
Tukea aivovammautuneen läheiselle –hanke:
Voimavaraistavan tuen malli



Tukea aivovammautuneen 
läheiselle –hanke 2019-2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää aivovammautuneiden läheisille tarjottavaa tukea sekä edistää heidän jaksamistaan. 

Hankkeessa kehitetään aivovamman saaneen potilaan läheisille sairaalassaoloaikana tarjottavaa tukea

Luodaan Voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää hoitohenkilökunnan ja vertaistukihenkilön tarjoamaa tietoa ja 
tukea

Tausta: 

Tutkimusten mukaan läheiset ovat kokeneet, että he eivät saa riittävästi ohjausta ja tukea aivovamman saaneen 
potilaan sairaalahoidon aikana.  Tällä on kauaskantoisia seuraamuksia läheisten hyvinvointiin.

➢ Sairaalasta saatu tuki ja ohjaus lisäävät läheisten valmiutta hoitaa asioita, jotka usein jäävät heidän vastuulleen 
(vakuutusasiat, talousasiat, arki kotona, vammautuneesta huolehtiminen), ja näin parantavat läheisten jaksamista ja 
hyvinvointia.

➢ Läheisen huomio omaan jaksamiseen! 



Voimavaraistavan tuen mallin 
kehittäminen

2019
• Koottiin kehittämistyöryhmätyöryhmä, johon kutsuttiin mukaan aivovammautuneiden henkilöiden läheisiä, 

hoitohenkilökuntaa neurologisilta teho- ja vuodeosastoilta  sekä muita aivovammautuneita ja heidän läheisiään 
työssään kohtaavia ammattilaisia

• Järjestettiin työpajoja, joissa kartoitettiin läheisten tuen tarpeita, työryhmä keskusteli läheisille suunnatusta 
tuesta ja voimavaraistavan tuen mallista sekä suunniteltiin materiaalien sisältöjä

2020
• Työpajoista kerätyn tiedon pohjalta koostettiin voimavaraistavan tuen malli ja materiaalit
• Voimavaraistavan tuen mallia ja materiaaleja arvioitiin ja simuloitiin kehittämistyöryhmän kanssa sekä 

Aivovammaliiton jäsenistön kanssa
• Aloitetiin vertaistuen kehittäminen läheisten toiveiden pohjalta

2021
• Voimavaraistavan tuen mallin käyttöönotto aloitetaan HUS-alueella
• Mallin jalkauttamista aloitetaan valtakunnallisesti
• Vertaistuen kehittämistä jatketaan



Voimavaraistavan tuen malli 2020, Aivovammaliitto



Ammattilaisille

Tarkistuslista
• Listaan on koottu asioita, joita kehittämistyöryhmä on tuonut esille työpajoissa
• Läheisten ohjaaminen tarkistuslistan avulla
• Tarkistuslistan integroiminen potilastietojärjestelmiin (esim. HUS Apotti)

➢ automaatio läheisten ohjaamisessa

Perehdytysmateriaalia
• Voimavaraistavan tuen mallin perehdytysmateriaaleja suunnitellaan vuonna 2021
• Materiaalit TerveyskyläPROhon?



Läheisille

Aivovamma- opas läheiselle: Tietoa sairaalahoidosta ja tukea kriisiin
• Läheisille suunnattu opas, johon koottu kattavasti tietoa läheisten toiveiden pohjalta
• Annettavaksi läheiselle jo sairaalasta
• Paperinen versio tilattavissa osastoille Aivovammaliitosta
• sähköinen versio ladattavissa ja tulostettavissa (Aivovammaliitto ja Aivotalo)

Läheisen polku
• Tiivis kuvaus sairaalahoidon prosessista
• Tietoa tukipalveluista
• Kuva ja lyhyt video (Aivovammaliitto ja Aivotalo)

Muut tukimateriaalit läheisille:
• Vertaistarinat Aivovammaliiton nettisivuilla



Vertaistuki

Vertaistuen tarjoaminen ja läheisten ohjaaminen vertaistuen pariin jo sairaalassa

OLKA on tärkeä linkki vertaistuen saamisessa
• vertaistuki sairaalassa
• OLKA-pisteeltä saatu lisätieto Aivovammaliiton ja Aivovammayhdistysten toiminnasta

Aivovammaliiton vertaistuki:
• paikalliset yhdistykset
• verkon kautta saatava vertaistuki (mm. vertaistukichatit)
• vertaistuelliset tapahtumat (mm. Läheisten tapahtuma)
• vertaistukipuhelin (suunnitteilla)

• vertaistukisuhde verkossa pilotointi 2021 (Tukea aivovammautuneen läheiselle –hanke)



Tulevat tapahtumat

Etäseminaari: 
Aivovamma ja läheinen –voimavaraistava tuki sairaalahoidon aikana 
27.1.2021 klo 11.45-15.30 

Lisätietoa seminaarista (avautuu sivustolle aivovammaliitto.fi):
https://www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/hankkeet/6922-2/aivovamma-ja-laheinen-seminaari-27-1-2021/

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä (avautuu sivustolle webropol.com)
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4d8bd419-5fab-4f20-bbf8-9f3f4cde5400?displayId=Fin2114281

Verkostotapaamiset Zoomissa:
To 4.3.2021 kello 9-11
Ti 25.5.2021 kello 9-11

Mukaan ovat tervetulleita kaikki mallista kiinnostuneet!

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4d8bd419-5fab-4f20-bbf8-9f3f4cde5400?displayId=Fin2114281
https://www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/hankkeet/6922-2/aivovamma-ja-laheinen-seminaari-27-1-2021/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4d8bd419-5fab-4f20-bbf8-9f3f4cde5400?displayId=Fin2114281


Lisätietoa

Projektikoordinaattori
Julia Lindlöf
julia.lindlof(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 520 1243

Projektisuunnittelija
Eeva Paavilainen
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 475 1908

www.aivovammaliitto.fi

Haluatko mukaan hankkeen postituslistalle? 
Laita pyyntö postituslistalle lisäämisestä sähköpostitse projektikoordinaattorille!

http://www.aivovammaliitto.fi/


Yhteistyössä


