansa taistelemaan 
kaikista saamistaan palveluista. 

•  Haka tukien hakemissa ja 
lomakkeissa. 

•  Aktiivinen vertaistoiminnassa. 
•  Kokee tyytymättömyyttä ja 

vastakkainasettelua perheensä ja 
virallisten tahojen väillä. 

•  Voimavaroja ajaa asioita. 

•  Perheensä kokonaistilanteeseen melko 
tyytyväinen. 

•  On kaikessa “ajanhermoilla”. 
•  Kokee omaavansa hyvän yhteyden 

virallisiin tahoihin. 
•  Hyvä tasapainottelemaan tilanteissa. 
•  Osaa aktiivisesti hakea apua ja tukea. 
•  Vahvat tukiverkostot. 
•  Perheen kokonaistilanne tasapainossa. 

•  Perheessä haastava 
kokonaistilanne. 

•  Arki on selviytymistä. 
•  Pettynyt palvelujärjestelmään. 
•  Ei ole voimavaroja hakea apua ja 

tukea. 
•  Heikot tukiverkostot. 



Lauran lapsuudenkoti 
Tiivis perhe äiti, isä ja pikkuveli 
Äiti on Lauran työssäkäyvä omaishoitaja 

Laura käy kerran kuukaudessa  
Tilapäishoidossa. Siellä käy hänen ystäviään. 
Laura saa harjoitella itsenäistymistä ja 
arkielämän taitoja. 

Laura opiskelee Luovilla kodinhuoltajaksi. 
Hän kulkee sinne taksilla kotoa käsin.  

Laura harrastaa capoeiraa. Vapaa-ajalla 
hän tapaa ystäviä ja käy elokuvissa 
tukihenkilön tuella. 

Opiskelujen päätyttyä Laura muuttaa 
asumisyksikköön. Hän haaveilee 
muuttavansa joskus asumaan ystäviensä 
kanssa kimppakämppään.   

unelmat 

OSALLISUUS 

ITSENÄISYYS 

HYVÄ ELÄMÄ OMA ÄÄNI 

Laura pääsee 
avotöihin 
vanhainkotiin. 

Oman elämän 

suunnittelu 

ystävät 
läheiset rakkaus 

Palvelut 
Tuki tukiverkosto 

NUOREN POLKU 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – TYÖNTEKIJÖIDEN, NUORTEN  JA OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET - 2017.  

poikaystävä 

matkustaminen 

kimppakämppä 

LAPSUUDENKOTI 

TILAPÄISHOITOPAIKKA 

OPISKELU 

VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET 

KOTI 

TYÖ 

Laura haluaisi enemmän tukea 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
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NYKYHETKI TULEVAISUUS 

MIKÄ TOIMII / TOIVEET 

MIKÄ EI TOIMI / HUOLET 

NUOREN 

SILMIN 

Uskaltaako yksin Ei ole paikkoja, joissa 
harjoitella itsenäistä asumista 

Voisinko tehdä asioita jonkun 
muun kuin äidin tai isän kanssa? 
à Tukihenkilötoiminta tms. 
 

Omat vahvuudet hyvin tiedossa 

Ystävät parhaita 

Joskus joku kiusaa ja huutelee 

Enemmän discoja 

Vanhempien antama tuki ja turva 
Sisarukset tärkeitä 

Omat harrastukset 

Koulussa / opiskelussa 
hyvä tuki 

Oma koti  
•  Kämppisasuminen 
•  Puolison kanssa asuminen 

Kiva työ Ystäviä, joiden kanssa voi tehdä kaikkea kivaa 

Vapaa-aika 
•  Keikat, leffat, ravintolat 
 

Matkustelu 
Harrastukset 

Oman kodin sisustaminen 
Parisuhde 

Lemmikit 

Missä saan harjoitella itsenäistymistä 

Kuka minua auttaa 

Kuka minua kuuntelee 
En halua asua yksin 

Löydänkö parisuhdetta 

Mitä tapahtuu opiskelun jälkeen 

Miten saan ääneni kuuluville 

En tiedä, mitä tahdon 

Taksilla pääsen kulkemaan 
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ONNEL-
LISUUS 

OMAISHOITAJAN  

SILMIN 

harrastusmahdollisuudet 

NYKYHETKI 
TULEVAISUUS 

MIKÄ TOIMII / TOIVEET 

MIKÄ EI TOIMI / HUOLET 

Lyhytaikaishoidon 
mahdollisuudet 

Omaishoidon vapaiden 
järjestäminen 

Nuorella mahdollisuus 
tuetusti suunnitella 
tulevaisuutta 

Työntekijöiden 
vaihtuvuus  

Nuorella ei tukea 
yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen 
(tukihenkilö, hk-apu..)  

peruskoulu 

omat ystäväverkostot 

oman perheen tuki 

Palveluohjaus ja 
neuvonta 

kuljetuspalvelut 

“Liikaa luukkuja” 

Perheiden aito kuuleminen 

Yksilölliset palvelut 

Opiskeluaikaan liittyvät 
asumisen vaihtoehtoja 

Asumisharjoittelun 
vaihtoehdot 

Satunnaisen 
osallistumisen tuki  

Kuka välittää nuoresta, kun 
vanhemmat eivät enää jaksa 

Nuoren taloudellinen 
tilanne 

Asumisen vaihtoehdot 

Tarkoituksenmukainen ja riittävä 
tuki ja palvelut Itsenäisen elämän 

harjoittelu 

nuorella ystäviä Asiamies /yhden luukun taktiikka 

Terveydenhuollon henkilökunnan 
asenne ja tieto 
kehitysvammaisuudesta 

Erilaisia asumisen 
vaihtoehtoja 

Palveluseteli 

Nuoren sosiaaliset suhteet 

Vertaistuen vaihtoehtoja 

Nuoren itsenäinen elämä 

Tarvittavat palvelut 

Nuorelle tuki 
-asumiseen 
-osallistumiseen 
-harrastamiseen 

Mielekäs työ 

Oma jaksaminen 

Nuoren työpaikan 
löytyminen 

Opiskelun sisällöt ja 
yhteistyö perheiden kanssa 

Nuori tuo iloa 
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NYKYHETKI TULEVAISUUS 

MIKÄ TOIMII / TOIVEET 

MIKÄ EI TOIMI / HUOLET 

TYÖNTEKIJÄN 

SILMIN 

Työn monipuolisuus 

Lähityökaverit 
Ihanat asiakkaat 

Työn sisällöt 

Yhteydenpito 
perheiden kanssa 

Sekrekoitunut palveluverkko 

Yli 18-vuotiaiden 
tilapäishoitopaikat 

Asiakkaiden “luukuttaminen” ja 
pois käännyttäminen 

Lasten palvelut 

Kuntoutusohjaajien kanssa 
tehtävä yhteistyö 

Tiivis yhteistyö vammaispalveluiden 
ja omaishoidon välillä 

Vammaispalveluista 
myönnettävät 
harkinnanvaraiset vapaat 

Työn byrokraattisuus 

Ylhäältä alas johdettua 

Ylemmän tahon tuki ja 
arvostus työtä kohtaan 

Työnohjaus tms. 

Paine tehdä enemmän kotikäyntejä / päivä 

Asiakasperheet aktiivisina 
toimijoina 

Asiakkaan ääni 

Yhteistyö ja yhteistoiminnallinen 
toimintakulttuuri 
•  Systemaattinen, moniammatillinen 

yht.työ 
•  Tiedonkulku 
•  Yhteinen päämäärä 

Toisten kunnioitus 

Työn arvostus 

Asiakkaiden äänen kuulemisen välineet / työkalut 

Asiakkaan etu, ei 
raha edellä 

Omaishoidon vapaiden 
suunnitelmallinen käyttö 

Yksilölliset palvelut ja ratkaisut 

Jatkuva muutos, perustyöstä selviytyminen  

Epätoivo siitä, miten pystyy 
vastaamaan asiakkaiden 
odotuksiin Kiire, hektisyys 

Tuloksellisuuden tavoittelu 

Yhteys oman organisaation ja muiden 
toimijoiden kansa ei toimi 

Kehittämistyön 
hyödyntäminen ja 
juurruttaminen 
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Nuorella ystäviä, joiden 
kanssa viettää aikaa 
àtuki sosiaalisten 
suhteiden luomiseen ja 
ylläpitoon 

Vertaistuen 
erilaiset 

mahdollisuudet 
vanhemmille 

Nuoren 
taloudellinen 
tilanne vakaa 

Perheiden ja 
kunnan yhteistyö 

toimivaa ja 
luottamuksellista, 
pysyvät suhteet 

Nuorella 
koulutusta 
vastaava 

mielekäs työ, 
palkka 

Tilapäishoitopaikkoja, 
joissa mahdollisuus 

harjoitella 
itsenäistymistä muiden 

nuorien kanssa. Riittävä 
tuki, mielekäs sisältö 

Perheiden 
äänen 

kuuleminen 
à työvälineet 

tähän 

Nuoren 
palvelut ja 
tukitoimet 
kunnossa 

Nuorella harrastuksia 
ja sisältöä vapaa-
aikaan à TUKEA 
OSALLISTUMISEEN 

Perheiden 
yksilöllinen 

kohtaaminen 
ja yksilölliset 
tukipalvelut 

Erilaisia 
asumisenvaihtoehtoja 

Omaishoidon 
vapaiden 

toteuttamisen 
vaihtoehdot ja 

joustavuus 

Moniammatillinen 
yhteistyö 
perheiden 

hyväksi 

Työntekijöiden 
koulutus ja 
työnohjaus 

Kunnassa 
yksi ihminen, 
jolla perheen 

“langat 
käsissä” 

IHANNE- 
TULEVAISUUS 

KVPS –  EKSOTE - OSSI – TYÖNTEKIJÖIDEN, NUORTEN  JA  
OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET - 2017.  
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Tärkeää! 
 
²  Omaishoitoperheen tarvitsema tuki ja 

palvelut ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat 
elämäntilanteen mukaan 

²  Keskeistä on perheen jaksamista tukevat 
palvelut 

²  Tärkeässä roolissa on omaishoitajan 
työssäkäyntiä mahdollistavat palvelut 

²  Tarpeiden tunnistaminen ja yksilöllisten 
palveluiden räätälöiminen perheen kanssa 
yhdessä on kaiken keskiössä 


