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• Alkutilanteessa päivittäisistä toiminnoista 

selviytyminen on rajoittunut kolmella neljästä 

aivohalvaukseen sairastuneesta

• Eniten toimintarajoitteita on siirtymisissä, 

pukeutumisessa ja kävelyssä.

Jorgensen H, Nakayama H, Raaschou H, et al. Stroke - Neurologic and 

functional recovery the Copenhagen stroke study. Physical Medicine & 

Rehabilitation Clinics of North America 1999;10:887-906. 



Ruumiin/kehon toiminnot ja 
Ruumiin rakenne
b110 Tietoisuustoiminnot
b114 Orientoitumistoiminnot
b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot (G)
b152 Tunne-elämän toiminnot (G)
b167 Kieleen liittyvät mielentoiminnot
b280 Kipuaistimus (G)
b730 Lihasvoiman ja tehon tuottotoiminnot
s110 Aivojen rakenne

Yksilötekijät
Ikä
Sukupuoli
Siviilisääty
Elämäntavat
Odotukset
Itsetunto
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Health condition

Suoritukset ja osallistuminen
d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja 
toimien suorittaminen (G)
d330 Puhuminen
d450 Käveleminen (G)
d455 Liikkuminen paikasta toiseen (G)
d530 WC:ssä käyminen
d550 Ruokaileminen
d850 Vastikkeellinen työ (G)

Aivoinfarkti

Ympäristötekijät
e310 Lähiperhe

http://www.icf-research-branch.org

http://www.icf-research-branch.org/


Diagnoosikohtaiset ja/tai terveydenhuollon 

kontekstiin sopivat listat ICF-luokituksen

ydinkohteista 

10.11.2011

http://www.icf-research-branch.org

AVH

39 asiantuntijaa 12 maasta

Comprehensive Core Set 

• Ruumiin/kehon toiminnot 41

• Ruumiin rakenteet 5 

• Suorituksista ja osallistuminen 51

• Ympäristötekijät 33

Brief Core Set

• Ruumiin/kehon toiminnot 6

• Ruumiin rakenteet 2 

• Suorituksista ja osallistuminen 7

• Ympäristötekijät 3

http://www.icf-research-branch.org/


Varhaisvaiheen kuntoutus

• Varhaisvaiheella tarkoitetaan sekä akuuttia että 

subakuuttia vaihetta. 

• Akuutilla vaiheella tarkoitetaan tilannetta, jossa potilaan 

tila ei ole vakiintunut.

• Subakuutti vaihe tarkoittaa kuntoutumisen nopeinta 

vaihetta, joka tapauksen mukaan jatkuu kolmesta kuuteen 

kuukautta.

• Tärkein kuntoutumista ennustava tekijä on 

aivoinfarktin vaikeusaste 

• Riittävän tiedon tarjoaminen potilaalle ja omaisille 

on tärkeä osa kuntoutusta.



Kuntoutusarvio

• tehdään ensimmäisen viikon kuluessa tai potilaan 

kokonaistilan salliessa.

• Jokaiselle aivoinfarktipotilaalle arvio fyysisen, 

kognitiivisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeesta. 

• kuka hyötyy: edellyttää moniammatillisen asiantuntijaryhmän 

yksilöllistä arviota.

• Todettu kuntoutustarve ja kuntoutuksen yksilölliset tavoitteet 

kirjataan kuntoutussuunnitelmaan (yhteistyössä hoidosta 

vastaavan yksikön, moniammatillisen työryhmän, potilaan ja hänen 

läheisensä kanssa)

• Terveydenhuollon ammattilaiset AVH-yhdyshenkilöinä

sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon kanssa: keskeinen 

rooli niin hoito- ja kuntoutuspolun alkuvaiheessa kuin hoito- ja 

kuntoutussuunnitelman toteutumisen seurannassa.



ICF kuvauslomake



ICF kuvauslomake



ICF toimintakykyprofiili



Moniammatillinen kuntoutusyksikkö

• Aivoinfarktipotilaat hyötyvät moniammatillisessa

kuntoutusyksikössä kuntoutuksesta riippumatta 

iästä, sukupuolesta tai sairauden 

vaikeusasteesta A.
Sairastumisen alkuvaiheessa moniammatillisesti toimivassa 

kuntoutusyksikössä hoidettujen kuolleisuus ja pysyvään laitoshoitoon 

jäämisen riski ovat pienemmät kuin tavallisella vuodeosastolla 

hoidettujen.

Hoidon tehokkuus näkyy myös lyhentyneenä hoitoaikana, 

vähäisempänä vammaisuutena ja parempana elämänlaatuna.

• Kuntoutusyksikössä hoidettujen saama lisähyöty säilyy 

ainakin kymmenen vuotta 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05566


Asentohoito

Asentohoito aloitetaan heti aktivoimaan 

kuntoutumista edistäviä kehon aistimuksia ja 

ehkäisemään vartalon ja raajojen toimintahäiriöitä. 

Erityisesti huomioidaan aiemmin vaurioituneiden 

nivelten asento- ja liikehoito.

Varhainen mobilisaatio vähentää myös 

painehaavojen, keuhkokuumeen, syvien 

laskimotukosten ja keuhkoembolian riskiä

Kuvat: Physiotools



Aktiivinen kuntoutus

Aloitetaan heti, kun potilaan tila on riittävän vakaa

Viikon kuluessa sairastumisesta aloitettu aktiivinen kuntoutus on 

selvästi tehokkaampaa kuin kahden viikon tai vasta kuukauden 

kuluttua tai vielä myöhemmin aloitettu

Myös kognitiivinen kuntoutus on syytä aloittaa mahdollisimman 

varhain 

Kuntoutumista haittaavina lääkkeinä pidetään muun muassa 

bentsodiatsepiineja, fenytoiinia ja haloperidolia. Näiden antamista 

kuntoutuvalle potilaalle tulee mahdollisuuksien mukaan välttää.



Aktiivisessa kuntoutuksessa tärkeää

Toimintakyvyn kokonaisvaltainen huomiointi: painottuvat 

potilaan fyysisen ja psyykkisen tilan mukaan joustavasti 

erilaiset toimintatavat, kuten 

häiriintyneen toiminnon suora intensiivinen harjoittaminen, jolla 

pyritään toiminnon palauttamiseen mahdollisimman lähelle lähtötasoa

toiminnallinen sopeuttaminen, kuten haittaa kompensoivien 

toimintojen tai apuvälineiden käytön harjoittaminen, jolla pyritään 

haitan minimointiin

psyykkinen ja psykososiaalinen tuki, joilla pyritään oiretiedostuksen 

lisäämiseen, muuttuneen elämäntilanteen hallintaan ja tulevaisuuteen 

suuntautumiseen.

Potilaan omaisten huomioiminen on tärkeä osa kuntoutusta.



Kuntoutuksen hyödyn arviointi

Kuntoutumista ja siitä saatavaa hyötyä voidaan 

arvioida melko luotettavasti 1–3 viikon kuluttua 

sairastumisesta 

Kuntoutuksen tavoitteiden toteumista tulee seurata 

soveltuvilla arviointimenetelmillä. 

Arviointimenetelmät riippuvat käytetyistä kuntoutusmuodoista.

Kotikäynti B

sairaalahoidon aikana ilmeisesti nopeuttaa kotiutumista ja 

parantaa aivoinfarktin jälkeistä toimintakykyä ja

ilmeisesti ehkäisee uutta sairaalahoitoon joutumista.

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05551


Terapiamuodot

Terapia tulisi aloittaa osana moniammatillista

kuntoutusta intensiivisesti kuntoutusosastolla ja 

jatkaa potilaan kokonaistilanteen mukaan joko avo-

tai laitoskuntoutuksena.

Kuvat: Kuopion yliopistollinen sairaala



Fysioterapia

Fysioterapian intensiteetin lisääminen parantaa 

motorista kuntoutumista. 

ratkaisevia seikkoja ovat varhainen aloitus ja tavoitellun 

ominaisuuden tai taidon harjoittelu 

Kävelynharjoituslaitteet, kuten painokevennystä hyväksi 

käyttävä kävelymatto B ja elektromekaaninen 

kävelynharjoituslaite, esimerkiksi kävelysimulaattori A, 

lisäävät todennäköisyyttä saavuttaa itsenäinen kävely. 

Ne myös lisäävät enemmän kävelynopeutta ja -matkaa 

verrattuna harjoittelumäärältään samalla tavalla 

toteutettuun tavanomaiseen fysioterapeutin ohjaamaan 

kävelyharjoitteluun liikkumisen apuvälinein.Kuva: Invalidiliiton Lahden 

kuntoutuskeskus

Kuva: Klinik Berlin

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak07488
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak07489


Yläraajan toiminnan harjoittelu, kuten elektromekaaninen ja 

robottiohjauksinen käden kuntoutus ja käden tehostetun 

käytön kuntoutus (constraint induced movement therapy, 

CIMT) B lisäävät yläraajan motorista suorituskykyä ja 

osittain itsenäistä selviytymistä

Fysioterapia

Kuvat: Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak07490


Toiminnallinen sähköstimulaatio (FES) lisää ylä- ja 

alaraajan motorista toimintakykyä, mutta vaikutus 

toimintakyvyn paranemiseen on epävarma C

Se ei kuitenkaan tehosta elektromekaanisella 

kävelynharjoituslaitteella saavutettua vaikutusta 

Akupunktuuri ei edistä aivoinfarktipotilaiden motorista toipumista A.

Fysioterapia

Kuva: Neuron

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05568
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05581


Toimintaterapia

• Toimintaterapiasta on hyötyä erityisesti 

päivittäisten perus- ja sekundaaristen 

toimintojen kuntouttamisessa. Se myös 

lisää ja vahvistaa sosiaalista 

osallistuvuutta B.

• Toimintaterapia lisää niin ikään yleistä 

aktiivisuutta

• Myös toimintaterapeutit toteuttavat käden 

tehostetun käytön kuntoutusta (CIMT) B, 

joka lisää yläraajan motorista 

suorituskykyä ja osittain itsenäistä 

selviytymistä.
http://koulut.tampere.fi/materiaalit/avh/8_7link1.html

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05579
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak07490
http://koulut.tampere.fi/materiaalit/avh/8_7link1.html


Puheterapia

• Puheterapialla tuetaan aivoinfarktin yhteydessä syntyneestä 

dysfagiasta, dysartriasta ja afasiasta toipumista.

• Puheterapian vaikutuksesta dysartriaan ei kuitenkaan ole riittävästi 

näyttöä D.

• Intensiteetiltään potilaan voinnin mukaan sovitetusta puheterapiasta 

voi olla hyötyä varhaisvaiheen afasian kuntoutuksessa C.

• Aktiivinen nielemisterapia ilmeisesti parantaa toiminnallista 

nielemistä ja vähentää komplikaatioiden riskiä C.

• Intensiivinen nielemisterapia edesauttaa normaaliin ruokavalioon 

siirtymistä 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05580
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05582
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak07493


Neuropsykologinen kuntoutus

Kognitiivisten häiriöiden kuntoutus toteutetaan 

neuropsykologisten menetelmien avulla niissä tapauksissa, 

joissa se on arvioitu aiheelliseksi neuropsykologisen 

tutkimuksen perusteella.

Kuntoutus kohdennetaan kognitiiviseen häiriöön ja 

käyttäytymismuutoksiin sekä oiretiedostukseen ja 

samanaikaisesti huomioidaan potilaan emotionaalinen ja 

psykososiaalinen tila.

Kuva: Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=YmJ-HRCbWuxXCM&tbnid=q3i2zGXHqwDScM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.erikoiskuntoutus.fi/fi/palvelumme/neurologinen-kuntoutus&ei=HIDpUv9Pi9rhBKeagGg&bvm=bv.60157871,d.bGE&psig=AFQjCNGI3ViJ0lZwOWzBV14J6rPYcPFbrg&ust=1391120592095893
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=YmJ-HRCbWuxXCM&tbnid=q3i2zGXHqwDScM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.erikoiskuntoutus.fi/fi/palvelumme/neurologinen-kuntoutus&ei=HIDpUv9Pi9rhBKeagGg&bvm=bv.60157871,d.bGE&psig=AFQjCNGI3ViJ0lZwOWzBV14J6rPYcPFbrg&ust=1391120592095893


Neuropsykologinen kuntoutus

Visuospatiaalisten häiriöiden ja neglect-oireyhtymän

(toispuolinen tarkkaavuushäiriö, huomiotta jättäminen) 

kuntoutuksessa strategiaharjoittelu ja oireeseen kohdistuva 

suora harjoittaminen on ilmeisesti tehokasta silloin, kun 

siihen sisältyy myös oiretiedostuksen lisääminen B.

Myös tarkkaavuushäiriön D samoin kuin muisti- ja 

toiminnanohjaushäiriöiden D kuntouttaminen saattaa olla 

tehokasta. 

Tutkimusnäyttö perustuu valikoimattomaan aivovauriopotilasjoukkoon, 

ja tutkimustieto on aivoinfarktipotilaiden osalta toistaiseksi 

puutteellista.

Neuropsykologisen oirekuvan alaryhmät tulee tunnistaa ja 

kohdentaa kuntoutus näihin

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05589
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05590
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05591


Suomessa toteutettavan 

sopeutumisvalmennuksen tehosta ei ole 

julkaistuja kontrolloituja tutkimuksia. 

Seurantatutkimusten perusteella 

sopeutumisvalmennus voi parantaa 

psykososiaalista suoriutumista ja vähentää 

masennusta C.

Erityisen yhdyshenkilön antama 

neuvonta ja ohjaus parantavat 

aivoinfarktipotilaiden omaishoitajien 

terveyttä ja sosiaalista selviytymistä, 

mutta vaikutusta potilaiden hyvinvointiin 

ei ole osoitettu C

Sopeutumisvalmennus

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak07500
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05550


Myöhäisvaiheen kuntoutus

Osalla sairastuneista krooninen sairaus, jossa 

toimintakyvyllä on taipumus huonontua iän myötä.

Toimintakykyä voidaan parantaa avokuntoutuksella 

kotiutumisen jälkeen ainakin vuoden ajan aivoinfarktin 

jälkeen A.

Sairastuneille, joiden toimintakyky on heikentynyt, tehdään 

toimintakyvyn paranemiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä 

kuntoutussuunnitelma, ja sitä tarkistetaan potilaan tilan 

muuttuessa.

Kodin ja lähiympäristön muutostöillä ja järjestelyillä 

edistetään liikkumista ja omatoimisuutta.

Vaikeavammaisilla saattaa olla tarve jatkaa vuosia kestävää 

kuntoutusta kotona selviytymisen tukemiseksi.

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05546
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