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Aivoliiton tavoitteet 2024 

Aivoliiton päämääränä on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä (AVH) ja vaikuttaa 

siihen, että kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan mahdollisimman varhain. 

Päämääränä on myös vähentää AVH:n ja kehityksellisen kielihäiriön aiheuttamia 

seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa 

järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä 

tutkimusta. 

Tavoite 

Suomessa yhä harvempi sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin ja kaikki AVH:n 

sairastaneet sekä kehityksellisen kielihäiriö -diagnoosin saaneet ovat laadukkaan ja 

ammattitaitoisen tuen piirissä. Lisäksi kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan 

mahdollisimman varhain. 

Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme 

● Osallisuus

● Oikeudenmukaisuus

● Tavoitteellisuus

Liiton perustehtävät 

 Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen

 Osallisuuden mahdollistaminen

 Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen – sisältää myös hoidon ja kuntoutuksen

edistämisen

 Edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen

Tavoitteet 2020 –asiakirjan päivittäminen ja tavoitteet vuodelle 2024 

Aivoliiton tavoitteet ja strategiat 2020 -asiakirja on hyväksytty liittokokouksessa 

11.6.2011, jolloin yhdistettiin liiton terveys- ja vammaispoliittiset tavoitteet. 

Asiakirjan otsikko on muutettu muotoon Strategia ja tavoitteet 2020 liittokokouksessa 

23.5.2015.  

Vuoden 2019 liittokokousta varten tehtiin tutkimus kyselynä yhdistyksille, 

liittovaltuustolle, liittohallitukselle ja liiton henkilökunnalle syksyllä 2018. Tällä 
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kyselyllä selvitettiin liiton arvojen, tavoitteiden ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja 

vaikuttavuus. 

Asiakirja on tarkistettu kahden vuoden välein ja se on myös jatkossa 

tarkoituksenmukaista muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Keskeiset tulokset, joissa Aivoliitto on tutkitusti (Innolink 2018) onnistunut aiemmin 

asetetuissa tavoitteissa ovat:  

- liiton työntekijät ovat päteviä ammattilaisia

- liitto tukee aiempaa paremmin yhdistysten toimintaa toiminnallisella

ohjauksella, kuten kerhotoiminnalla, liikuntaryhmillä ja hallinnon avulla

- liiton vaikuttamistyö katkeamattoman hoitopolun toteuttamiseksi on erittäin

merkittävää

- liiton yhteiskunnallinen toiminta AVH:n ennaltaehkäisyn edistäjänä on erittäin

tai melko vaikuttavaa

Tutkimuksen tuloksen pohjalta on muotoiltu seuraava tavoitteet ja toimenpiteet 

vuodelle 2024 sekä Aivoliitto ry:lle että sen omistamalle Aivoliiton palvelut oy:lle. 

Kukin vastuualue laatii näiden pohjalta tarkennetun oman toimintasuunnitelman sekä 

vuositasolla että vuoteen 2024. 

Tavoitteet 2024 ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi 

AVH:n sairastaneiden määrä ei kasva 

- AVH:n riskitekijöiden, kuten kohonneen verenpaineen, tunnistaminen ja niistä

tiedottaminen monikanavaisesti

- koulutus, neuvonta ja ohjaus aivoterveydestä

- valtimoterveyden monimuotoinen edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden

kanssa

- oppilaitos- ja ammattilaisyhteistyön tiivistäminen aivoterveysnäkökulmasta

- Aivoliiton näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen, jotta kansalaiset löytävät

riittävästi tietoa aivoterveydestä

AVH:n hoitopolku on katkeamaton 

- oireiden tunnistus, 112 ja ensiapu

- oikea-aikainen hoito ja kuntoutus

- seuranta ja tutkimus hoitoketjun ja Käypä hoidon toimivuudesta

- vaikuttaminen ja monikanavainen viestintä

- ammattihenkilöiden lisäkoulutus, kuten AVH-osaaja -koulutus – hoitoketjun

toimivuuden ja moniammatillisen työn korostaminen

- yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa

- AVH-yhdyshenkilötoiminta ja koulutus

- liitto tavoittaa 25 % sairastuneista

- systemaattinen ensitieto yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa AVH:n

sairastaneille

- vertaistuki osana hyvää hoitoa ja hoitopolkua
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Henkilöt, joilla on afasia tai kehityksellinen kielihäiriö, voivat toimia 

täysivaltaisina ja ovat tasavertaisina mukana yhteiskunnassa 

- tieto afasiasta ja kielihäiriöstä tukee toimintakykyä ja toimintamahdollisuuksia

- vaikuttaminen ja viestintä, lausunnot ja kannanotot

- kommunikointikeinoista ja niiden käytöstä tiedottaminen, esteetön viestintä

- kommunikaatiokeskuksen neuvonta ja ohjaus, Juttu tupa –verkoston

ylläpitäminen, lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja ammattilaisten

neuvonta ja ohjaus

- oppilaitosyhteistyö

AVH:n seurannaisvaikutukset tunnistetaan 

- monikanavainen, esteetön viestintä

- oppilaitosyhteistyö

- ammattilaisten koulutus

- kognitiivisista vaikeuksista tiedottaminen, esteetön viestintä

Kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan 

- Käypä hoito –suositus on käytössä lasten ja nuorten osalta

- tutkimuksellisen tiedon merkityksen korostaminen, jotta myös aikuisiälle

saadaan oma Käypä hoito -suositus

- tiedotus ja ammattilaisten koulutus, monikanavainen, esteetön viestintä

- eri elämänvaiheissa annettu tieto ja tuki

- yhteistyö eri ammattilaisten kanssa sekä tunnistamisessa että kuntoutuksessa

- liitto tavoittaa 25 % sairastuneista/diagnoosin saaneista

- systemaattinen ensitieto yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa perheille,

joissa lapsi on saanut kielihäiriödiagnoosin

Liiton talous on vakaa 

- rahoituksen turvaaminen / STEA

- talouden tasapainotus ja jatkuva seuranta

- osaava palvelujen tuottaja

- kustannustehokas palvelutuotanto

- tiedotus, markkinointi

- monimuotoinen varainhankinta

Työntekijöinä pätevät ammattilaiset, haluttu työnantaja ja arvostettu 

yhteistyökumppani 

- erityisasiantuntijuuden ylläpitäminen aivoterveyden, aivoverenkiertohäiriön ja

kehityksellisen kielihäiriön osalta

- erityisosaamisen korostaminen, moniammatillisuus

- toimivat kumppanuudet

- oppilaitosyhteistyö, opiskelijoiden ohjaus
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Tunnettu toimija 

- arvostettu yhteistyökumppani

- 5000 aktiivista vapaaehtoistoimijaa

- tiedotus, monikanavainen, esteetön viestintä, markkinointi

- vaikuttaminen, mm. lausunnoin ja kannanotoin

- hyvä maine

- vapaaehtoisten koulutus, kuten kokemuskoulutus ja vertaistuki

- yhdistystoiminnan monimuotoisuus paikalliset olot ja tilanteet huomioon ottaen

- vapaaehtoistyön mahdollistaminen eri muodoissa sekä yhdistyksissä että liiton

toimintana myös ilman jäsenyysvelvoitetta

- paikallisen yhdistys- / kerhotoiminnan varainhankinnan ja toiminnan tukeminen

johtoryhmä 27.2.2019
liittohallitus 18.3.2019 
liittovaltuusto 11.4.2019 
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