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UNILIITTO 2025 -STRATEGIA

1. Miten erotumme muista
1.1.

Arvot

Hyvä uni ja vireys
Kaikilla on oikeus hyvään uneen ja vireyteen. Uniliitto tarjoaa palveluja unihäiriöistä kärsiville
ja edunvalvonnalla edistää julkisen ja yksityisen palvelujärjestelmän kehittämistä ja
saavutettavuutta.
Luotettavuus
Uniliiton toiminta, viestintä ja palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja
kokemusasiantuntijuuteen.
Ihmislähtöisyys
Arvostamme jokaista ihmistä yksilönä ja huomioimme toiminnassamme kaikkien
unihäiriöistä kärsivien elämänlaadun. Kaikki toimintamme perustuu tasa-arvon ja
oikeudenmukaisuuden pohjalle.
1.2.

Menestystekijät

Uniliitolla on kattava sidosryhmäverkosto, joka tuo toimintaan asiantuntijuutta sekä
toiminnallista ja taloudellista kumppanuutta. Keskeisiä sidosryhmiä ovat mm. Suomen
Unitutkimusseura, Suomen Unihoitajaseura ja muut unen ja vireyden parissa työskentelevät
järjestöt, oppilaitokset sekä unen ja vireyden kaupalliset toimijat.
Toimintaan on matala kynnys tulla mukaan. Luennoille, tapahtumiin ja vertaisryhmiin ei
edellytetä jäsenyyttä eikä ennakkoilmoittautumista.
Viestinnässä ja toiminnassa on käytettävissä ajantasainen tutkimustieto ja asiantuntijuus.
Tiedotus ja koulutus unihäiriöistä kärsivien auttamiseksi ja heitä hoitavien tiedon lisäämiseksi
ovat keskeisiä toimintamuotoja, mm. Uniuutiset, luennot, uniryhmät ja vertaisryhmät sekä
Unilääketieteen koulutuspäivät.
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Uniliitto on ainutlaatuinen järjestö, muita uneen ja vireyteen keskittyviä järjestöjä ei ole.
Liiton jäsenjärjestöissä ja henkilöjäsenillä on paljon asiantuntijuutta.

2. Visio
Uniliitto on järjestönä arvostettu ja tunnettu valtakunnallinen järjestö, jolla on maanlaajuinen
toiminta.
Tietoisuus Uniliiton palveluista saavuttaa kaikki unihäiriöistä kärsivät ja heidän läheisensä.
Liiton jäsenpohja kattaa kaikki ikäryhmät ja jäsenyhdistysten henkilöjäsenmäärä kasvaa
jatkuvasti. Henkilöjäsenille on arvostettuja jäsenpalveluita.
Unilääketiede on hyväksytty lääketieteen erikoisalaksi, minkä myötä unihäiriöistä kärsivien
hoito kehittyy.
Jokaisella terveysasemalla on unihoitaja, ja palvelu on kaikkien tarvitsevien käytettävissä.

3. Missio
Uniliiton tarkoituksena on parantaa unihäiriöistä kärsivien elämänlaatua.
Toiminnalla ehkäistään unihäiriöistä johtuvaa syrjäytymistä.
Liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat unihäiriöistä kärsiville tietoa ja vertaistukea viestinnän,
ryhmätoiminnan, koulutuksen, tapahtumien ja kampanjoiden avulla.
Unen ja vireyden merkitys tunnistetaan ja tunnustetaan työelämässä ja yhteiskunnassa.
Uniliitto toimii unihäiriöistä kärsivien edunvalvojana edistäen julkisten palvelurakenteiden
kehittämistä ja tasavertaista saavutettavuutta unihäiriöistä kärsiville.

4. Tavoitteet 2025
Jäsenyhdistysten jäsenmäärä -> 2000
Vertaisryhmien määrä -> kevätkaudella 25 ryhmää + syyskaudella 25 ryhmää eri puolella
Suomea
Uniryhmien määrä -> 50
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Koulutettujen uniryhmien ohjaajien määrä -> 100
Uniuutisten levikki -> suorapostituksessa 5000
Unilääketiedepäivien osallistujat -> 300
Blogit -> 50
FB-seuraajat -> 10 000
Kannatusjäsenet -> 10
Uniliiton palveluiden tuotteistaminen-> Uniryhmien ohjaajakoulutus ja neuvonta uusina
tuotteina

5. Analyysi
5.1.

Toimintaympäristön ja toimialan analyysi

Kiinnostus hyvään uneen ja vireyteen on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana.
Haasteet Uniliiton toiminnan kehittämiselle ovat valtavat. Uniliitto on ainoa yksinomaan
uneen, vireyteen ja unihäiriöihin keskittynyt järjestö.
5.2.

Omien resurssien (talous, osaaminen) analyysi

Uniliiton resurssit ovat pienet haasteisiin nähden. Resursseja lisätään aktiivisella yhteistyöllä
muiden potilasjärjestöjen kanssa, rahoituspohjaa laajentamalla sekä osaamista
vahvistamalla.

6. Strategia
Strategia kuvaa, millä toimenpiteillä Uniliitto toteuttaa arvojensa mukaisesti missiotaan
pyrkiessään kohti määrittelemäänsä visiota. Seuraavassa esitellään seitsemän
toimenpidekokonaisuutta, joihin Uniliitto keskittyy strategiakauden aikana. Jokaisen
toimenpidekokonaisuuden osalta esitellään tavoitteet (miksi), toimenpiteet (mitä) sekä
ohjaus (miten), jolla varmistetaan toimenpiteiden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti.
6.1.

Tapahtumat
Vahvistetaan Vireysviikkoa®, Unikeonpäivää ja Univiikkoa® Uniliiton brändeinä ja
keskitetään niihin ajankohtiin luennot, kampanjat ja potilastapaamiset ja
laajennetaan toimintaa maanlaajuiseksi.
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Tavoitteet:
Uniliiton ja sen palveluiden näkyvyyden lisääminen suurelle yleisölle.
Toimenpiteet:
Toteutetaan vuosittain tapahtumia ja luentoja Vireysviikolla®, Univiikolla® ja
Unikeonpäivänä.
Ohjaus:
Markkinointi, tapahtumien aikataulutus, yhdistysten kannustaminen
tapahtumatuotantoon.
6.2.

Viestintä
Uniuutisia kehitetään laadullisesti ja levikkiä laajennetaan. Uudistetaan ja
yhtenäistetään graafinen ilme hyödynnettäväksi digituotteissa ja printtituotteissa.
Sosiaalisen median käyttöä vahvistetaan.
Tavoitteet:
Yleisen tietoisuuden lisääminen unesta ja vireydestä, matalan kynnyksen
palveluiden esille tuominen unihäiriöistä kärsiville,
Toimenpiteet:
Viestinnän kanavina hyödynnetään seuraavia välineitä: Uniuutiset, Uniposti,
esiteet, FB ja muu sosiaalinen media, verkkosivut, järjestön
esittelytilaisuudet/luennot sekä media.
Ohjaus:
Pyritään yhteisiin formaatteihin Uniliiton ja jäsenyhdistysten kesken näkyvyydessä
mm. esitteiden ja roll uppien osalta, lisätään Uniliiton ja jäsenyhdistysten
viestinnän osaamista ja luodaan yhteisiä pelisääntöjä viestintään.

6.3.

Neuvonta
Luodaan asiantuntijuuteen nojaava matalan kynnyksen neuvontapalvelu
puhelimitse ja sosiaalisen median kautta.
Tavoitteet:
Tarjota matalan kynnyksen apua kaikille tarvitseville ja lisätä palveluiden
saannissa yhdenvertaisuutta.
Toimenpiteet:
Puhelinneuvonta, chat-palvelu, webinaarit ja neuvontaa tapahtumissa.
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Ohjaus:
Vapaaehtoiset päivystäjät koulutetaan tehtävään ja varmistetaan palvelujen
tekninen toimivuus. Suunnittelussa hyödynnetään muiden järjestöjen
neuvontapalveluiden kokemukset.
6.4.

Ryhmätoiminta
Luodaan vertaisryhmätoiminnalle ja uniryhmätoiminnalle laatukriteerit ja
laajennetaan toimintaa koko maan alueelle.
Tavoitteet: Matalan kynnyksen avun tarjoamien ja hyvinvoinnin edistäminen,
uusien jäsenten rekrytointi
Toimenpiteet:
a) Vertaisohjaajien rekrytointi, koulutus ja työnohjaus sekä yhdistysten
kannustaminen vertaisryhmien perustamiseen, viestinnällinen tuki yhdistyksille
sekä työkaluja ja tukea vertaisohjaajille
b) Uniohjaajien rekrytointi, koulutus, työnohjaus ja motivointi; uniryhmien
perustaminen Uniliiton ja uniohjaajien yhteistyönä, selkeät pelisäännöt,
osallistujien sitoutumista edistävät osallistumismaksut.
Ohjaus: Koordinointi ja kehittäminen edellyttää uutta, sisällöstä vastaavaa
työntekijää Uniliiton toimistoon. Henkilökohtaisten tapaamisten tueksi lisäämme
Webinaarien käyttöönottoa ryhmätoiminnoissa.

6.5.

Koulutus
Luodaan uniryhmien ohjaajien ja vertaisohjaajien koulutusjärjestelmä yhdessä
alan asiantuntijoiden kanssa.
Tavoitteet:
Luodaan valmiudet tehtävän hoitoon luotettavasti ja asiantuntevasti Uniliiton
arvojen mukaisesti.
Toimenpiteet:
Vertaisohjaajien koulutus ja työnohjaus, uniohjaajien koulutus ja työnohjaus,
järjestökoulutus, viestinnän koulutus, henkilöstökoulutus, kouluttajakoulutus
Ohjaus:
Turvataan jatkuvuus järjestämällä säännöllisesti koulutusta, validoidaan
koulutusohjelmat, huomioidaan kaikki unihäiriöt ohjaajakoulutuksessa.
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6.6.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Tehostetaan yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jonka kärkenä on unihäiriöistä
kärsivien palveluiden ja niiden saavutettavuuden parantuminen koko maan
alueella.
Tavoitteet:
Vaikuttaminen yhteiskunnallisiin rakenteiseen
a) Unen ja vireyden yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen, yhtenä
tavoitteena mm. unilääketieteen saaminen viralliseksi erikoistumisalaksi.
b) Terveydenhuollon palveluiden tasavertaisen saavutettavuuden parantaminen
Toimenpiteet:
Välitetään tietoa päättäjille ja vaikuttajille kannanotoilla eri kanavissa, sekä
verkostoitumalla hyödyntäen mm. Unilääketiedepäiviä.
Ohjaus:
Edunvalvonnan työryhmä valmistelee vaikuttamisohjelman liittotasolle ja
paikallisyhdistyksille.

6.7.

Yhteistyö
Vahvistetaan Uniliiton resursseja, asiantuntijuutta ja vaikuttavuutta yhteistyöllä
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, terveydenhuollon ammattilaisten sekä unen ja
vireyden kaupallisten toimijoiden kanssa.
Tavoitteet:
Saada lisää resursseja/leveämmät hartiat, asiantuntijuutta ja vaikuttavuutta
yhteisen hyvinvoinnin kehittämiseen.
Toimenpiteet:
Unilääketiedepäivät vuosittain, potilasjärjestöjen yhteinen pöytä ja aktiivinen
toiminta Soste ry:n verkostossa. Selvitetään mahdollisuudet yhteistyön edelleen
kehittämiseen Suomen Unitutkimusseuran, Suomen Unihoitajaseuran ja muiden
ammatillisten järjestöjen kanssa sekä unen ja vireyden kaupallisten toimijoiden
kanssa.
Ohjaus:
Toimenpiteet konkretisoidaan vuosisuunnittelun yhteydessä.
---------
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