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Hallituksen toimintakertomus 2020

Omaishoitajaliiton tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi

ja tukemiseksi, tukea jäsenyhdistystensä toimintaa sekä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

Omaishoitoyhteisön - liiton ja yhdistysten -vuoteen 2023 ulottuvan strategian mukaan visiona on
yhteiskunta, jossa omaishoitajuuden tunnistetaan koskevan jokaista ja vaikuttavan kaikilla

yhteiskuntapolitiikan alueilla. Strategia painottaa myös omaishoitoyhteisön vahvistamista ja

vapaaehtoistoiminnan resurssien turvaamista.

Liitolla on 70 jäsenyhdistystä, joista puoletsaaSTEAlta valtionavustuksia, lähinnä OmaisOiva-toimintoihin,
Puolettoimii täysin vapaaehtoisesti kokonsa, resurssiansa ja toiminta-alueensamukaan. Vuoden lopussa

jäsenyhdistyksiinkuuluiyhteensäl2099 jäsentä (12 423, v. 2019). Yhdistyksistä erosi vuoden aikana 1803

ja niihin liittyi 1051 uutta jäsentä.

Korona ajoi keväällä osan omaishoitajista haastaviin tilanteisiin, eristyksiin kotiin, mikä lisäksi

omaishoitajayhdistysten ja liiton tukitoimintojen sekä vaikuttamistyön tarvetta. Liiton kaikki tapahtumat

siirtyivät verkkoon ja myös muu toiminta verkkovälitteiseksi. Liiton työntekijöistä pääosa toimi etätyössä

koko vuoden maaliskuun puolivälistä lähtien. Myös omaishoitajayhdistykset joutuivat kehittämään nopeasti
uudenlaisia tapoja auttaa omaishoitajia verkossa sekä muutoin koronarajoituksetja suositukset huomioon

ottavalla tavalla.

Vaikuttamistyö

Liitto jätti 12 kannanottoa tai asiantuntijalausuntoa ja 13 tiedotetta, joista osa liittyi koronan vaikutuksiin,

osa oli yleisempiä omaishoitajien asemaan jatukemiseen sekä järjestöjen asemaan liittyviä kannanottoja.
Liitto oli kuultavana eduskunnassa kaksi kertaa: sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sote-uudistuksestaja

valtiovarainvaliokunnan kunta-ja terveysjaostossa valtion vuoden 2021 budjetista. Liitto oli yhteydessä

sosiaali- ja terveysministeriöön muun muassa koronan aiheuttamista tilanteista omaishoitajille, sote-

keskushankkeiden kehittämistyöstä omaishoidossa ja omaishoitajien ottamisesta huomioon

koronarokotusjärjestyksessä, Lisäksi liitto osallistui STM :n ikästrategian valmisteluun liittyvään |

yhteistyökeskusteluun. Liitto kokosi tietoa omaishoitajayhdistysten hyvistä korona-ajan tukimuodoista ^

myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle esimerkkinä järjestöjen tuesta ikääntyville ihmisille. §
co

Eduskunnan omaishoidon tukiryhmä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Liitto osallistui kokouksiin ja |

taustoitti asioita. Maalis-kesäkuussatukiryhmä sai liitolta kolme tiedotetta koskien koronaepidemian S

vaikutuksia omaishoitajiin. Tukiryhmä valmisteli vaikuttamista kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman S

päivittämiseksi. Tukiryhmä käsitteli myös sosiaaliturva- ja työlainsäädännön kehittämistä omaishoidon ja l

ansiotyön yhteensovittamiseksi. Liiton toiminnanjohtajatapasi verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja l ^
Anneli Kiljusen kanssa työministeriTuula Haataisen liittyen mm. työelämäntasapaino -direktiivin

toimeenpanoon ja omaishoitajien työttömyysturvaan.

Liiton toiminnanjohtajatapasi lakimies Yrjö Mattilan kanssa sosiaali-ja terveysminlsteriAino-KaisaPekosen
liittyen perhe-eläkeuudistuksenvail<utul<siin tuleviin omaishoitajiin. Liiton toiminnanjohtajan ja Mattilan
vieraskynäkirjoitus perhe-eläkeuudistuksen kielteisistä vaikutuksista omaishoitajien tilanteisiin julkaistiin

HS:ssä 4.1. Liitto vaikutti jäsenenä Vanhus-ja eläkeasian neuvottelukunnassa. Liitto oli mukana myös Kelan,

THL:n ja järjestöjen yhteistyöryhmässä. Liitto toimi aktiivisesti erityisesti Suomen sosiaali ja terveys ry;n

kanssa monissa järjestötoimintaa ja sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä.
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Syyskaudella liitto työsti vaikuttamislinjauksetsosiaaliturva-uudistul<seenja painotukset

kuntavaalivalkuttamiseen vuodelle 2021. Molempia kokonaisuuksia pohjustettiin laajasti
yhdistyskuulemisillajayhteisissä verkkotilaisuuksissa yhdistysten kanssa. Vaikuttamislinjausten
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yhteiskehittäminen jatkuu vielä vuonna 2021 ja tarpeen mukaan myöhemmin, sillä parlamentaarinen

sosiaaliturvauudistuksen valmistelu kestää kaksi eduskuntakautta,

Liiton alueellisessa toiminnassa vaikutettiin lukuisissa asiantuntija-ja verkostoyhteistyöryhmissä
omaishoitajien tuen ja palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Liitto tuki myösjäsenyhdistyksiä niiden
vaikuttamistoiminnassa.Jäsenyhdistysten toimijoille suunnatut koulutuksettähtäsivät osaltaan

yhdistystoimijoidenvaikuttamistyön osaamisen vahvistamiseen.

Medianäkyvyyttä

Media otti koronan aiheuttamat vaikeattilanteet omaishoitajille hyvin esiin ja hyödynsitaustoituksessa

sekä haastatteluissa liiton ja yhdistysten asiantuntijuutta. Liitto myös välitti omaishoitajia haastateltaviksi
medioille yhdessä yhdistysten kanssa. Myös muista aiheista liitto nosti hankkeiden viestinnässä medioihin

omaishoitajien tuen tarpeita,

Liitto oli mukana tai taustoitti lähes 40:ää uutista tai artikkelia: Yle TVl:n pääuutislähetys 18.3, ja useat

muut sähköiset mediat, maakuntalehdet ja aikakauslehdet. Mediayhteistyö oli aktiivista erityisesti keväällä,

mutta jakautui koko vuodelle. Liiton toimijat tuottivat kolme mielipidekirjoitusta: kaksi HS:äänja yhden

lltalehteen. Aiheina olivat koronan vaikutukset sekä omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen.

Neuvonta omaishoitajille

Liiton puhelinneuvonnassa vastattiin 679 yhteydenottoon, pääsääntöisesi omaishoitajille, mutta myös
muille omaishoidon toimijoille. Chat-neuvonta käynnistyi tammikuussa. Lisäksi liitto saiSTEAn koronan

vuoksi tarjoamassa lisähaussarahoituksenchat-neuvonnan laajentamiseen yhdessä jäsenyhdistysten

ammattilaistenja koulutettujen vertaisneuvojien kanssa, Chatissä vastattiin ja oltiin mukana lähes 800

keskustelussa. Neuvontaa antavat liiton ja yhdistysten työntekijät sekä vertaisneuvojat saivat koulutusta
sekä yhteis kehittivät neuvonnan sisältöjä ja periaatteita.

Alueellinen järjestötoiminta ja yhdistysten tukeminen

Liitto organisoi kolme valtakunnallista koulutusta; Tammipäivät yhdistysten työntekijöille Helsingissäja

verkossa toteutetut Omaishoitoyhteisöä vahvistamassa -järjestöpäivän yhdistystoimijoille sekä Kuinka

lakia luetaan-seminaarin yhdistystoimijoille, omaishoitajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Nämä kolme
koulutusta keräsivät yhteensä yli 230 osallistujaa, Liitto organisoi verkkovälitteisesti myös neljä

maakuntapäivää, joihin osallistui 157 henkilöä,

Vuoden aikana järjestettiin 19 Teams-teematurinaayhdistystoimijoille erilaisista järjestötoiminnan aiheista,

vaikuttamisesta ja omaishoitajien hyvinvoinnista, Teematurinat keräsivät 959 osallistujakertaa.
YhdistystoimijoidenAlueAvain-koulutuksia tuotettiin seitsemänjotkakeräsivätyli 360 osallistujaa.

Liitto lähetti 14 yhdistystiedotetta ja tuotti yhdistystoiminnan materiaaleja pääsääntöisesti verkkoon, mutta

myös painettuna. Yhdistyksiä tuettiin suorilla yhdistyskontakteilla ja myös useamman yhdistyksen yhteisellä

työskentelyllä, Lisäksiyhdistystenvapaaehtoistoimintaa tuettiin erityisellä materiaalilla.

Kansainvälinen yhteistyö

Liiton toiminnanjohtaja toimi eurooppalaisten omaishoitojärjestöjen verkoston Eurocarersin hallituksen
puheenjohtajana. Liitolla oli edustaja myös Eurocarersin politiikkaryhmässäja tutkimusverkostossa. Liitto

tuotti näkemyksiä Eurocarersille vaikuttamiseksi EU;n politiikkaohjelmiin mm. sosiaalisten oikeuksien

toteutumisestaja Iäkkäiden pitkäatkalshoidon kehittämisestä.

Marraskuussa liitto käänsi suomeksi Eurocarersin omaishoitajille suunnatun kansainvälisen verkkokyselyn
koronan vaikutuksista yhdessä Suomen omaishoidon verkoston ja Folkhälsanin kanssa. Kysely käännettiin



u;

>
myös ruotsiksi. Kyselyä levitettiin laajasti liiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla sekä

omaishoitajayhdistysten ja Suomen omaishoidon verkoston jäsenten kautta, Jyväskylän yliopiston kanssa
on sovittu tulosten analysoinnista ja hyödyntämisestä myös kansallisesti vuonna 2021.

Liitto toimi myös kansainvälisessä omaishoitajajärjestöjenkattojärj estossa InternationalAlliance of

CaregiverOrganizations (IACO), Toimintavuonna lACOn toiminta päätettiin lopettaa ja hajauttaa jäsenille,

koska lACOn kotipaikan, USA:n Washington DC:n, lainsäädännön mukaan IACO ei ole oikeutettu

verottomuuteen. Vuonna 2021 tarkennetaan lACOn järjestäytyminen uudelleen. Liitto tuotti kuvauksen

Suomen omaishoidon järjestelmästäja liiton toiminnoista lACOnjulkaisuun,

Kampanjat

Koronan vuoksi peruttiin Pop up - kahvilapäiväkampanja toukokuulta, mutta toteutettiin Yhteisö

omaishoitajien tukena some-kampanjana 27,4-15,5, Siihen osallistui 30 jäsenyhdistystä. Kampanja esitteli

monipuoliesti yhdistysten tukitoimintoja.

Toimintavuonna järjestettiin ensimmäinen Euroopan omaishoitajien päivä 6,10., johon Eurocarers tuotti

jäsenilleen omalle kielelle käännettäväksi "Olemme omaishoitajia, meillä on merkitystä, tarvitsemme

tukea"-vaikuttamisviestinjatiedotepohjan. Liitto ja jäsenyhdistykset kampanjoivat somessa. Liitto julkaisi
päivän merkeissä mediatiedotteenja lähetti lähes 1500 vaikuttamispostikorttia suomalaisille mepeille,
kansanedustajille, keskeisille kansallisille virkamiehille ja Kuntaliiton kautta hankituilla osoitteilla

kuntapäättäjille. Kampanja sai näkyvyyttä MTV:n Uutisaamussa.

Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla marraskuussa liitto julkaisi "Omaishoitajat ovat tähtiä"

-nauhoitteenYoutubessa yhteistyössä Turun seudun omaishoitajat ry:n kanssa. Teemavilkolla julkaistiin

myös eduskunnan puhemies Anu Vehviläisenvideotervehdys omaishoitajille ja yhdistystoimijoille,

Teemaviikko näkyi myös sosiaalisessa mediassa 35 päivityksellä. Koronatilanteesta huolimatta 26 yhdistystä
ilmoitti tapahtumistaan yhteisillä teemaviikonverkkosivuilla. Liitto julkaisi teemaviikostamediatiedotteen.

Viestinnän materiaalit
(t)

Lähellä-lehti ilmestyi neljä kertaa painettuna ja verkossa selattavana näköislehtenä. Lehden painosmäärä oli |

16000 kappaletta, Lähellä-lehdet2ja 3 lähetettiin maksutta myös niille 900 omaishoitajillejotka eivät |

pääse digilehtiin eivätkä saa sitä jäsenlehtenä ja jotka olivat tilanneet ko. numerot verkon kautta tai i

postitse. Tämä toiminta oli liiton yksi erityinen korona-ajantuen muoto omaishoitajille. Lehden l
tilaamismahdollisuudesta kerrottiin liiton medioissa sekä erillisjakelulla kuntien omaishoidon vastaaville ja

vanhustyön johtajille.

Lähellä-lehti4 lähetettiin lisäjakeluna omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen kysymysten esiin

nostamiseksi kuntapäättäjille. Sähköistä, erityisesti ammattihenkilöstölle suunnattua, Omaishoitotiedotetta

lähetettiin neljä kertaa. Liiton verkkosivuja päivitettiin ja some-kanaville postattiin aktiivisesti;

seuraajamäärät lisääntyivät edellisestä vuodesta, erityisesti Euroopan omaishoitajien päivän kampanjan

aikana.

Liiton hankkeet

Uudet hankkeet;

Rahkeet riittämään-ikääntyviä läheisiään hoitavien omaishoitajien tukihanke käynnistyi tolmintavuonna ja

jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on omaisholtajientoimijuuden vahvistuminen tarjoamalla
jäsenneltyä tietoa tietopankin avulla ja mallintaa vertaisryhmätoiminta kohderyhmälle. Lisäksi etsitään

yhteiskunnallisia ratkaisuja myös sosiaaliturvaan ja työlainsäädäntöön. Hanke valmisteli tietopankkia ja

tuotti asiantuntijatietoa laajasti liiton muuhunkin valkuttamistyöhön.
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Digisti-hanke mahdollisti uuden jäsenrekisterihankinnan ja vuorovaikutus-ja toiminta-alustojen hankinnat

ja toteutuksen liiton ja jäsenyhdistystenyhteiseksityövälineeksi. Vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena
on vahvistaa yhteistä toimintaa aiempaa digitaalisemmin.

Aiemmat hankkeet:

OmaisOiva. Omaishoitajien hyvinvointia edistävää OmaisOiva-toimintaa toteuttivat liitto ja sen 30

jäsenyhdistystä. Liitto koordinoitoimintaa. Liitto järjesti 62 koulutusta yhdistysten toimijoiden ja

työntekijöiden sekä osan koulutuksista myös muiden yhteistyötahojen toimijoiden tueksi. Liitto järjesti

myös omaishoitajille neljä eOvet-verkkokurssiajoihin osallistui 59 henkilöä. Liiton työntekijät neuvoivatja

ohjasivat Omais-Oiva-toiminoissa yhdistysten toimijoita ja tuottivat tukimateriaalia verkkoon.

Erityisryhmien lomatoiminta. Maaseudun Terveys-jaLomahuolto ry järjesti Omaishoitajaliiton kanssa

omaishoitajalle ja heidän perheenjäsenilleen 15 lomaa. Omaishoitajien ja hoidettavien lomille osallistui 187

henkilöä. Lapsiperhelomille osallistuin perhettä. Näistä 12 lomalla oli mukana kouluttama lomaohjaaja

vastaamassa lomalaisten omaishoitoa koskevasta ryhmätoiminnallisesta ohjelmasta.

Nuorten hoivaajienJangster!t-hankkeenpainotul<setolivattietoisuuden levittämisessä, nuorten hoivaajien

tunnistamisessa ja heidän tarpeidensa selvittämisessä sekä monipuolisessa kansallisessa ja kansainvälisessä

sidosryhmäyhteistyössä. Hanke oli mukana Kouluterveyskyselyn pohjalta tuotetussa erillisjulkaisussa,jonka
avulla saatiin tutkimuspohjaista tietoa nuorten hoivaajien määristä ja koetusta hyvinvoinnista Suomessa.

Hanke järjesti seminaarin, joka keräsi 53 osallistujaa.

Kuppi nurin -hanke kehitti tukimuotoja päihdeongelmia kohdanneille omaishoitoperheille tukimuotoja ja
työkaluja ammattilaisille puheeksi ottamiseen sekä levitti ja juurrutti kehitettyjä malleja ja välineitä. Hanke

järjesti kaksi verkkokoulutusta, joihin osallistui 156 henkilöä. Hanke osallistui kuuteen liiton tai muiden

tahojen koulutuksiin alustuksella. Siirtyvien avustusten vuoksi hanke jatkuu vielä osan vuotta 2021.

Liitto on vuosina 2020-2022 mukana Miina Sillanpään Säätiön hallinnoimassa ja koordinoimassa Tunne

voimavarasi-hankkeessa, joka kehittää välineitä ikääntyvien omaishoitajanaisten jaksamiseen ja
hyvinvointiin sekä ehkäisee kaltoinkohtelua omaishoitosuhteissa. Hanke tekee yhteistyötä myös S

omaishoitajayhdistysten kanssa ja siinä on mukana myös Maria Akatemia ja Kuntoutussäätiö. ^
•u
c

Liiton koordinoima Suomen omaishoidon verkosto laajeni 23 jäsenen laajuiseksi. Verkosto edisti ^

jäsenjärjestöjen omaistoimintaakansallisestija alueilla ja järjesti kuusitapahtumaa. Verkoston toimintaa |
esiteltiin seitsemässä liiton tilaisuudessa, Verkosto oli aktiivisesti mukana myös Eurocarersin toiminnassa, s

t;

Hallinto ja talous 2020 |
(

Hallitus piti 11 kokoustavuodenaikana.Kokouksetsiirtyivätkokonaanverkossapidettäviksihuhtikuussa. s ?
Kaksi hallituksen kokousta liittyi sääntömääräisiin yhdistyksen kokoul<siin Jotka toteutettiin koronan vuoksi
etäkokouksina ja vaativat poikkeustilanteessa erityisiä hallituksen päätöksiä. Talous-ja rekrytointiasioita
käsitellyt työvaliokunta kokoontui neljä kertaa hybrinä tai kokonaan sähköisesti.

Liiton huhtikuulle valmisteltu kevätkokous siirtyi koronan vuoksi pidettäväksi 24.8, Kokous toteutettu n
keskustoimistolta Helsingistä, mutta kaikki 18 valtuutettua kokousedustajaaja hallituksen jäseniä osallistui
kokoukseen etäyhteyksin. Kokouksen puheenjohtajana toimi eduskunnan omaishoidon tukiryhmän jäsen,
kansanedustaja Noora Koponen, Syyskokous järjestettiin 8.10. samoin etämahdollisuuksin liiton toimistolta
Helsingistä. Kokoukseen osallistui 26 valtuutettua edustajaa ja hallituksen jäseniä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Päijät-Hämeen omaishoitajayhdistys ry:n puheenjohtaja MarttiTalja.
Liitossa tehtiin 21 henkilötyövuotta. Liiton palkkahallinto ulkoistettiin tilitoimistolle helmikuun alusta
lähtien, kun talouspäällikön alaisena palkka- ja maksuliikennettä sekäjäsenrekisteriä hoitanut assistentti
irtisanoutui vuoden 2019 lopussa. Jäsenrekisteriasiatsiirtyivättoisen assistentin tehtäväksi. Liitossa aloitti
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neljä uutta työntekijää vuoden aikana; projektipäällikköjä suunnittelija Rahkeet riittämään hankkeessa,
mielen hyvinvoinnin asiantuntija OmalsOiva-hankkeessa sekä aluevastaava Pohjois-Suomessa, kun

aluevastaava oli irtisanoutunut alkuvuodesta. Pohjois-Suomen aluetoimisto siirtyi Raahesta Ouluun,

Etätyöaika toi haasteita perehdyttämiseen. Liitto kuuluu työnantajana Hyvinvointiala HALI ry;hyn.

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointitilaisuus elokuussa verkossa Werl<a Kehitys Oy:n konsultti Atso
Juotteen kanssa, joka on ollut mukana liiton työhyvlnvoinnin kehittämisen prosessissa vuodesta 2019
saakka. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin työhyvinvoinnin lisäämiseksi luontoelämyspäivänäSipoonkorvessa
lokakuussa. Työsuojelutoimlkunta kokoontui kolme kertaa. Loppuvuodesta henkilöstölle tehtiin
työpaikkaselvityskysely Jolla työterveyshuolto arvioityön ja työpaikan olosuhteiden terveellisyyttä ja
turvallisuutta sekä niiden merkitystä työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn. Työterveyshuollosta vastasi
Terveystalo Oy.

Liiton talous oli ylijäämäinen 57 328,08 euroa (84 391,84 euroa v. 2019). Taseen loppusumma oli
942 915,11 euroa(750 243,08 euroav. 2019). STEAn myöntämistä avustuksista nostettiin yhteensä
l 840 530 euroa (l 538 066 euroa v. 2019), josta delegoitiin 67 650 euroa jäsenyhdistyksille, STEA myönsi
myös investointiavustuksen jäsen-jasidosryhmärekisterin hankintaan, mutta rekisterihankintasiiri:yi
vuosien 2020-2021 vaihteeseen eikä investointiavustusta nostettu vielä vuonna 2020. Liitto sai

l 496,66 euroa valtionavusta koulutuksiin Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n ylläpitämältä Sivikseltä.

Omassa varainhankinnassa merkittävä tulo syntyi yhdistysten maksamista jäsenmaksuista, joiden
nettotuotto oli 131749,30 euroa (12,50 euroa/henkilö+50 euroa/yhdistys). Liiton saaman
tukijäsenhanklnnannettotuotot olivat 22 914, 82 euroa. Liitto sai Lähellä-lehdenilmoitusmyyntituottoja
13 920 euroa. Liitolla oli myös omaa pienimuotoista tuotemyyntiä,

Orion Oyj lahjoitti liitolle 12 360 euroa, joka käytettiin alkuvuodesta 2021 omaishoitajien jaksamisen
tukemiseen. Muita lahjoituksia liitto sai 4 275 euroa. Liitolla on yritysyhteistyösopimus Essity Oy:nja
Suvanto Care Oy:n kanssa vuosina 2018-2020.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 1737 081,79 euroa (l 703 711,93 euroa vuonna 2019). Suurin
kulueräoli henkilöstökulut 1247 396,69 euroa Joka oli 71,8 % toimintakuluista(1154 092,35 euroa, 67,7%
v.2019).

Ylijäämää selittää erityisesti tapahtumien ja toimintojen siirtäminen verkkoon. Tapahtuma-ja matkakulut
alittuivat yleisavusteissaja kaikessa hanketoiminnassa, Ak3 -tomatoimintayhteistyön avustuksia jäi
käyttämättä lomien peruuntumisen vuoksi. Avustuskohteen työntekijä siirtyi yleisavusteiseen toimintaan
tekemään lähinnä chat-hanketta. Talousarviosta poikkeavia kuluja syntyi etä-ja verkkotyöskentelyn
edellyttämistä laite-ja ohjelmistohankinnoista.Koronan vuoksi keskustoimiston siivousta tehostettiin,
koska osa toimihenkilöistä jatkoi logistisista ja käytännön syistä toimistolla työskentelyä osin keväällä ja
säännöllisesti syksyllä.

Omaishoitajaliiton Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston kahteen erilliseen toimistohuoneiston hallintaan
oikeuttavat osakkeet ovat liiton omistuksessa kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 105:ssa.
Toimistohuoneiston sosiaalitiloihin teetettiin korjaustöitä ja rakennettiin peseytymistilat. Tavoitteena on
edistää työntekijöidentyömatkaliikuntaa. Investointi maksoi 12 751, 73 euroa ja se maksettiin omilla
varoilla.Investoinnista tehdään poistot neljän vuoden aikana. Huoneistojen hankintoihin saatua RAY-
investointiavustusta (429100 euroa) koskee palautusehdot vuosiin 2024 ja 2026 saakka,
Toimistohuoneistojen osakkeiden markkina-arvo on noin 260 000 euroa ja kirjanpitoarvo on 170 309,92
euroa. Liiton aluetoimistot sijaitsevat vuokratiloissa,
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Liiton varoja on sijoitettuna rahasto-osuuksiin 200 000 euroa ja Helsingin Osuuspankin tuotto-osuuteen

50 000 euroa. Sijoitukset ovat kirjanpitoarvoltaan 250 000 euroa. Rahasto-osuuksien markkina-arvoon

vuoden lopussa 205 410,72 euroa, Sijoituksettuottivattoimintavuonna 1143,68 euroa.

Vuonna 2019 saadusta lahjoituksesta perustetusta Wihurin yhteisöpalkintorahastosta myönnettiin
toimintavuonna9000 euroa apurahoja, joista toimintavuonna maksettiin 6 000 euroa. Rahaston

alkupääoma oli 100 000 euroa,

Tuleva kehitys

Ikääntyvien ihmisten määrän kasvu 2020-luvulla edellyttää lisää julkisestijärjestettyjä hoivapalveluita koti-
ja laitoshoitoon sekä myös uudenlaisia ratkaisuja hoivan tuottamiseen. Perheiden ja läheisten vastuu
kasvaa, mutta liitto painottaa sitä, että sitovaan j a raskaaseen omaishoitoon ja läheisvastuuseen

ryhtymisen tulisi aina olla vapaaehtoista. Omaishoitajaliitolta ja jäsenyhdistyksiltä odotetaan vahvaa
vaikuttamista sote-palveluiden saatavuuteen ja laatuun.

Omaishoitoyhteisömme asiantunteva ja arvostettu toiminta luovat mahdollisuuksia vahvaan
vaikuttamistyöhön myös haastavassa yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa. Sote-uudistus muuttaa

omaishoitajayhdistysten toimintaympäristön ja kumppanit; vastassa on hyvinvointialue-ja kuntayhteistyö
sekä vaikuttaminen. Järjestön toimintojen ke hittämiselci liitossa ja yhdistyksissä perustettiin tammikuussa
2021 strategiaryhmä Jonka tehtävä on linjata hallitukselle yhdistysten asemaa uudessa sote-rakenteessa ja
avustusrahoitusnäkymien muutoksessa. Vuosi 2021 on liiton 30-vuotisjuhlavuosi, joka mahdollistaa
vaikuttavan edunvalvonnan monenlaisilla toiminoilla. Vuoteen valmistautuminen alkoi jotoimintavuonna

2020.

Vielä vuonna 2021 koronaepidemia vaikuttaa eri puolilla maailmaa ja vaikuttaa omaishoitajien elämään
sekä edellyttää myös liitolta vahvaa vaikuttamista. Asiantuntijoiden ja tutkimusten mukaan on vaarana,
että korona-ajan aiheuttama hoivavelkaja rajoitusten tuottamat palveluvajeet vaikuttavat pitkällä
aikavälillä monien omaishoitajien hyvinvointiin kielteisesti.

Omaishoitoyhteisön toiminnassa koronarajoitusten jatkuminen vaatii edelleen toimintojen järjestämistä
verkossa. Vielä syyskaudella 2021 varaudutaan niiden järjestämään hybridistitai kokonaan verkossa.

Vuosille 2021-2024 liitto haki STEA-avustusta virtuaalisen omaishoitoyhteisön alustan kehittämiseen ja
hankintaan sekä yhdistystoimijoiden digiosaamisen vahvistamiseen ns, Volyymi-hankkeella. Hanke
mahdollistaisi liiton ja myösyhdistystentoimintojendigitalisoimistaedelleenjatehostamista. Liiton on
pidettävä kuitenkin huolta järjestöllisestä tuesta myös niille yhdistystoimijoille ja ennen muuta puhuttava
osallisuuden puolesta niillekin omaishoitajille, joilla ei ole verkkoyhteyksiä tai niiden käyttö on hankalaa.

Erityisryhmien lomatoiminnan avustus päättyy vuonna 2021. Lomaohjaustoiminta siirtyy Maaseudun
Terveys-ja Lomahuolto ry:n kanssa toteutettavaksi. Liiton rooliksi jää lähinnä tiedottaminen lomista ja
mahdollisten lomaohjaajien etsiminen lomaluotseiksi,

Liitto valmistelee koko taloushallinnon ulkoistuksen vuonna 2021, joka on tarkoitus toteuttaa viimeistään
vuoden 2022 alusta lähtien. Vuonna 2020 ulkoistettiin palkkahallinto. Vuonna 2021 kilpailutetaan
taloushallinnon hoitaminen ostettavana palveluna. Pitkäaikainentalouspäällikköjää eläkkeelle, ja liittoon S
palkataan controller, jonka tehtäviin kuuluu myös hallintotehtäviä.

Yhteiskunnallinen keskustelu varmastijatkuurahapeliongelmista ja Veikkauksen monopolin oikeutuksesta.
Arpajaislaki tulee eduskunnan käsittelyyn vuonna 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirastoja ja ns. Liikasen
työryhmä ovatesittäneet, että avustuksensaajieneitulisisaadavelkkausvoittotuottojakorvamerkittynä,
koska se estää rahapelihaittojen riittävää ehkäisyä. Liikasen työryhmä teki esityksiä järjestöjen
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rahoitusmallista. Yhtenä esityksenä avustusten jakaminen suoraan valtion budjetista vuodesta 2024 lähtien,

Avustusrahoituson keskeisessä roolissa ja liiton ja omaishoitajayhdistysten tulorahoituksessa. Vuonna 2020
liiton kokonaistuotosta 84,4% (81,4%, v. 2019) oli Veikkauksen voittotuotoista jaettavia STEAn avustuksia.

Liitto monipuolistaa tutorahoituslähteitäänja on jo kehittänyt mm. tukijäsenhankintaa. Syyskokous 2020
hyväksyitukijäsenhankinnan tehostamiseksi myös sääntömuutoksia. Liiton tulee hakea tulorahoitusta myös
muista lähteistä esimerkiksi EU ;n rahastoista. Kansallisen avustusrahoituksen uhatessa vähentyä sosiaali-ja

terveysjärjestöiltä on olennaista kuvata liiton ja yhdistysten tuottamien omaishoitajien tukitoimintojen
ennaltaehkäisevä merkitys, Lisäksi liiton ja omaishoitajayhdistysten on osoitettava toimintojensa
tuloksellisuusja vaikuttavuus.
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TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Tuotot

Kulut

Henkilöstökulut
Muut kulut

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäämä

Rahoitustoiminta

Korkotuotot

Sijottustuotto

Tuotto-/kulujäämä

Poistot

l 603 940,06

-l 247 396,69

-489 685,10

-l 737 081,79

-133 141,73

228 390,03
-38 526,60

189 863,43
56 721,70

1143,68

57 865,38

-537,30

l 651 043,00

-l 154 092,35

-549 619,58

-l 703 711,93

-52 668,93

158 530,59
-21 421,98

137 108,61
84 439,68

84 439,68

-47,84 S

Tuotto-/kulujäämä

Tilikauden yli-/alijäämä

57 328,08

57 328,08

84 391,841.

84391,84i

•;
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TASE 31.12.2020 31.12.2019

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Huoneiston perusparannus

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Osakkeet ja osuudet

Muut osakkeet ja osuudet

Osakkeet Ja osuudet yhteensä

Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omalsuus

Aineet ja tarvikkeet

Saamiset

Pitkäaikaiset vuokravakuudet

Muut saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntlsaamlset

Siirtosaamiset

Muut saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamlset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa

3 708,77

8 792,72
12 501,49

170 409,92

170 409,92
250 000,00

432 911,41

3,1

170 409,92

170 409,92
250 000,00

420 553,45

l 781,19

3 491,99

18 123,44

38 584,74

56 708,18

448 022,34

510 003,70

942 915,11

l 980,13

3 491,99

6 822,53

3 711,64

10 534,17

313 683,34

329 689,63 "

750 243,08 s

Oma pääoma

Vapaat rahastot
Wlhurin yhteisöpalklnto -rahasto

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Lahjoituksen siirto rahastoon

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma

Lyhtyaikalnen
Saadut ennakot

Ostovelat
Slirtovetat

Lyhytaikaiset velat yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

94 000,00

323 743,66

57 328,08

475 071,74

12 360,00

24 909,36

430 574,01
467 843,37
467 843,37

100000,00^

339351,82^ |;
84391,84| £

-100000,00,,, S

423743,66^ ;

S; i

35 661,74 .3 ;|

290 837,68 g <s

326 499,421 ^
326499,42^ 1

Vastattavaa yhteensä 942 915,11 750 243,08

<U i

(
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2020

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu PMA:n (1753/2015) pienyrityssäännöstöä noudattaen.
Kuluva käyttöomaisuus

Kuluva käyttöomaisuus on arvostettu poistojen jälkeiseen hankintamenoon.

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Hämeentie 105, huoneisto A 18, 283 m2, Osakenumerot 38658-40096,

Autopaikka 18 osakkeet 40573-40600 ja autopaikka 19 osakkeet 40601-40628. Autopaikoista el ole painettu

osakekirjoja. Huoneisto hankittu 10.3.2003, hankintameno 399 359,52 euroa.

Hankintaan saatu RAY-investointiavustusta 279 100 euroa. Palautusehto voimassa vuoteen 2024.

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 120 259,52 euroa. Huoneisto on liiton toimistotilana.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Hämeentie 105, huoneisto A l, 179 m2. Osakenumerot 5156-6062.

Huoneisto on hankittu 11.2.2005, hankintameno 200 050,40 euroa. Hankintaan saatu RAY-investointi-

avustusta 150 000 euroa. Palautusehto voimassa vuoteen 2026. Kirjanpitoarvo 31.12.2020 50 050,40 euroa.

Huoneisto on liiton koulutus-ja toimistotilana.

Merkitty OP:n jäsenosuus 3.5.2020,100 euroa.

Rahastosijoitukset

Op-Prlvate Strategia 25 A, 3.5.2019 on merkitty 711,34 osuutta hankintakurssiin 140,58 euroa, yhteensä 100 000 euroa.

ja 23.12.2019 on merkitty 339,97 osuutta hankintakurssiin 147,07 euroa, yhteensä 50 000 euroa.

Helsingin Seudun Osuuspankki, 3.5.2019, on merkitty tuotto-osuus nimellisarvona 50 000 euroa.

OP-vuokratuotto B, 23.12.2019, merkitty nimellisarvoon 50 000 euroa. Vuoden 2020 tuotto 1143,68 euroa.
Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon.

Saamiset

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon.

Oma pääoma

Vapaat rahastot

Wihurin yhteistöpalkinto -rahasto on perustettu 11.12.2019. Rahaston alkupääoma on Jenny ja Antti VVihurin rahaston ;u

yhteisöpalkinto 100 000 euroa. Rahastosta maksettiin apurahoja 6 000 eeuroa vuonna 2020. ^
t"
<D

Tuloslaskelman liitetiedot s
(/1

l. Varsinainen toiminta |
Yleishallinto w

Tuotot "

STEA-avustus

Muut tuotot

Koulutustuotot

llmoitustuotot

Muut tuotot

Muut tuotot yhteensä

Tuotot yhteensä

Kulut

Henkilöstökulut
Vuokrat

Toimintakulut

Kulut yhteensä

Yhteensä

Sivu 3 (7)

807 000,00

l 018,06

13 920,00
27 346,79
42 284,85

849 284,85

-605 202,78

-37 575,16

-233 302,42

-876 080,36

-26 795,51

816 436,00 B
..•^

16755,502

20 880,00 L"

122 585,59 U
160 221,09 |

U)

976 657,09 E

<D
Oi

-691 474,00 S
-37 333,20 &

-300424,32|
-1029231,52%

.1)
yi

Q

-52574,431
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Kohdennetut avustukset (Ak)

Al<3 Tukea omaishoidon erltylstllanteislin

Tuotot
STEA-avustus

STEA-avustus siirtyvä

Koulutustuotot

Muut tuotot

Tuotot yhteensä

Kulut

Henkilöstökulut
Toimlntakulut

Kulut yhteensä

Yhteensä

Alijäämä katettu omasta varainhankinnasta

Ak5 Omaishoidon verkosto

Tuotot

STEA-avustus

STEA siirtyvä avustus

Muut tuotot

Tuotot yhteensä

Kulut

Henkilöstökulut
Toimintakulut

Kulut yhteensä

Yhteensä

Ak6 Paikalllsyhdistysten avustukset

Tuotot
STEA-avustus

STEA siirtyvä avustus

Tuotot yhteensä

Kulut

Palkallisyhdistyksille siirretyt avustukset

Yhteensä

Al<8 OmaisOiva

Tuotot
STEA-avustus

STEA siirtyvä avustus

Koulutustuotot

Muut tuotot

Tuotot yhteensä

Kulut

Henkilöstökulut
Toimlntakulut

Kulut yhteensä

Yhteensä

AR1467 Jangsterit - nuoret hoivaajat

Tuotot
STEA-avustus

STEA siirtyvä avustus

Muut tuotot

Tuotot yhteensä

Kulut
Henkilöstökulut
Toimintakulut

Kulut yhteensä

Yhteensä

2020 2019

114 229,02
-63 543,97

154,00
l 784,28

52 623,33

-44 885,19

-7 738,29

-52 623,48

0,00

102 000,00

-12229,17

279,50

5 183,65

95 233,98

-72 175,60

-23 058,38
-95 233,98

0,00

37 147,67
-6 649,84

l 322,45

31 820,28

-26 532,28
-5 288,00

-31 820,28

0,00

70 000,00
-2 350,00

67 650,00

67 650,00

0,00

267 378,92
-53 593,59

l 076,60

3 288,13

218 150,06

-185 073,52
-33 076,54

-218 150,06

0,00

104 638,72
-40 050,11

332,75
64 921,36

-56 254,82

-8 666,54

-64 921,36

0,00

40 551,20
-l 517,67

l 073,98

40 107,51

-31 539,16
-8 568,35

-40 107,51

0,00

70 000,00
3 300,00

73 300,00
<u

73 300,00^
0,OOA

262 482,87^
-23 378,921U

5678,00^
5 097,08 ^

249 879,031

-192 282,59"J

-57596,44%

-249 879,031
0,00^

v
^

96 816,48'"

-24638,725]

265,35:&

72443,111

-58 570,62|

-13 872,49J
-72 443,11 o

0,00§
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176 313,52
-42 595,08

587,49

134 305,93

-107 919,26

-26 386,67

-134 305,93

0,00

223 837,65
-81 313,62

992,75

143 516,78

-108 050,38

-35 466,40

-143 516,78
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C2230 Päihdeongelman kanssa elävien omaisholtoperheiden

elämäntilanteen ja tuen tarpeita koskevan tutklmus-

ja kokemustledon kokoamiseen ja levittämiseen 2017-2020

(Kuppi nurin)
Tuotot

Stea-avustus

STEA siirtyvä avustus

Muut tuotot

Tuotot yhteensä

Kulut

Henkilöstökulut
Toimintakulut

Kulut yhteensä

C7039 Liiton- ja jäsenjärjestöjen jäsen-/sidosryhmäreklsterl-

ja tapahtumahallintaohjelmiston uusiminen 2020

(Digistl II)
Tuotot

Stea-avustus 61000,00

STEA siirtyvä avustus -6 826,22

Tuotot yhteensä 54 173,78

Kulut

Henkilöstökulut -48 525,53

Toimintakulut -5 648,25

Kulut yhteensä -54173,78

0,00
C7057 Ikääntyviä läheislään hoitavien työikäisten omaishoitajien tukihanke 2020-2022
(Rahkeet riittämään)

Tuotot
Stea-avustus 106 000,00

STEA siirtyvä avustus -24 114,87

Tuotot yhteensä 81885,13

Kulut
Henkilöstökulut -71183,08

Toimintakulut -10 702,05

Kulut yhteensä -81885,13

0,00

C8033 Neuvonta- ja tukichatin laajentaminen ja vertalschatin käynnistäminen

(Omalschat ja vertaischat - ohjausta, tietoa ja keskusteluapua)

Tuotot
Stea-avustus 0,00

STEA siirtyvä avustus 20 560,61

Muut tuotot 104,00

Tuotot yhteensä 20 664,61

Kutut
Toimintakulut -20 664,61

Kulut yhteensä -20 664,61

0,00
B6994Jäsenrekisteri-ja tapahtumahallintaohjelmlston sekä

liiton ja paikallisyhdistysten yhteisen työskentelyalustaohjelmlston hankintaan

Tuotot
Stea-avustus 0,00

STEA siirtyvä avustus 14 756,00

Tuotot yhteensä 14 756,00

Kulut

Toimintakulut -14 756,00

Kulut yhteensä -14 756,00

Sivu 5 (7) 0,00
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l 247 396,69

20 753,28

26 389,44
47 142,72

143,53

3 720,25
-155,01

3 708,77

9 175,01
-382,29

3. Vuokra- Ja vastikekulut

Toimltilavuokra- ja vastikekulut

Vastike Hämeentie 105, Helsinki

Alueellisten toimistojen vuokrat
Yhteensä

Taseen liitetiedot

Vastaavaa

Poistot

Koneet ja kalusto 1.1.
Hankinnat tilikauden aikana

Poistot

Koneet ja kalusto 31.12.

Huoneiston perusparannus 11,2020
Poisto

Huoneisto

Vastattavaa

Vapaat rahasto

-Wihurln yhteisöpalklnto -rahasto

Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alljäämä
Lahjoituksen siirto rahastoon

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 31.12.

Vakuudet ja vastuusltoumukset

Vuokravakuudet 650 euroa Kuopion toimistosta. Vuokranantaja Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry,

2841,99 euroa Tampereen toimistosta, Vuokranantaja Eka / Multi BusinessCompany Oy,
Vuokra-vastuut

Siemens Financial Services Ab, kopiokone, vuokra-aika 1.3,2020-28.2.2024, jäljellä oleva vastuu 8 258,72 euroa.

8 792,72

31.12.202(|5
:a>

Yhteishanke Miina Sillanpään säätiön kanssa

C6975 Ikääntyvien omalsholtajanaisten aggressio voimavarana 2020-2022

(Tunne voimavarasi)

Tuotot
Stea-avustus 8 704,58

STEA siirtyvä avustus

Tuotot yhteensä
Kulut

Henkilöstökulut -8 614,33

Toimintakulut -90,25

Kulut yhteensä -8 704,58

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -26 795,51

2. Henkilöstökulut

Henkilöstön lukumäärä 21
Palkat ja palkkiot 1000 055,53
Eläkekulut 156822,72
Muut pakolliset henkilösivukulut 22 731,92

Muut henkilöstökulut 67 786,52
Yhteensä

-52 574,43

888 014,81
154 164,47
23 199,75
88 713,32

1154 092,35

19 023,84

28 847,35

47 871,19

191,37 ^

-47,84 ^

143,53 ^

94 000,00

323 743,66

57 328,08

0,00

381 071,74

475 071,74

100 000,00 iii
tl)

c;

339 351,82 ^
38 391,84 l

-100 000,00 ^
377 743,6611'

foi
(l)

377 743,66 8
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2020

807 000,00

102 000,00
12 229,17
35 630,00

1517,67
70 000,00

0,00

244 000,00
23 378,92
80 000,00
24 638,72

593 394,48

L-
o-^

(f) .1

<
S-S&iä •

31.12.2020 M

2019>'

816 436,00

102 000,00

0,00
35 630,00

4 921,20
70 000,00

3 300,00

254 000,00
8 482,87

80 000,00
16 816,48

575 150,55

Saadut STEA-avustukset

Yleisavustus AY1

Kohdennetut toiminta-avustukset

AK3 Omaishoidon erityistilanteiden tukemiseen

Siirtyvä avustus ed, vuodelta

AK5 Omaishoidon verkoston toimintaan

Siirtyvä avustus ed. vuodelta

AK6 Paikallisyhdistysten toimintaan
Siirtyvä avustus ed. vuodelta

AK8 Omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen

lähialuetoimlntana (OmaisOlva)
Siirtyvä avustus ed. vuodelta

AK1467 Jangsterit - nuoret hoivaajat

Siirtyvä avustus ed. vuodelta

Kohdennetut toiminta-avustukset yhteensä

Projektiavustus (nostetut)

C2230 Päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheiden

elämäntilanteen ja tuen tarpeita koskevan tutkimus-

ja kokemustiedon kokoamiseen ja levittämiseen 2017-2020

(Kuppi nurin -hanke)

C7039 Liiton- ja Jäsenjärjestöjen jäsen-/sidosryhmärekisteri-

ja tapahtumahallintaohjelmiston uusiminen 2020
(Dlglsti II)
C7057 Ikääntyviä läheisiään hoitavien työikäisten
omaishoitajien tukihanke 2020-2022
(Rahkeet riittämään)
C8033 Neuvonta-ja tukichatin laajentaminen ja vertalschatin

käynnistäminen
(Omaischatja vertaischat - ohjausta, tietoa jakeskusteluapua)

B6994Jäsenrekisteri-ja tapahtumahallintaohjelmiston sekä

liiton Ja paikallisyhdistysten yhteisen
työskentelyalustaohjelmiston hankintaan
Yhteishanke Miina Sillanpään säätiön kanssa
C6975 Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavarana 2020-2022

(Tunne voimavarasi)

Avustukset yhteensä

Tuloslaskelma

Tase
Atk tulosteena

Tositelajit }a säilyttämistapa

Muistiotositteet

Ostolaskut

Ostomaksut

Myyntllaskut
Myyntilaskujen suoritukset
Palkat
Matkalaskut

Tositteet säilytetään tiedostoina.

Sivu 7 (7)

176 313,52

61000,00

106 000,00

0,00

0,00

8 704,58

l 752 412,58

223 837,65

Cu

CT

l 615 424,20
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