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Aivovammaliiton 
vapaaehtoistoimijoiden 

eettiset ohjeet

Työsi ei korvaa ammattityötä

•
Olet mukana vapaaehtoisesti

•
Vapaaehtoisena sinua sitoo 

vaitiolovelvollisuus

•
Toimintasi on vuorovaikutuksellista 

ja merkityksellistä

•
Toimintasi on suvaitsevaa, 

tasa-arvoista ja puolueetonta

•
Saat tukea vapaaehtoisena 

työskentelyysi

•
Mahdollisiin ongelmatilanteisiin 

saat apua liiton työntekijältä



Mitä on vertaistukitoiminta?

Vertaistukitoiminta on samanlaisen elämänkokemuk-
sen omaavien ihmisten halua jakaa kokemuksiaan ja 
tietoa toista henkilöä kunnioittavassa ilmapiirissä, eli 
toisin sanoen tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai 
ryhmässä. 

Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä ja 
vertaistukiryhmien vetäjiä. Tapaturmaisesti aivovam-
man saaneet ja heidän omaisensa voivat saada itsel-
leen vertaistukijan Aivovammaliiton välittämänä. 

Vertaistuen periaatteet

Vertaistukitoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Ver-
taistuki ei korvaa ammatillista työtä vaan on sen ar-
vokas lisä.

Vertaistukitoiminta perustuu tasa-arvoisuuteen, toi-
sen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostukseen. Tär-
keää on mahdollisuus kokemusten jakamiseen.

Vertaistukihenkilösuhteessa sekä vertaistukiryhmässä 
edellytetään luottamuksellista suhdetta tukijan ja tu-
ettavan välillä.

Molempia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kuuntelemisen taito on sekä kahdenkeskisessä ver-
taistukisuhteessa että vertaistukiryhmässä keskeinen 
asia.

Vertaistukiryhmät

Aivovammaliitto ja paikallisyhdistykset järjestävät 
ver taistukiryhmiä ja vapaamuotoisia toimintaryhmiä. 
Ryhmät voidaan koota erilaisten teemojen ympärille. 
Ne voidaan suunnata esim. vammautuneille, omaisil-
le, nuorille aikuisille tai naisille/miehille. 

Vertaistukiryhmät ovat ns. suljettuja ryhmiä. 
Suljettu ryhmä tarkoittaa seuraavia asioita:

• ryhmä on määräaikainen, sillä on alku- ja loppu-
päivämäärä

• ryhmässä on samat, siihen ilmoittautuneet jä-
senet ja heitä voi olla mukana 4-8 henkilöä. 

• kokoontumiskerroista on sovittu etukäteen

• ryhmällä on sen toiminnasta vastaava ohjaaja

Kuka voi ryhtyä vertaistukihenkilöksi / 
vertaistukiryhmän vetäjäksi?

Vertaistukihenkilöksi sekä vertaistukiryhmän vetä-
jäksi voi ryhtyä henkilö, joka on kokenut aivovam-
man itse tai omaisena. Vertaistukijan tehtävässä on 
tärkeää, että siinä toimivalla henkilöllä on:

• halua auttaa

• kykyä myötäelämiseen

• kokemusta vammautumisesta ja siitä 

 selviytymisestä sekä siihen sopeutumisesta

• aikaa sitoutua toimintaan

Aivovammaliitto kouluttaa vertaistukihenkilöt ja ver-
taistukiryhmien vetäjät. Peruskursseja järjestetään 
alueellisesti tarpeen mukaan. Peruskurssin käyneet 
voivat osallistua myös päivityskoulutuksiin. 

Aivovammaliitto järjestää vertaistukihenkilöille ja 
ryhmien vetäjille tukiohjausta ja virkistystapahtu-
mia. Tukiohjauksen tarkoituksena on vertaistuki-
henkilön jaksamisen tukeminen.
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