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Psykososiaalinen tuki

• 1.5.2011 alkaen traumaattisten 
tilanteiden psykososiaalisen tuen ja 
palveluiden järjestäminen on ollut 
lakisääteistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa

• Psykososiaalinen tuki= akuutti 
kriisityö+ sosiaalipäivystystyö

• Akuuttia kriisiapua tulee aktiivisesti 
tarjota kaikille äkillisten, 
traumaattisten kriisien uhreille. 

• Psykososiaalisella tuella pyritään 
edistämään elämän 
normalisoitumista traumaattisen 
tapahtuman jälkeen
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Alkuvaihe  

0-24h

• Hälytys

• Viranomais-

yhteistyö

• Tilannekuva

• Resurssit

• Päätös 

toiminnasta

• Alustava 

suunnitelma

Akuutti 

kriisityö 

0-3vrk

• Tilannekuva

• Tiedonkeruu

• Koordinointi

• Kriisikeskus

• Kriisi-istunnot

• Tiedottaminen

Akuutin 

kriisityön 

2 vaihe     

• Koordinointi/ 

suunnitelma

• Kriisityön 

organisointi             

( esim.omat

kotikunnat)

• Kriisi-istunnot

• Yhteisöllinen tuki 

Jälkihoito

1-3kk >

• Yhteistyöpalaveri 

ja tilanteen 

kartoitus > 

vastuutaho

• Suunnitelma > 

toteutus

• Rahoitus

• Vertaistuki

• Terapiat
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Psykososiaalinen tuki 
suuronnettomuuksissa
Akuutti tapahtuma ja toiminnan käynnistäminen

• Ensimmäiset vuorokaudet –

Rauhoittaminen, tavoittaminen, tiedottaminen, läsnäolo, akuutit  

tarpeet, hoidon tarpeen arviointi                        

• Ensimmäiset viikot –

yhteisöllinen käsittely, perhe ja omat verkostot, akuutti kriisityö,             

tiedottaminen, hoidon tarpeen arviointi

• 3 kk- 6kk- vuosi –

seuranta, hoidon tarpeen arviointi, 

vertaistuki

• Jälkihoito voi jatkua vuosia; terapiat ja tukitoimet
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Alkuvaiheen viestintä osana 
psykososiaalista tukea

• Sisäinen ja ulkoinen viestintä > yhteinen 
tilannekuva, yhteneväinen viestintä

• Viestintä mahdollisimman laajasti ihmisiä 
tavoittaen, faktatieto

• Turvallisuuden tunteen luominen > apua 
saatavilla

• Rauhoittaminen > psykoedukaatio, ohjeet ja 
neuvot

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen > uhrien 
muistaminen, ” yhdessä selviytyminen”

3.11.2017 Riikka Vikström 5



17.5.2017 Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys 6



3.11.2017 7



3.11.2017 8

”Kaupunki 
halusi 
viestittää 
jokeen 
lasketuilla 
tuhannella 
kukalla 
eteenpäin 
kulkevaa 
elämää”

”Tänään lauantai-iltana 
Turku valaisee Aurajoen yli 
kulkevan Kirjastosillan 
Suomen lipun värein 
puukotusiskun uhrien 
kunnioittamiseksi ja 
kaupunkilaisten 
yhtenäisyyden merkiksi. ”



Viestinnän haasteet akuutti-
vaiheen jälkeen
• Kuka johtaa ja koordinoi viestintää 

onnettomuuskunnassa esim. viikon jälkeen 
tapahtuneesta, kun tapahtuma on vielä 
aktiivisesti mediassa ? 

• Yhteistyö psykososiaalisen tuen toimijan kanssa ?

• Miten ylläpidetään tietoa avun saannista 
akuuttivaiheen jälkeen ?

• Jälkihoidosta tiedottaminen

• Tutkinta ja oikeusprosessit tuovat tapahtuman 
mediaan uudelleen. Uudelleen traumatisoitumisen 
huomiointi, avun tarjoaminen ?
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