
JÄRJESTÖJEN OMAISTOIMINTAA 
KESKI-SUOMESSA

OMAISTOIMINNAN MUODOT 

Vertaisryhmiä, kokemus-
asiantuntijoita, tukihenkilöitä,

vapaaehtoisia

Neuvontaa, tukea ja ohjausta, tietoa, 
koulutusta ja virkistystoimintaa

Yhteistyötä (kunnat, oppilaitokset, 
sairaanhoitopiiri)

KESKI-SUOMEN JÄRJESTÖJEN OMAISTOIMINNAN VERKOSTO

Vahvistaa ja tukee omaisten, omaishoitajien 
ja omaishoitoperheiden hyvinvointia ja 

mielenterveyttä maakunnallisesti

Vaikuttaa omaishoitajia koskeviin 
asioihin ja tekee palveluaukkoja 

näkyväksi

Tavoitteena mm. omaishoidon 
tuen kriteerit maakunnassa 

yhdenmukaisiksi 

Toimii omaisten, omaishoitajien 
ja omaishoitoperheiden 

äänitorvena.

VERKOSTOSSA MUKANA: 
Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Keski-Suomen Omaishoitajat ry
SPR Länsi-Suomen piiri, Omaishoitajien tukitoiminta
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Keski-Suomen Näkövammaiset ry
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Omaishoidon tukea saa Suomessa
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henkeä, joista Keski-Suomessa  

~2450

https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/03/KOHO_raportti.pdf


 

 

Järjestöjen omaistoimintaa Keski-Suomessa 
 

Omaistoiminnan muodot:  

• Neuvontaa, tukea ja ohjausta, tietoa koulutusta ja virkistystoimintaa.  
• Vertaisryhmiä, kokemusasiantuntijoita, tukihenkilöitä, vapaaehtoisia.    
• Yhteistyötä (kunnat, oppilaitokset, sairaanhoitopiiri) 

 

Tiesitkö?   

• Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään.  
• Suomessa ~ 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia  
• (Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma) 
• Yleisin syy omaishoidolle ovat muistisairaudet.  
• Kaikista omaishoitajista 70 % on naisia. 
• Omaishoidon tukea saa Suomessa ~ 47 000 henkeä.  
• Mielenterveysomaisista alle 3% saa omaishoidontukea.   
• 46% mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse. 
• Keski-Suomessa on ~ 60 000 omaishoitajaa.  
• Omaishoidon tukea saa Keski-Suomessa ~2450 henkeä  

 
Keski-Suomen järjestöjen omaistoiminnan verkosto  

• Vahvistaa ja tukee omaisten, omaishoitajien ja omaishoitoperheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä 

maakunnallisesti.  

• Toimii omaisten, omaishoitajien ja omaishoitoperheiden äänitorvena 

• Vaikuttaa omaishoitajia koskeviin asioihin ja tekee palveluaukkoja näkyväksi.  

• Tavoitteena mm. omaishoidon tuen kriteerit maakunnassa yhdenmukaisiksi  

 

Verkostossa mukana:  

• Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry 

• Keski-Suomen Omaishoitajat ry 

• SPR Länsi-Suomen piiri, Omaishoitajien tukitoiminta  

• Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 

• Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 

• Keski-Suomen Näkövammaiset ry 

Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry tukee omaisia, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti tai jotka ovat 
huolissaan läheisensä mielenterveydestä. Vertaistuki, neuvonta, ohjaus, virkistys ja koulutus. 
Keski-Suomen Omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja vaikuttaja. Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä 
asioissa, sekä järjestämme koulutusta, virkistystä ja vertaistukea.   Yhdistys on perustettu 1997 ja toimii koko Keski-Suomen 
maakunnan alueella.  
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. on muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä oma järjestö. Toiminnan tavoit-
teena arjen tukeminen, rinnalla kulkeminen ja virkistävän toiminnan järjestäminen sekä muistitiedon jakaminen.  
Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta on valtakunnallinen STEA-rahoitteinen projekti, joka on toiminut vuo-
desta 1993 lähtien. Omaishoitajien tukitoiminnan tarkoituksena on vahvistaa ja edistää omaishoitoperheiden terveyttä, 
jaksamista, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Toiminta on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään 
hoitaville. Länsi-Suomen piirin alueella n. 20 Punaisen Ristin paikallisosastoa tukevat alueensa omaishoitoperheitä.  
Keski-Suomen syöpäyhdistys ry tarjoaa tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.  
Keski-Suomen Näkövammaiset ry on vuonna 1956 perustettu Näkövammaisten Liiton alueyhdistys, jonka toiminta-alueena 
on Keski-Suomen maakunta. Yhdistys toimii näkövammaisten oikeuksienvalvonta-, yhteistyö- sekä edunvalvontajärjestönä 
ja järjestää monipuolista toimintaa jäsenille. Keski-Suomen näkövammaiset ry kehittää myös omaistoimintansa muotoja.  

https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/03/KOHO_raportti.pdf
https://www.finfamiks.fi/
https://www.keski-suomenomaishoitajat.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/node/15609
https://ksmuistiyhdistys.fi/
https://www.keski-suomensyopayhdistys.fi/
https://ksn.fi/index/
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