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Aivoliitto ry

• Edustaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneita läheisineen 
valtakunnallisesti

– jäsenyhdistysten toiminta, jäseniä n.7000 henkilöä

– oikeuksienvalvonta

– ohjaus ja neuvonta

– viestintä: aivoterveys-lehti, some, uutiskirjeet

– ammattilaisten koulutus

– kuntoutus: kuntoutuskurssit, sopeutumisvalmennus, 
avoterapiat

– puhevammaisten tulkkaus

– asumispalvelut
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AVH-yhdyshenkilöt

• Aivoliitto ylläpitää valtakunnallista AVH-

yhdyshenkilörekisteriä. AVH-yhdyshenkilötoiminta linkittyy 

hoitopolkuihin. Rekisterissä tällä hetkellä 477 hlöä.

• Teimme syyskuussa pikakyselyn heille, saimme 166 

vastausta, vastauksia jokaisesta sairaanhoitopiiristä

• Vastanneista fysioterapeutteja 41% ja sairaanhoitajia 36 %

• 48 % vastanneista tapaa 10-50 AVH:n sairastanutta 

vuosittain 

• 32 % vastanneista tapaa yli 50 sairastanutta vuosittain



Mitkä ovat mielestäsi kaksi
suurinta haastetta AVH-
kuntoutuksessa alueellasi? 

• pitkät etäisyydet
• ”väliinputoajat”, joina pidettiin varsinkin niitä 

sairastaneita, jotka pääsevät suoraan kotiin 
akuuttihoidosta

• kuntoutuksen oikea-aikaisuusuus ja sen jatkuminen 
saumattomasti/hoitoketjun toteutumisen sujuvasti

• resurssipula erityistyöntekijöissä, varsinkin 
puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien puute

• moniammatillisten kuntoutuspaikkojen vähyys ja 
tässä suhteessa epäarvoisuus, joka tulee ilmi siitä 
missä asut. 

• vain yksi vastaaja ilmoitti, että ei ole haasteita ja 
AVH-hoitoketju toimii hyvin



Miten haasteisiin löytyisi
ratkaisuja alueellasi ? 

Lisäresursseja:

• terapeutteja lisää perusterveydenhuoltoon

• puhe- ja toimintaterapeutteja lisää

• moniammatillisten kuntoutuspaikkojen lisäys ja AVH-
kuntoutuksen keskittäminen tiettyihin 
osaamiskeskuksiin

• hoito- ja kuntoutusketjujen yhtenäistäminen ja 
toimivuuden varmentaminen koko Suomessa niin, että 
kaikki pääsevät tasavertaisesti moniammatilliseen 
kuntoutukseen

• AVH-yhdyshenkilölle lisää työaikaa AVH-työhön



Kehittämistarpeet AVH-
kuntoutuksen Aivoliiton 
näkökulmasta

Kuntoutuspolku – onko sillä omistajaa?

– ainakin katkeaa rajapinnoilla (erikois-perus)

– kuntoutussuunnitelma, laaditaanko? (ainakaan kaikkialla 
ei toteuteta eikä päivitetä riittävästi)

– ymmärretäänkö perusterveydenhuollossa riittävästi
moniammatillisen kuntoutuksen merkitys?

– sairastuneet epätasa-arvoisessa tilanteessa, esim. 
riippuen missä asuu tai iän perusteella

– nopeasti aloitettu kuntoutus on tehokkainta, viiveet 
maksavat ja estävät parhaan lopputuloksen



Kehittämistarpeet AVH-
kuntoutukseen Aivoliiton 
näkökulmasta

Moniammatillisen neurokuntoutuksen keskittäminen

– olisiko syytä keskittää riittävän suuriin, AVH potilaisiin 
keskittyviin yksiköihin, joissa on riittävä 
moniammatillinen kuntoutusosaaminen ?

– näyttöön perustuvan kuntoutusrobotiikan, virtuaali- ja 
etäkuntoutuksen ottaminen käyttöön

– sairastuneen kuntoutus- ketjulle/polulle omistajuus ja
vastuu sen toteutumisesta 



Kehittämistarpeet AVH-
kuntoutukseen Aivoliiton 
näkökulmasta

Osaamisen ja toimintaympäristön haasteita

– osana Sote-ratkaisua.. miten käy Kelan
harkinnanvaraisen kuntoutuksen, jos se siirtyy 
sairaanhoitopiirien vastuulle

– koulutusta moniammatillisen AVH-kuntoutuksen 
mahdollisuuksista ja merkityksestä tulisi lisätä

– AVH-yhdyshenkilöiden työpanos (aikaa ja resursseja) 
potilaan kuntoutumispolun turvaamiseksi olisi hyvä 
huomioida nykyistä paremmin

– nykyinen kilpailutus- ja hankintalainsäädäntö estää
resurssien järkevän käytön ja laadukkaan kuntoutuksen
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