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FINFAMI UUSIMAA RY

• FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena on omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää 
omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia.

• Yhdistys tarjoaa omaisille mm. yksilö- ja perhetapaamisia, ryhmiä, luentoja, kursseja ja virkistystoimintaa.

• Toiminnallaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan Uudenmaan alueen mielenterveyspalveluihin korostaen 
omaisnäkökulmaa perheen pärjäävyyden edistämisessä. 

• Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien, mielenterveystyötä tekevien viranomaisten ja ammattilaisten, 
asiantuntijoiden sekä järjestöjen kanssa.

• Uudenmaan yhdistyksen lisäksi Suomessa on 16 muuta vastaavaa alueellista mielenterveysomaisten 
omaisyhdistystä. Lisäksi Helsingissä toimii Mielenterveysomaisten keskusliitto, joka toteuttaa pääasiassa 
tiedottavaa ja ennaltaehkäisevää työtä.

- Omaiset mielenterveyden tukena



Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Keskusliitto
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Päijät-Häme
Salon seutu
Satakunta
Savo
Uusimaa
Varsinais-Suomi



VETO-PROJEKTI

• Projekti on käynnistynyt syksyllä 2017.

• Projekti on FinFami-yhdistysten ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa verkossa 
tapahtuvaan omaistoimintaan ja järjestödigitalisaatioon keskittynyt projekti.

• Rahoitus on saatu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) 
vuosille 2017 – 2019.

• Kotipaikkana on FinFami Uusimaa ry, mutta käytännössä projekti toimii 
valtakunnallisesti ja jalkauttaa viimeistään kolmantena toimintavuotenaan 
projektin tuotokset myös muille alueyhdistyksille.

• Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä keskusliiton ja muiden FinFami-
alueyhdistysten kanssa. Tavoitteena on mm. edesauttaa yhteistä 
palvelutuotantomallia verkkopalveluita hyödyntämällä.

- Verkkoympäristössä tapahtuvan omaistoiminnan kehittäminen

Osku Marjanen
projektikoordinaattori
osku@finfamiuusimaa.fi
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Tuukka Mäkelä
projektityöntekijä
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www.finfamiuusimaa.fi/veto



Yhdistysten verkkosivut

Alueriippumaton laatu palveluissa ja 
sisällöissä

Yhtenäinen ulkoasu ja käyttäjäkokemus

Keskitettyjen palveluiden ja sisältöjen 
hyödyntäminen

Alueellisten palveluiden ja sisältöjen esille 
tuominen ja näkyvyyden lisääminen

Jatkuva kehitys

Keskitetty ylläpito

Verkkonäkyvyys

Hakukoneoptimointi

Verkkomainonta: Google AdWords

Sosiaalisen median  hyödyntäminen

Verkossa tapahtuva 
asiakastyö ja tukipalvelut

Sähköinen ajanvaraus (Microsoft Bookings)

Ilmoittautumisten hallinta (Lyyti)

Digiryhmät, chatit, keskustelufoorumit ja 
muut sähköiset asiakassuhteet (Tukinet)

Etäasiointi tai etäosallistuminen (Skype, 
Facebook Live, YouTube)

Podcastit

Ajasta ja paikasta
Riippumattomat

työvälineet

Office 365

Ryhmätyöskentelytilat

Jäsen- ja vapaaehtoisrekisterit

Muut pilvipalvelut – erityisesti non-profit-
hinnoitellut

Käyttöohjeet ja opastukset

Palvelumuotoilu

Datalla 
johtaminen

Keskitetyt 
ratkaisut

(ns. verkkopalvelualusta 2.0)

Verkkopalvelupaketti®

Työvälineiden yhtenäistäminen ja nykyaikaistaminen
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Toiminnan ja asiantuntijuuden esille tuominen

TAVOITE #1
Läheisten hyvinvoinnin edistäminen ja 

jaksamisen tukeminen verkkopalveluiden avulla

Palveluiden tavoitettavuuden lisääminen



Digitalisaatio haastaa sen miten toimimme 
ja vastaamme muuttuviin tarpeisiin



YHDISTYSTEN DIGI-CHECKLIST

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Verkkopresenssi
Verkkosivut

Sosiaalinen media

Verkkonäkyvyys

Sähköinen yhteydenottomahdollisuus

Läpinäkyvyys

Ajasta ja paikasta riippumattomat
työskentelyvälineet

IHANNETILA

Verkkosivuista verkkopalveluiksi

Kohderyhmän tarpeet, toiveet ja 
haaveet tulevat huomioiduksi

Sähköiset asiointipalvelut

Asiakkaan osallistaminen

Datan hyödyntäminen

Keskitetyt ratkaisut

Valtakunnallisuus

Yhteinen palvelutuotanto




