Aivovamma ja arki
– Tietoa läheiselle ja vammautuneelle

LUKIJALLE

SISÄLLYS

Aivovamma vaikuttaa merkittävästi sekä
vammautuneen että hänen läheistensä
elämään.
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AIVOVAMMALIITTO
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AIVOVAMMA

Aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama aivotoiminnan häiriö tai rakenteellinen vaurio. Tässä
oppaassa kerrotaan aivovammoista, aivovamman
saaneen läheisen roolista, tukipalveluista sekä Aivovammaliiton toiminnasta. Oppaassa on tietoa kuntoutuksesta, sopeutumisvalmennuksesta, vertaistuesta
sekä sosiaaliturvaan liittyvistä asioista.
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AIVOVAMMAUTUNEEN LÄHEISENÄ
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KUNTOUTUS

Tämä opas on tarkoitettu aivovammautuneen läheisille,
mutta siitä voi olla apua myös aivovammautuneille sekä
aivovammautuneita työssään kohtaaville. Aivovammaliitto on tuottanut myös aivovammapotilaan läheiselle
oppaan, joka on tarkoitettu alkuvaiheen tueksi vammautuneen sairaalahoidon aikana.
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VERTAISTUKI
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toimeentulo
asuminen
itsenäinen suoriutuminen ja arjen apu
liikkuminen
omaishoito

AIVOVAMMALIITTO
Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja
heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on
edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.
Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat:
•
•
•
•
•
•
•

tiedotus ja koulutus
vaikuttaminen
neuvonta
ohjaus
vertaistuki ja kokemustoiminta
sopeutumisvalmennus
yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen
ja viranomaisten kanssa.

Aivovammaliitto koostuu paikallisista Aivovammayhdistyksistä. Yhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin ja
tuottavat jäsenilleen erilaisia tapahtumia. Monilla yhdistyksillä on ryhmätoimintaa ja myös läheisille suunnattua toimintaa.

www

Etsi itseäsi lähinnä oleva Aivovammayhdistys ja tutustu Aivovammaliiton
toimintaan!

Indego kävelyrobotti yksilöllisen kuntoutuksen tueksi
Indego on ulkoinen tukiranka, joka mahdollistaa pystyasennon ja kävelyn liikuntarajoitteisella henkilöllä,
jolla on mm. AVH, aivovamma tai muu neurologinen
sairaus.
Tule kokeilemaan ja varaa aikasi p. 09 7770 7358.
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Kuntoutus
Mahdollistamme vapauden elää terveempänä ja
toimintakykyisempänä, innostua ja nauttia
suurista ja pienistä asioista.

Asumispalvelut
Me Vetreassa uskomme, että jokaisella
ihmisellä on oikeus ja vapaus nauttia
elämästä kaikissa elämänsä vaiheissa.

Kotipalvelut
Vetrea Kotipalvelut antavat aikaa, turvaa ja apua
sinulle tai läheisillesi. Omassa kodissa, omin ehdoin,
omien tarpeiden mukaan.
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Pirjo Hämäläinen

Hei!
Sinun elämänlaatusi ja toimintakykysi tukeminen on meille kaikki
kaikessa.
Me hoidamme, huolehdimme ja
varmistamme henkilökohtaisesti,
että Sinun arkesi on sujuvaa ja
turvallista.

Terveisin

vetrealaiset

Olkoon kyseessä mikä vamma tahansa,
mahdollistamme Sinulle kuntouttavan
arjen sekä osallistumisen Sinua koskeviin päätöksiin.
lähihoitaja
VetreaElo Maria,
palvelukoti vammautuneille

Sari Pasanen
Nykyaikaiset avoterapia- ja hyvinvointipalvelumme tarjoavat Sinulle loistavat
puitteet hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
edistämiseen, jotta voit toimia omassa
arjessasi mahdollisimman hyvin.
palveluesimies
kuntoutus- ja hyvinvointikeskus
VetreaNeuron Kupoli

Kauko Pitkänen
Tutkimus- ja kehittämistyön sekä
uuden kuntoutusteknologian kautta,
pystymme lisäämään kuntoutuksesi
vaikuttavuutta.
neurologi, ylilääkäri
kuntoutustalo VetreaNeuron

Sanna Kekäläinen
Ammattitaitoinen, motivoitunut ja
hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaiden, asiakaslähtöisten palveluidemme
perusta.
työkykypäällikkö

vetrea.fi
020 7751 360

Laura Airaksinen
Haluamme sisukkaasti muokata
sosiaali- ja terveyspalveluita ihmisläheisemmiksi ja joustavammiksi juuri Sinulle.
toimitusjohtaja
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AIVOVAMMA
Tapaturmaisesti saatu aivovaurio eli aivovamma voi
aiheutua esimerkiksi päähän kohdistuvasta suorasta
iskusta tai nopeasta liikkeen muutoksesta, joka heilauttaa
aivoja kallon sisällä, tai kallon läpäisevästä vammasta.
Aivovammoja on erityyppisiä. Mitä vakavammasta
vammasta on kyse, sitä todennäköisemmin siitä jää
pysyviä oireita.
• Lievän aivovamman saaneista valtaosa toipuu
oireettomaksi.
• Keskivaikeaan aivovammaan liittyy usein
alkuvaiheessa tajuttomuus, joka voi kestää puolesta
tunnista vuorokauteen ja muistikatkos, joka voi kestää
vuorokaudesta viikkoon. Suurelle osalle keskivaikean
aivovamman saaneista jää pysyviä oireita.
• Vaikea aivovamma on kyseessä silloin, kun potilas
on tajuton yli vuorokauden ja muistiaukko kestää yli
viikon. Vaikeasta aivovammasta jää lähes aina pysyviä
oireita.
Aivovamma saattaa aiheuttaa erilaisia fyysisiä, psyykkisiä
ja kognitiivisia eli tiedon käsittelyyn liittyviä oireita.
Näiden lisäksi aivovamman tyypillisiä seurauksia ovat
käyttäytymisen ja tunne-elämän muutokset. Seuraukset
voivat olla lyhytaikaisia tai pysyviä.

Aivovamman fyysisiä oireita ovat muun muassa:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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halvaukset
tasapainohäiriöt
päänsärky
epilepsia
unihäiriöt
näkökenttäpuutokset
puheen vaikeudet

Aivovamman pysyväksi jääviä oireita kutsutaan aivovamman
jälkitilaksi. Tyypillisiä jälkitilan oireita ovat:
»» Aivovamman aiheuttama väsymys eli fatiikki
tuntuu tavallista nopeampana väsymisenä ja
kuormitusherkkyytenä. Muistamista ja keskittymistä
vaativa aivotyöskentely koetaan usein väsyttävämpänä
kuin fyysinen itsensä rasittaminen.
»» Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen heikentyminen:
vaikeus tehdä useampaa asiaa samanaikaisesti
sekä ylläpitää tarkkaavaisuutta ja keskittymistä.
Herpaantuminen tapahtuu usein paljon aiempaa
nopeammin.
»» Muistitoimintojen häiriöt, erityisesti lähimuistin
heikentyminen. Muistivaikeudet liittyvät useimmiten
uusien asioiden oppimiseen. Muistiin ei ehkä voi luottaa
aiempaan tapaan. Tavaroita hukkuu ja asioita unohtuu.
»» Aloite-, suunnittelu- ja arviointikyvyn
heikentyminen: saamattomuus ja aloittamisen vaikeus,
vaikka olisi aikaisemmin ollut toimelias.
»» Toiminnan ja ajattelun hidastuminen: asioiden
tekemiseen tarvitaan enemmän aikaa, eikä ajatus kulje
kuten ennen. Tähän voi liittyä myös sanojen löytämisen
vaikeutta.
»» Oiretiedostamattomuus: vammautuneen voi olla
vaikea itse tunnistaa vamman aiheuttamia neurologisia
oireita ja muutoksia. Fyysiset oireet kuitenkin usein
huomataan.
Aivovammat aiheuttavat tyypillisesti myös tunteiden ja
käyttäytymisen hallinnan vaikeuksia, erityisesti sietokyvyn
alentumista ja herkkää ärsyyntymistä, luonteen muutoksia,
masennusoireita, ahdistuneisuuden ja luonteenpiirteiden
korostumista tai latistumista. Myös sanattoman viestinnän,
eleiden ja ilmeiden ymmärtäminen voi olla heikentynyttä.

AIVOVAMMAUTUNEEN LÄHEISENÄ
Aivovammasta toivutaan yksilöllisesti, minkä vuoksi
toipuminen ja oireet ovat hyvin vaihtelevia eri ihmisten
välillä. Suurimmalle osalle keskivaikean tai vaikean
aivovamman saaneista toipuminen on voimakkainta
ensimmäisen puolen vuoden aikana, mutta usein
kuntoutumista tapahtuu vielä vuosia tämän jälkeen.
Kuntoutumiseen saattaa vaikuttaa vamman vakavuuden
ja sijainnin lisäksi esimerkiksi ikä ja mahdolliset sairaudet.
Läheiselle saattaa arkirutiinien lisäksi tulla hoidettavaksi
monenlaisia uusia asioita; hakemusten täyttämistä,
vammautuneen avustamista kotona ja kodin ulkopuolella,
apuvälineiden huoltoa, palavereja sekä puhelinsoittoja virastoihin. Aivovamman jälkitilan oireista riippuen vammautunut voi tarvita huolehtimista ja ohjeistusta arjen toimissa.
Tämä voi olla joko sanallista ohjeistamista tai muistuttelua.

Jos oireet ovat fyysisiä, voi vammautunut tarvita apua päivittäisiin itsestään huolehtimisen toimintoihin.
Läheinen on tärkeä osa kuntoutujan arkea. Hänen tukensa
voi olla kannustamista, avustamista arjen tilanteissa ja
vierellä kulkemista. Tärkeintä on olla läsnä kuntoutujan
elämässä kuten aiemminkin. Läheisten kannattaa olla
mukana kuntoutujan käydessä eri ammattihenkilöiden
vastaanotoilla, kertoa omista havainnoistaan kuntoutujan toimintakyvyssä ja näkökulmastaan kuntoutustarpeista arjen sujumisen kannalta sekä pyytää neuvoja
läheisen kuntoutumisessa tukemiseen.
Myös läheinen voi saada tietoa ja ohjausta aivovamman
oireista ja kuntoutumisesta sekä saada tukea kuntoutuksen
ammattilaisilta.
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Kuntoutusmuodot
Aivovammakuntouksessa lääkinnällisen kuntoutuksen muodoista keskeisin on neuropsykologinen
kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa
vammautunutta tiedostamaan oireet ja tukea
toimintakyvyn kohentumista.

KUNTOUTUS
Kuntoutus pyritään aloittamaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa aivovammautuneen hoidossa.
Kuntoutus saattaa tapahtua sairaalassa, jatkohoitopaikassa, kuntoutuslaitoksessa tai käymällä kotoa
käsin kuntoutusyksikössä. Kuntoutus auttaa
vammautunutta selviytymään mahdollisimman
itsenäisesti arjessa ja omassa elinympäristössä.
Kuntoutuksella pyritään parantamaan vammautuneen
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Kuntoutusta järjestävät mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, Kela, vakuutus- ja työeläkelaitokset, Te-palvelut
ja työterveyshuolto. Lisäksi järjestöt toteuttavat kuntoutusta. Kuntoutuksen rahoittajataho määräytyy yksilöllisesti riippuen aivovamman aiheuttaneen tapaturman
olosuhteista (esim. työtapaturma, vapaa-ajan tapaturma, liikenneonnettomuus).
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Ammatillisessa kuntoutuksessa selvitetään työkykyyn, ammatinvalintaan tai ammatin vaihtoon
liittyviä tarpeita. Ammatilliseen kuntoutukseen voi
sisältyä muun muassa koulutusta ja valmennusta
sekä erilaisia tukitoimia työssä tai opiskelussa
selviytymiseksi.
Kuntoutus suunnitellaan ja järjestetään yksilöllisesti
kuntoutujan tarpeiden mukaan ja se perustuu
kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutumiseen voi liittyä
paljon erilaisia palveluita ja kuntoutuksen ammattilaisia. Lisäksi kaikki arjen tilanteissa tapahtuva
kuntoutuminen on tärkeää.
Kuntoutussuunnitelma sisältää kuntoutujan
kanssa yhdessä laaditut tavoitteet sekä keinot,
joilla tavoitteisiin päästään. Kuntoutussuunnitelmassa
mainitaan palveluiden määrä, yksittäisen terapian
kesto sekä toteuttamistapa. Lisäksi mainitaan suunnitelman voimassaoloaika ja seurannasta vastaava
taho. Kuntoutuksesta voi olla vastuussa oma terveyskeskus, Kela tai vakuutusyhtiö.

Sopeutumisvalmennus

Erilaisia kuntoutusmuotoja:
»» Puheterapia on vamman aiheuttaman puheen
ymmärtämisen tai tuottamisen tai nielemisen
häiriöiden sekä lukemisen ja kirjoittamisen
erityisvaikeuksien tutkimista ja hoitamista.
»» Toimintaterapia tukee toimintamahdollisuuksia
oman elinympäristön arkisissa tilanteissa sekä
auttaa ylläpitämään ja hallitsemaan itsestään
huolehtimisessa ja vuorovaikutuksessa muiden
kanssa.
»» Fysioterapia arvioi terveyttä, liikkumista,
toimintakykyä ja toimintarajoitteita yksilön omassa
toimintaympäristössä ohjauksen, neuvonnan,
harjoitteiden sekä apuvälinepalveluin kautta.
»» Neuropsykologinen kuntoutus selvittää,
arvioi ja edistää toipumista muun muassa
vamman aiheuttamien muistin, tarkkaavuuden,
ongelmanratkaisukyvyn, hahmottamisen tai
psyyken ongelmissa.
»» Psykoterapia on toimintaa, jolla hoidetaan
psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin.
Hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla.
»» Musiikkiterapia on menetelmä, jolla
musiikin tarjoamin erilaisin keinoin
vaikutetaan tervehdyttävästi vammautuneen
biopsykososiaaliseen tilaan.

Sopeutumisvalmennus on ammattilaisten ohjaamaa
ryhmäkuntoutusta. Kurssien tavoitteena on antaa tietoa
aivovammoista ja valmiuksia käsitellä vammautumisen
myötä muuttunutta elämäntilannetta. Kurssi tarjoaa
voimavaroja ja keinoja arjesta selviytymiseen. Kursseilla
tapaa toisia saman kokeneita ja heidän läheisiään.
Kokemusten vaihtaminen erilaisissa keskusteluissa
mahdollistaa vertaistuen. Kursseja on erilaisia ja eri
teemoilla, osa on tarkoitettu koko perheelle. Kurssit
ovat osallistujille maksuttomia. Kurssille hakiessa
liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus ja perustelut kurssille.
Aivovammaliitto järjestää vuosittain useita kursseja
erilaisilla teemoilla.

VERTAISTUKI
Läheiselle, kuten myös vammautuneelle, on tarjolla
omaa vertaistukea. Saman kokeneet voivat kertoa
omista kokemuksistaan vamman kanssa elämisestä.
On tärkeää kuulla, mitä diagnoosi tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.
Vastavammautunutta ja läheistä voi helpottaa puhua
kokemastaan. Uudessa elämäntilanteessa vertaistuen
avulla voi saada tietoa vammasta, sen vaikutuksista
elämään, hoitomuodoista ja toipumisesta. Saman
kokeneilta voi saada käytännön vinkkejä vamman
kanssa pärjäämiseen ja kuulla, miten muut läheiset
ovat asiaa käsitelleet. Vertaisilta saa vastauksia myös
sellaisiin kysymyksiin, joita itse ei osaisi vielä edes
kysyä. Vertaistuki tuo tunteen, ettei ole ainut samanlaisessa tilanteessa oleva. Vertaisilta voi saada rohkaisua
ja ymmärrystä elämäntilanteeseensa. Toivo herää ja
on rohkaisevaa nähdä ja kuulla, miten muut ovat
selviytyneet.
Vertaistukea voi saada Aivovammaliiton ja paikallisten
Aivovammayhdistysten kautta.
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SOSIAALITURVA
Aivovamma voi oikeuttaa monenlaisiin tukimuotoihin
riippuen vamman vakavuudesta, sen aiheuttamasta
haitasta ja vaikutuksista itsenäiseen pärjäämiseen.
Sairaalan sosiaalityöntekijä/kuntoutusohjaaja tai
kunnan sosiaalityöntekijä auttavat selvittämään
millaisiin tukimuotoihin vammautuneella on oikeus ja
miten niitä haetaan.
Asuinkunnan vammaispalveluissa kartoitetaan tuen
tarpeita ja tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan
minkälaisia tukipalveluja vammautunut ja perhe
tarvitsevat arjessa.
Tässä on esiteltynä joitain esimerkkejä sosiaalietuuksista
ja -palveluista, joihin vammautuneella saattaa olla oikeus.
Sosiaalietuuksiin- ja palveluihin voi tutustua kokonaisuudessaan tarkemmin Sosiaaliturvaopas.fi-sivuston kautta.
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Toimeentulo
• Vammautumisen aiheuttamaa toimeentulon menetystä
voidaan korvata esimerkiksi sairauspäivärahan,
eläkkeen, vammaistuen, eläkkeensaajan hoitotuen
tai toimeentulotuen avulla. (Kela, vakuutusyhtiö tai
työeläkeyhtiö)
• Lääkekustannusten vuotuinen omavastuu eli
lääkekatto: Reseptilääkkeiden kustannuksilla on
vuotuinen kattosumma. (Kela)

Asuminen
• Asunnon muutostyöt: Asunnon muutostöistä sekä
asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden
hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
voidaan korvata. Edellytyksenä on, että muutokset ovat
pienituloiselle vammautuneelle välttämättömiä tavanomaisista elämäntoiminnoista suoriutumiseksi. (Kunta)

• Henkilökohtainen apu: Päivittäisiä toimia, työtä ja
opiskelua sekä harrastuksia varten on mahdollista
saada henkilökohtainen avustaja, jos itsenäinen
suoriutuminen on rajoittunutta ja avuntarve on
välttämätöntä ja toistuvaa. (Kunta)
• Kotipalvelut: Asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon,
toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja
kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväisen
elämän toimintoihin voi saada apua kotipalvelusta,
jos toimintakyky on alentunut. Kotisairaanhoito
tarjoaa kotona tarvittavia terveyden- ja sairaanhoidon
palveluja, kuten lääkkeiden jakoa ja annostelua, sekä
hoidon ja opastuksen antamista sairauden hoidossa.
Kotiin on myös mahdollista saada maksutta hoidossa
tarvittavia sairaanhoitotarvikkeita. (Kunta)

Liikkuminen

• Palveluasuminen: Jos vammautunut tarvitsee
jatkuvasti tai erityisen runsaasti toisen henkilön
apua päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa,
voidaan järjestää palveluasuminen. (Kunta)
• Asumisen kustannukset: Vammautuneella on
mahdollisuus hakea yleistä asumistukea tai
eläkkeensaajan asumistukea. (Kela)

Itsenäinen suoriutuminen ja arjen apu
• Apuvälineet: Arjen avuksi on saatavilla monenlaisia apuvälineitä päivittäisten toimintojen
tukemiseen kotona, koulussa, opiskelussa, työssä
ja vapaa-aikana, jos toimintakyky on rajoittunut
vamman vuoksi. Apuvälinehankinta käynnistyy
apuvälinetarpeen arvioinnilla, jonka perusteella
tehdään apuvälineen hankintasuunnitelma.
Tavanomaiset apuvälineet ovat maksuttomia.
(Terveydenhuolto)

• Sairauden ja kuntoutuksen vuoksi aiheutuneita
matkakustannuksia voidaan korvata. Korvausta voi
hakea matkoista lääkäriin, lääkärin määräämään
tutkimukseen tai hoitoon terveyskeskukseen,
sairaalaan tai yksityiselle lääkäriasemalle sekä
kuntoutukseen. (Kela, vakuutusyhtiö)
• Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu: on tarkoitettu
henkilölle, jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa
sekä välttämätön tarve palvelulle ja joukkoliikenteen
käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Kuljetuspalveluiden
tarve arvioidaan yksilöllisesti. (Kunta)
• Auton muutostyöt: Vamman vaatimat välttämättömät
muutostyöt on mahdollista saada korvattua tai
on mahdollista saada taloudellista tukea auton
hankintaan. (Kunta)

Omaishoito
• Kotona tapahtuvaa hoitoa. Omaishoidon tuen
myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.
Omaishoitajana voi toimia omainen tai joku muu
hoidettavan läheinen henkilö. Heillä ei kuitenkaan
ole velvollisuutta ryhtyä omaishoitajaksi. (Kunta)
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Aivovammaliitto
www.aivovammaliitto.fi

Lisätietoa:
• Opas aivovammapotilaan läheiselle
(Aivovammaliitto)
• Avainasiaa aivovammasta -opas
(Aivovammaliitto)

Opas on tehty osana Aivovammaliiton Tukea
aivovammautuneen läheiselle -hanketta (vuosina
2019–2021) ja se sisältää tietoa kuntoutuksesta ja
arkea tukevista palveluista.
Asiantuntijatiedon pohjalta oppaan koonti:
Inkeri Hutri ja Eeva Paavilainen

• Seksuaalisuus, seksielämä ja parisuhde
aivovamman jälkeen (Aivovammaliitto)
• Aivotalo (Terveyskylä.fi)
• Sosiaaliturvaopas.fi

Apua silloin
kun sitä tarvitset
Psykoterapeutille jopa samana päivänä,
ilman lähetettä tai jonotusta.
Lue lisää ja varaa aika

044 414 1000

45 min Yksilöterapia
alk. 90 € / kerta

90 min Pari- tai

perheterapia
alk. 180 € / kerta

• www.jssuomi.fi

PA R A N N A M M E P SY K OT E R A P I A N S A ATAV U U T TA

