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Vastaukset vaikuttamiskysymyksiin 

Koonnut Mia Finström/5.11.2014 
 

Kysymys 1: Mihin olet itse vaikuttanut kuluneen vuoden aikana (yksi asia)? 

- osallistunut jäsenhankintakampanjaan 
- vaikuttanut sisäministeriön työryhmässä 
- tiedottanut vastavammautuneille ensitietopäivinä 
- ollut yhteydessä vammautuneisiin ihmisiin, omaisiin, asiantuntijoihin, suureen yleisöön 
- osallistunut lehdistötiedottamiseen 
- toiminut Aivovammaliiton edustajana Brain injured and families-yhteenliittymässä, tuonut esille 
aivovammautuneiden näkökulmia EU:n tasolla 
- osallistunut keskusteluun aivovammautuneiden asemasta ja tarpeista 
- toiminut vertaistukihenkilönä toimintaryhmässä 
- toiminut Porvoossa perustetussa intensiiviryhmässä aivovamman saaneille 
- järjestänyt vammaisneuvoston ja vammaispalveluiden kanssa yhteistyössä vammaispalveluiden 
asiakaskyselyn, kirjeitä lähti n. 500 kpl 
- esitellyt palveluita, järjestellyt tapahtumia 
- osallistunut aikaisempaa aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan (2 kpl) 
- työllistänyt henkilökohtaisen avustajan 
- vetänyt vertaistukiryhmää vammaisille ja heidän omaisilleen 
- päivittänyt yhdistyksen nettisivuja, järjestänyt tapahtumia ja kursseja, jakanut esitteitä 
- pitänyt toimintaryhmää tai osallistunut toimintaryhmään (4 kpl) 
- jakanut tietoa eri paikkoihin 
- luonut Facebook-sivun yhdistykselle, saanut alulle vertaistukiryhmän 
- edistänyt yhdistyksen näkyvyyttä (2 kpl) 
- aktivoinut uusia jäseniä 
- vaikuttanut toimintaryhmän ohjelman sisältöön 
- ollut mukana järjestämässä lähetystorin arvontatapahtumaa 
- kirjoittanut artikkelin lehteen 
- esittänyt aloitteen sääntömuutoksesta 
- sairaanhoitopiirin kuntoutusasiain neuvottelukunnan kautta vaikuttanut siihen, että 
aluehallintovirasto järjestää kolmen sairaanhoitopiirin koulutuksen aivovammoista 
kuntoutuslääkäreille 
 
 
 
 
 
 



Kysymys 2: Minkälaiset kokemukset sinulla on vaikuttamisesta (kouluarvosanoin 

4-10)? 

 
Arvosanat jakautuivat näin: 
 

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 

xxx x xxxx xxx xxxxxxxx   xxxx   xx   x   xx 

 
 
Keskiarvo on 7,9. Yleinen arvio oli, että yritystä ja hyvää tahtoa ainakin löytyy. Muita kommentteja: 
- vaikuttaminen on keskittynyt omiin jäseniin, vaikuttaminen ulkopuolelle on haastavaa (tekijät, 
aika, raha) 
- yhteydet uusiin jäseniin koetaan hankaliksi: on vaikea saada puheyhteyttä, suurin osa ei vastaa 
puhelimeen 
- hyvästä onnistumisesta oltiin yllättyneitä, ”minua kuunneltiin!!!” 
 

Kysymys 3: Mihin Aivovammaliiton pitäisi mielestäsi vaikuttaa tulevan vuoden 

aikana (yksi asia)? 

 
- lisää uusia jäseniä: jäsenhankintaa! (3 kpl) 
- vakuutuslääkärijärjestelmän purkamiseen ja järkeistämiseen sekä vakuutusyhtiöiden 
käytäntöihin korvausasioissa 
- suuren yleisön aivovammatietouteen: tiedottamiseen (6 kpl) 
- Aivovammaliiton tulisi pyrkiä määrittelemään eri lähteisiin tukeutuen aivovammautuneiden 
tarpeet ja kohdentaa toiminta mm. kannanotoilla ja lausunnoilla näihin tarpeisiin kunnallis- ja 
valtionhallinnossa 
- lisää sopeutumisvalmennuksia 
- ehkäistä yhdistysten sisäisiä konflikteja 
- tukea yhdistyksiä vaikuttamistyössä ja toiminnan järjestämisessä, jäsenten ja yhdistysten 
yhteistyön kehittäminen (6 kpl) 
- tapahtumia eri paikkakunnilla 
- tempauksia uusille ja vanhoille liiton jäsenille 
- vaikuttaminen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöihin, jotta aivovammatietous paranisi, esim. 
tekemällä täsmätiedote, joka jaettaisiin kuntien vammaispalveluihin 
- enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa 
- tiedottaminen päättäjille eläkeiän nostamisen vaikutuksista (työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
siirtyminen työeläkeläisiksi myöhemmällä iällä)  
- hallitukseen edustajia ympäri Suomen 
- Itä-Suomen tilanne 
- pitäisi saada aivovamman hyväksyminen helpommaksi, ettei sitä tarvitsisi hävetä 
- sujuva ratkaisu aivovammaisten eläkeasioihin 
- vamman aiheuttamien ongelmien esiintuominen (näkymättömät vammat) 
- vertaistoiminta 
- kuntoutusmahdollisuuksien edistäminen 
- pitää yhteyttä päättäjiin ja alan ammattilaisiin  


