
 

Omaishoidon verkoston tiedote  

Suomen omaishoidon verkoston toinen tiedote 2023. Verkoston jäsenjärjestöt ja alueelliset 
verkostot voivat lähettää ajankohtaisia asioita ja valtakunnallisia avoimia tapahtumia osoitteeseen 
pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi. Myös verkoston Facebook-sivuilla ja verkkosivuilla löytyy 
ajankohtaista asiaa ja verkostotiedotteet.   

Verkoston toiminta 

Omaishoitajan vapaapäivä -video julkaistu 

Suomen omaishoidon verkoston videolla kerrotaan perustietoa omaishoitajien vapaista ja esitellään 

erityisesti perhehoitoa ja lomitustoimintaa. Videota voi hyödyntää koulutuksissa ja jakaa 

sosiaalisessa mediassa.  

    

 YouTubesta löytyvä video on kahdeksan minuuttia pitkä ja se on suunnattu omaishoitajille ja muille 

aiheesta kiinnostuneille. Kiitos Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle ja Perhehoitoliitolle yhteistyöstä!  

Omaishoitajien vapaiden käyttöä käsiteltiin myös VerkostoAvain etäkoulutuksessa 16.2. ja päivän 

puheenvuorojen materiaalia löytyy verkoston sivuilta.   

 

 

Webinaari: Omaishoitajan tukena – työkaluja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen  

10.5. klo 9-11:30. Miten ammattilainen voi ottaa mielen hyvinvoinnin puheeksi ja tukea 

omaishoitajan voimavaroja? Kuinka auttaa käsittelemään luopumiseen liittyviä tunteita?   

mailto:pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto/toimintamme/omaishoidon-verkosto/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmJGyo_zqcHg&data=05%7C01%7C%7Cae1f2d7263fd42b5543b08db18b92de7%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638130955985408634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3QEWXMsZ%2FfRS6CcGH%2FVkFdL97BfJG0p5XXcmZ5PzUEA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomaishoitajat.fi%2Fomaishoitajaliitto%2Ftoimintamme%2Fomaishoidon-verkosto%2Fmateriaalit%2F&data=05%7C01%7C%7Cae1f2d7263fd42b5543b08db18b92de7%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638130955985564858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7YXioAjQoGl6zizVM3VmFPxcpKfPqVX4fXgl4T%2F4QRY%3D&reserved=0


Maksuttoman webinaarin järjestävät yhteistyössä Suomen omaishoidon verkosto ja Kuinka jaksat 

omaishoitaja -hanke. Lisää tietoa tapahtuman sivuilta ja ilmoittautuminen linkin kautta 8.5. 

mennessä 

 

Ajankohtaista  

Omaishoidon toimintaohjeet hyvinvointialueilla kootusti 

Omaishoitajaliiton sivuille on koottu linkkilistaksi omaishoidon tuen toimintaohjeet ja 

myöntämisperusteet hyvinvointialueittain.   

Lue lisää: omaishoitajat.fi/hyvinvointialueet 

Omaishoitajaliiton eduskuntavaalitavoitteet 

Omaishoitajaliiton vaalitavoitteissa peräänkuulutetaan omaishoidon kansallisten kriteerien 

kehittämistä, työsopimuslain uudistamista työntekijöiden omaishoitovapaan pidentämiseksi ja sen 

aiheuttamien ansionmenetysten korvaamiseksi. Lisäksi esitetään omaishoitajayhdistysten toiminnan 

turvaamista ja laaja kansallista poikkihallinnollista omaishoito-ohjelmaa. 

Omaishoitajaliitolla tulee teemoihin liittyen mm. podcast-sarja ja tiedotteita. Podcast-sarja 

Omaishoito koskettaa jokaista pureutuu omaishoitajien aseman parantamiseen, keskustelijoina on 

kansanedustajaehdokkailta ja asiantuntijoilta. Lue lisää: omaishoitajat.fi/vaali 

Tapahtumat omaishoitajille 

Leijonaemojen Tassutorstaissa aiheena omaishoito lapsiperheissä 

Torstaina 30.3. klo 17.00 Leijonaemojen Tassutorstain verkkoluennolla keskustellaan omaishoidosta 

ja omaishoidon tuen käytännöistä erityisesti lapsiperheiden kannalta. Keskustelua aiheesta 

Omaishoitoliiton suunnittelijan Pilvi Nummelinin alustuksen jälkeen. Lue lisää Leijonaemojen sivuilta 

Omaishoitajaliiton kevään hyvinvointiwebinaarit  

9.3. klo 17–18 Lempeämmän katseen tiellä – Voimauttava valokuva   

13.4. klo 17–18 Mielen maisemat ja aistit  

11.5. klo 17–18 Omaishoitajan kaikki tunteet ovat sallittuja  

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit Omaishoitajaliiton verkkosivuilla.  

Kuinka lakia luetaan -webinaari 

16.3.2023 klo 16–18 Teamsilla. Webinaarissa aiheina on lastensuojelu omaishoidon näkökulmasta 

sekä oikeus hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin. Aiheista ovat puhumassa dosentti Virve-Maria 

Toivonen Helsingin yliopistosta sekä lakimies Mika Välimaa Kynnys ry:stä. Lisää tietoa tapahtuman 

sivulla ja Ilmoittautumislinkki   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomaishoitajat.fi%2Ftule-mukaan%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%2Ftapahtuma%2Fomaishoitajan-tukena-tyokaluja-mielen-hyvinvoinnin-puheeksi-ottamiseen%2F&data=05%7C01%7C%7C02cbcf764bd34e71b04308db18bc55a6%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638130969498886078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NquLh9D7%2BI2%2BFQ6rs0trgHaEElU4K%2BamK872RiyKE10%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F97D9DC212FAEFB6B&data=05%7C01%7C%7C02cbcf764bd34e71b04308db18bc55a6%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638130969498886078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=02jukUf79h%2BH1W3qssIRG%2FkbCmtTxLVSpSWDPCnhmCI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F97D9DC212FAEFB6B&data=05%7C01%7C%7C02cbcf764bd34e71b04308db18bc55a6%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638130969498886078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=02jukUf79h%2BH1W3qssIRG%2FkbCmtTxLVSpSWDPCnhmCI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomaishoitajat.fi%2Fhyvinvointialueet&data=05%7C01%7C%7Cc1d441138db14de7bb4f08db100e9373%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638121427032990873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TlFpwHuoNAM%2BgxDGdZe6fKRPP0A9moRb2tflofdYpls%3D&reserved=0
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto/vaikuttamistyo/vaalit/
https://leijonaemot.fi/tapahtuma/tassutorstai-omaishoito/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomaishoitajat.fi%2Ftule-mukaan%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%2F&data=05%7C01%7C%7C3792b32b12c44c870a6a08daff9734c8%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638103322150262505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8vEEEmiQHfZKmemeN6HvxH6TAkI%2FRXc9ObGIquCaVZM%3D&reserved=0
https://omaishoitajat.fi/tule-mukaan/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtuma/kuinka-lakia-luetaan-webinaari-2/
https://omaishoitajat.fi/tule-mukaan/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtuma/kuinka-lakia-luetaan-webinaari-2/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F20DEECA712343F87&data=05%7C01%7C%7C3792b32b12c44c870a6a08daff9734c8%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638103322150262505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ynnG9ke7KcinT0xpDuDC5msn6971Ew%2FjQc8sK7AIP2M%3D&reserved=0


Ryhmälomitusta lapsille 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ryhmälomitus on kehitysvammaisille ja erityistä tukea 

tarvitseville lapsille leiritoimintana toteutettavaa lyhytaikaista huolenpitoa. Ryhmälomitusta 

järjestetään viikonloppuisin ja loma-aikoina kymmenellä paikkakunnalla. Lue lisää KVPS:n sivuilta 

Autismiliiton vertaisillat läheisille verkossa 

Tervetuloa mukaan Autismiliiton vertaisiltoihin netissä. Vertaisiltoja netissä autismikirjon lasten ja 
nuorten vanhemmille, autismikirjon aikuisten kumppaneille ja puolisoille sekä autismikirjon lasten 
vanhemmille, joiden lapsi on huostaanotettu tai sijoitettu. Lue lisää Autismiliiton sivuilta 

Epilepsialiitossa verkkoryhmiä epilepsiaa sairastavien läheisille 

Lähelläsi-verkkoryhmä epilepsiaa sairastavien puolisoille, ystäville ja muille läheisille  
Vanhemmuuden verstas-verkkoryhmä alle 12-vuotiaiden, epilepsiaa sairastavien lasten 
vanhemmille   
Juuret ja siivet-verkkoryhmä epilepsiaa sairastavien nuorten vanhemmille   

Kaikki vuoden kurssit, ryhmät ja verkkotilaisuudet löytyvät Epilepsialiiton sivuilta Kurssit - 
Epilepsialiitto  

Tukiliitto: Murkkuiän myllerrykset ja läheisten asioiden hoitaminen 

Kevään verkkoluentosarja ”Tukea erityislapsen murkkuiän myllerryksiin”   
8.3.2023 Ei lapsi eikä aikuinen – mitä hyvää murrosiässä? kello 17.30–19.30  
5.4.2023 Lapsesta nuoreksi – vanhempi erityislapsen seksuaalisen kehityksen tukena  
 kello 17.30–19.30  
 Lisätietoja Murkkuiän myllerryksistä Tukiliiton sivuilta 

Läheisten tuki asioiden hoitamisessa -verkkokoulutus ke 10.5. kello 17.30–19.30. Koulutuksen 
aiheena on miten läheisenä voit tukea täysi-ikäistä tukea tarvitsevaa ihmistä hänen omien 
asioidensa hoitamisessa. Koulutuksessa käsitellään tukea tarvitsevan ihmisen, hänen läheisensä ja 
erilaisten virallisten tahojen välistä yhteistyötä. Lisää tietoa Tukiliiton sivuilta   

Tapahtumia ammattilaisille 

Meillä olis asiaa! Jangsterit – nuoret hoivaajat -hankkeen päätösseminaari  

Tiistaina 21.3.2023 kello 13–16. Paikkana Kino Engel, Helsinki ja etäseuranta. Seminaarissa esitellään 

ajankohtaista tietoa hoivatilanteessa olevista lapsista ja nuorista sekä työkaluja heidän 

tukemiseensa. Koulutus on lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille ammattilaisille, 

yhdistystoimijoille, nuorille hoivaajille ja muille aiheista kiinnostuneille.  Lisää tietoa tapahtuman 

sivuilla ja linkin kautta Ilmoittautuminen.  

https://kvps.fi/ryhmalomitusta-kymmenella-paikkakunnalla/
https://autismiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/vertaistuki/vertaisillat-netissa/
https://www.epilepsia.fi/tapahtuma/lahellasi-verkkoryhma-epilepsiaa-sairastavien-laheisille/
https://www.epilepsia.fi/tapahtuma/vanhemmuuden-verstas-verkkoryhma/
https://www.epilepsia.fi/tapahtuma/juuret-ja-siivet-verkkoryhma-nuorten-vanhemmille/
https://www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/kurssit/
https://www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/kurssit/
https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/murkkuian-myllerrykset-tervetuloa-tapahtumiin/
https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/148090/
https://omaishoitajat.fi/tule-mukaan/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtuma/meilla-olis-asiaa-jangsterit-hankkeen-paatosseminaari/
https://omaishoitajat.fi/tule-mukaan/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtuma/meilla-olis-asiaa-jangsterit-hankkeen-paatosseminaari/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FParticipation%2FPublic%2Ffa6722d4-5fae-42a2-8fdb-76796d04feb8%3FdisplayId%3DFin2743601&data=05%7C01%7C%7Cc1d441138db14de7bb4f08db100e9373%7C125f2473cb7546db924fce9efe1bf973%7C0%7C0%7C638121427032990873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tmuM1%2BUo5KxILhseYHOZ%2BcnrxbgWnTnzhbsjbbyhEuQ%3D&reserved=0


 

Omaisten vertaisryhmän ohjaajakoulutus etänä  

Omaishoitajaliitto järjestää vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen 22.3.2023. Koulutuksessa osallistujat 
saavat tietoa ryhmän ohjaamisesta ja omaishoidosta sekä työvälineitä omaisten ryhmien 
ohjaamiseen. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on mahdollisuus toimia ohjaajana 
taustayhteisönsä järjestämissä vertaisryhmissä. Koulutus järjestetään verkossa etäyhteydellä ja on 
maksuton. Lisää tietoa Omaishoitajaliiton sivuilta  

Mitä on etsivä vanhustyö? Koulutus 

Koulutuksen aiheena 23.3. klo 13-15 Mitä on etsivä vanhustyö? Alustajana Anne Aaltio, asiantuntija, 

eläkeläinen. Tilaisuus järjestetään Teamsin kautta. Lue lisää Valli ry: sivuilta. 

 
Oppaita ja julkaisuja 

Juuri sinulle – kasvoja erityisyydelle -kirjanen 

Tieto tai epäily lapsen erityisyydestä pysäyttää. Vanhemmat käyvät läpi monenlaisia tunteita huolen 

ollessa suuri. Juuri sinulle -kirjanen kertoo kahdeksan erityisperheen tarinan. Kehitysvammatuki 57 

ry julkaisemasta kirjasesta lisää yhdistyksen sivuilta. 

Uusi opas kannustaa ikääntyneitä teknologian 
hyödyntämiseen  

Älyä ja iloa teknologiasta – Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen 

tukena -opas tarjoaa kevyen katsauksen omaa toimintakykyä ja 

omaehtoista arkea tukeviin teknologisiin ratkaisuihin. Opas antaa 

vinkkejä omien lähitulevaisuuden tarpeiden pohtimiseen ja 

laitteiden hankintaan liittyviin seikkoihin. Lue lisää VALLI ry:n sivuilta 

Autismikirjon lapset ja nuoret 

Autismiliitto on julkaissut oppaan autismin kirjosta, joka on 
suunnattu työntekijöille, päättäjille ja vanhemmille. Opas on 
tarkoitettu ammattilaisille, neuvoloihin, perhekeskuksiin, 
varhaiskasvatukseen ja läheisille sekä muille autismikirjon lasten ja  
nuorten parissa toimiville, ja heihin liittyvän päätöksenteon tueksi. Opas Autismiliiton sivuilla.  

 

https://omaishoitajat.fi/tule-mukaan/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtuma/vertaisryhman-ohjaajakoulutus/
https://www.valli.fi/23-3-2023-mita-on-etsiva-vanhustyo-koulutus/
https://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/uutiset/1557-juuri-sinulle-kirjanen-083211-09022023
https://www.valli.fi/vallin-uusi-opas-kannustaa-ikaantyneita-teknologian-hyodyntamiseen/
https://autismiliitto.fi/autismi/autismikirjon-lapset-ja-nuoret/

