
Omaisneuvonnan käsikirja –
kehittämisprojekti

Varsinais-suomen
mielenterveysomaiset – finfami
ry:lle



• Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami – ry on 
Suomen vanhin mielenterveysomaisten yhdistys, 
perustettu 1984.

• V-S FinFami kuuluu mielenterveysomaisten keskusliitto 
FinFamiin 18 muun alueyhdistyksen kanssa ympäri 
Suomea.

• FinFamin keskusliitto kuuluu Euroopan 
mielenterveysomaisten kattojärjestöön, EuFamiin.

• V-S FinFami tarjoaa tietoa sekä maksutonta 
keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä 
mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä. Yksilöllisen 
keskusteluavun lisäksi yhdistyksen tärkeitä toimintoja ovat 
erilaiset vertaistukiryhmät, avoimet teemaillat, 
koulutukset sekä virkistystoiminta. Näiden lisäksi yhdistys 
tarjoaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä kaikenikäisten 
omaisten tueksi.



Toiminnan tavoitteena on:

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnan missiona on toimia 
mielenterveysomaistyön asiantuntijana ja vaikuttaja. Omaisjärjestön tehtävä on edistää 
mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

Toiminnalla pyritään vaikuttamaan mm. siihen, että mielenterveysomaiset tunnistetaan 
sosiaali- ja terveyspalveluissa itsenäisinä avun tarvitsijoina. Tavoitteena on, että 
mielenterveysomaishoitajien asema olisi tunnustettu ja tunnistettu.

Tämän kautta mielenterveysomaiset saisivat paremmin tarvitsemansa tiedon ja tuen, ja 
heidät osattaisiin ohjata tarpeenmukaisen vertaistuen piiriin perhesuhteisiin, 
sukupuoleen, ikään, asuinpaikkaan ja syntyperään katsomatta.



• Omaisneuvonta, eli yksilöllinen keskusteluapu on yksi FinFami yhdistysten 
vanhimmista toimintamuodoista, jota toteutetaan ympäri Suomea.

• Omaisneuvontaa antavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

• Omaisneuvonta on maksutonta keskustelutukea, jota on mahdollista saada 1-
5 krt. Keskusteluihin on mahdollista saada mukaan myös koulutettu 
vapaaehtoinen, eli vertaisomainen.

• Kehittämisprojekti lähti liikkeelle työntekijöiden tarpeesta koota yhteen 
omaisneuvontaa koskeva teoria ja hyvät käytännöt sekä luoda yhteiset 
laatukriteerit työmuodolle.  Oli tiedossa, että myös FinFami – keskusliitolla on 
tarve kehittää yhteistä laatukäsikirjaa ja koota hyviä käytänteitä yhteen. 

Kehittämisprojektin lähtökohdat - omaisneuvonta



Kehittämisprojektin ensiaskeleet

Työntekijöiltä esiin nousseen kehittämistarpeen myötä lähdin selvittämään tilannetta 
valtakunnallisesti eri FinFami alueyhdistyksissä. Loka-marraskuussa 2019 lähetin tiedustelua 18 
muuhun alueyhdistykseen mahdollisen perehdytysmateriaalin tai opaskirjan olemassaolon 
selvittämiseksi.

Selvityksen vastauksista kävi ilmi, että tarve kehittämiselle oli myös valtakunnallinen. Samaan aikaan 
aloitin myös palaverit FinFami keskusliiton kanssa mahdollisen oppaan taitto- ja painokulujen 
jakamisesta sekä laadun kehittämisen liittämisestä FinFamin valtakunnalliseen laadun kehittämiseen. 

Näiden keskustelujen pohjalta tarkentui ajatus kehittämisprojektin etenemisestä, ja aloitin myös 
kirjallisuuskatsauksen sekä kehittämissuunnitelman rakentamisen. Suunnitelma oli valmis jouluna 
2019. 



Kehittämisprojektin tavoitteeksi 
muodostui:

1. Kehittää ja luoda 
yhdistyksen arvoja ja 
strategiaa vastaavat 
laadulliset kriteerit ohjaus-
ja neuvontatyölle.

2. Koota yhteen 
omaisneuvonnan hyvät 
käytänteet ja toimintamallit 
sekä tuottaa näiden 
pohjalta käsikirja ohjaus- ja 
neuvontatyölle. 

Kehittämisprojektissa keskiössä oli työntekijöiden 
hiljaisen tiedon, käytännön kokemuksen ja hyvien 
käytänteiden saattaminen päivänvaloon.

Kehittämisprojekti suunniteltiin työntekijälähtöiseksi ja 
kehittämistoiminta keskittyi kehittämispäivien ja niitä 
ympäröivän kirjallisen työskentelyn ympärille.

Keskeisessä roolissa olivat projekti- ja ohjausryhmän 
työskentely. Työskentelystä vastasi ja sitä ohjasi 
projektipäällikkö.



Teoriaa kehittämisen
taakse
• Teoreettisena viitekehyksenä
kehittämistyölle toimi hiljaisen tiedon, 
yhteistoiminnallisuuden ja dialogisuuden
käsitteet. 

• Lisäksi laatukriteerit pohjautuivat
sosiaali- ja terveysalan laatukriteeristöön
sekä FinFamin valtakunnalliseen
laatustrategiaan.



• Kehittämistoiminta tapahtui 
moniammatillisessa projektiryhmässä, 
johon kuului omaisneuvonnan 
asiantuntijoita kolmesta eri FinFami 
yhdistyksestä; Satakunnan, Salon ja 
Varsinais-Suomen FinFameista. 

• Projektiryhmä koostui viidestä jäsenestä. 
Projektiryhmän jäsenet saivat osallistua 
kehittämisprojektiin omalla työajallaan.

• Koska tarve kehittämiselle oli lähtenyt 
työntekijöiltä itseltään, olivat 
projektiryhmän jäsenet motivoituneita ja 
sitoutuneita kehittämisprojektin 
toimintaan.

Projektiryhmän työskentely

• Projektiryhmän työskentely keskittyi 
kolmeen kehittämispäivään, jotka 
toteutettiin keväällä 2020.

• Näiden kehittämispäivien lisäksi 
projektiryhmä työskenteli kirjallisesti 
projektipäällikön johdolla kevään 2020 ajan.



Mikä rooli ohjausryhmällä oli kehittämisprojektissa?

- Ohjausryhmä ohjasi, tuki ja seurasi projektin etenemistä. Sen tavoitteena oli tukea 
kehittämisprojektin tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata sisällöllistä toteuttamista. 

- Ohjausryhmä mahdollisti sen, että projektin tukena oli mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus 
eri osa-alueilta.

- Ohjausryhmä kokoontui 4x kehittämisprojektin aikana. Yksi näistä kerroista oli samalla myös 
kehittämisprojektin väliraportointi-tilaisuus, jossa paikalla myös FinFami keskusliiton edustaja, joka 
vastaa valtakunnallisesta laadun kehittämisestä.

- Ohjausryhmä koostui V-S FinFamin toiminnanjohtajasta, Kysy Nuorelta – hankkeen 
projektityöntekijästä, yhdistyksen hallituksen jäsenestä, V-S FinFamin omaistyön koordinaattorista 
sekä Salon FinFamin omaistyön koordinaattorista.

OHJAUSRYHMÄN TYÖSKENTELY



Kuukausi Toiminta Tuotos

Syyskuu 2019 Kehittämisprojektin aiheesta sopiminen Alustava ideapaperi

Lokakuu 2019 Muihin 17 FinFamin alueyhdistykseen

kyselyn lähettäminen

Tieto siitä, että käsikirjaa ei ole käytössä muissakaan

alueyhdistyksissä

Lokakuu 2019 Tapaaminen keskusliiton edustajan

kanssa

Keskustelua laatukriteereistä ja kehittämisprojektin tuotoksen

levittämisestä
Lokakuu 2019 Omaisneuvojien tapaaminen, idean

esittely

Keskustelua kehittämisprojektin tavoitteista ja

lopputuloksesta
Lokakuu-

joulukuu 2019

Tiedonhakua

Suunnitelmavaihe

Kirjallisuuskatsaus, suunnitelma kehittämisprojektille

Joulukuu 2019 Suunnitelman esittely / hyväksyttäminen Hyväksytty suunnitelma

Tammikuu 2020 Kehittämispäivien suunnittelu Kehittämispäivien kutsut, ohjelma

Tammikuu 2020 Ohjausryhmän kokous, valmiin

suunnitelman esittely

Aikatauluun ja projektiin sitoutunut ohjausryhmä

Helmikuu-Maaliskuu 2020 Ensimmäinen ja toinen Kehittämispäivä Aineiston keruu

Huhti-toukokuu

2020

Jo julkaistun tiedon kokoaminen,

projektiryhmän tapaaminen, oppaan

ulkonäön suunnittelu

Oppaan kokoaminen

Aineiston täydentyminen jatkuu

Toukokuu 2020 Kolmas kehittämispäivä Oppaan valmistuminen kohti viimeistelyvaihetta

Kesäkuu 2020 Ohjausryhmän kokous Väliraportointi

Kesäkuu 2020 Projektiryhmän palautteen keruu ja

arviointi

Projektiryhmän toiminnan arviointi

Elokuu 2020 Palautteen keruu käsikirjasta Käsikirjan palaute

Elokuu 2020 Viimeistelytyön saattaminen loppuun Valmis opas

Syys- ja marraskuu 2020 Valtakunnallinen levittäminen,

keh.projektin esittely omaisneuvonnan

työntekijöiden valtakunnallisessa

verkostossa, Artikkeli labyrintti lehti

Painetun oppaan levitys

Tulosten juurruttamistyö

Kehitttämisprojektin
aikataulua osa 2



KEHITTÄMISPÄIVÄT

• Kehittämispäivien rakenteeseen kuului aiheeseen alustuksen / teoriapohjan ja käsitteiden 
avaamisen lisäksi käytänteiden kokoamista kehittämistoiminnan avulla. Yhteistoiminnallisessa, 
dialogisessa kehittämisessä on tärkeää keskustelu. Päivissä pyrittiin avoimeen ja 
luottamukselliseen dialogiin; omien näkemysten jakamiseen ja yhteisen ymmärryksen 
löytämiseen. Päivät jaettiin kahteen eri aiheeseen; laatuun & hyviin käytäntöihin. Kehittämispäiviä 
järjestettiin kolme keväällä 2020.

• Kehittämispäivissä käytettiin monia eri kehittämisen menetelmiä, mm. Learning cafeta & 
asiantuntija- ja ryhmäkeskusteluja.

• Kehittämispäiviä ennen projektiryhmäläiset saivat ennakkotehtäviä sekä kehittämispäivään 
johdattelevan kirjeen. Näin projektiryhmäläiset olivat syventyneet kunkin päivän teemaan ennen 
yhteistä aloitusta. 



Projektiryhmän kirjallinen työskentely

Kehittämispäiviä ennen lähetetyt ennakkotehtävät:

Ensimmäinen ennakkotehtävä johdatteli sosiaali- ja 
terveysalan laadun käsitteeseen sekä pyysi 
projektiryhmäläisiä pohtimaan laadun toteutumista 
omaisneuvonnassa tällä hetkellä. 

Toinen ennakkotehtävä johdatteli omaisneuvonnan 
käyntien rakenteeseen, info/aloituspaketin 
rakentamiseen yms. Omaisneuvonnan runkoon. 

->Ennakkotehtävien vastaukset olivat ensiarvoisen 
tärkeitä oppaan rakentamisessa!

Omaisneuvonnan käsikirjan koeversioiden 
mukana lähetetyt saatekirjeet:

Saatekirjeiden avulla kerättiin 
projektiryhmäläisten teoriaosaamista yhteen

Saatekirjetyöskentely mahdollisti 
omaisneuvonnan käsikirjan rakenteiden & 
kappaleiden kokoamisen yhdessä

Erinomainen keino ns. hiljaisen tiedon, hyvien 
käytänteiden yms. Saattamiseen päivänvaloon



omaisneuvonnan 
käsikirjan kokoaminen

Kehittämispäivien & kirjallisen työskentelyn ympärille muodostui 
prosessi, jonka lopputulos omaisneuvonnan käsikirja on. Käsikirja 
on suunniteltu toimimaan valtakunnallisesti, joten tietyt 
alueelliset erityispiirteet jätettiin oppaasta pois.

Kokoaminen tapahtui projektipäällikön johdolla, joka kokosi 
kehittämisprojektissa tuotetun materiaalin, teki tiedonhakua 
laajasti eri aiheista ja kokosi aiemman omaisneuvontaa koskevan 
materiaalin yhteen ja kokosi & kirjoitti näiden pohjalta oppaan.

Aluksi käsikirja rakennettiin käyttäen canva-ohjelmaa, mutta 
kesällä 2020 tehtiin sopimus FinFami- keskusliiton kanssa, jotka 
ostivat ulkopuoliselta taittajalta oppaan visuaalisen suunnittelun + 
taiton. 

Opas viedään FinFami keskusliiton verkkoalustalle keväällä 2021.



Implementointi – projektin tuloksien 
juurruttaminen

Alueellinen 
implementointi

•Eri yhdistysten 
(Satakunta, Salo & 
Varsinais-Suomi) 
työntekijöiden 
sitouttaminen 
kehittämisprojektiin

•Kaikkien osallisuus 
laatukriteerien ja 
oppaan sisällön 
tuottamisessa

•Omaistyöntekijän 
nimeäminen, jonka 
vastuulla käsikirjan & 
laatukriteerien 
käyttöönoton 
edistäminen

Alueellinen
implementointi

•Kehittämisprojektin 
tuotoksen, oppaan 
koekäyttö 
alueellisesti

•Palautteen keruu

•Kehittäminen 
tarpeita vastaavaksi

• Jaetaan 
alueellisesti 
omaistyöntekijöille

•Varsinais-Suomen 
FinFamissa; 
vastuutyöntekijän 
nimeäminen

•Tuki- ja 
neuvontatyön 
palaverit (uusi 
käytäntö, otettiin 
prosessin aikana 
käyttöön)

Valtakunnallinen

implementointi

• FinFamin 
keskusliiton 
painattama ja 
julkaisema opas

• Jaetaan 
valtakunnallisesti 
kaikille 
omaistyöntekijöille

•Oppaan & 
laatukriteerien 
esittely valt.kun. 
työntekijäpäivillä, 
workshoppien 
järjestäminen 
aiheesta

•Artikkeli Labyrintti-
lehteen

Valtakunnallinen 
implementointi

•Valtakunnallinen 
työntekijöiden 
osallistaminen 
oppaan 
jatkokehittämiseen 
palautteen 
muodossa

•Oppaan ja 
laatukriteerien 
vieminen 
verkkoalustalle

•Verkkoalustan 
päivittäminen ja 
ylläpitäminen, 
vastuun jako 
yhdistysten kesken



Omaisneuvonnan 
käsikirjan esittely



KIITOS



TARVE

• Vakiintunut ja vaikuttava työmuoto 
• Ei koottuna mihinkään - riskit

• Työ opittu tekemällä



TIETO

• Hiljainen tieto ja hyvät käytännöt
• Vaati projektipäälliköltä sensitiivistä työotetta. 
• Tärkeää luoda arvostava ja luottamuksen ilmapiiri.
• Työntekijät:

kokivat olevansa asianomistajia, 
valmiita yhteiskehittämiseen 
innostuneita uuden oppimiseen.



TULOS
• Työväline mielenterveysomaistyöhön
• Sitouttanut työntekijät ottamaan käyttöön yhteiset 

periaatteet ja käytännöt. 
• Uusien työntekijöiden perehdytys 
• Rohkaisee työntekijöitä kokeilemaan uusia menetelmiä. 
• Saanut aikaan prosessin omaisneuvonnan jatkuvassa 

kehittämisessä V-S FinFamissa.


