
AVH-OSAAJA 
Kevät 2020 (10 op)



Oletko tuleva AVH-osaaja?
Työskenteletkö AVH-sairastaneiden kanssa ja haluat oppia lisää?

AVH-osaajakoulutuksessa saat kokonaiskuvan aivoveren- 
kiertohäiriöistä, niiden preventiosta ja kuntoutumisesta sekä 
elämästä AVH:n jälkeen.

Ajankohta: tammikuu–kesäkuu 2020

Koulutuksen laajuus: 10 op

Kohderyhmä:   
Ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja 
heidän läheisiään, kuten lähihoitajat, sairaanhoitajat ja terapeutit.

Koulutuksen rakenne:  
Koulutus sisältää kolme kahden päivän lähijaksoa (6 päivää) 
Erityisosaamiskeskus Suvituulessa Turussa. 

1. Koulutukseen orientoituminen ja vaadittavien taitojen opettelu, AVH:n
riskitekijät, preventio, oireiden tunnistaminen ja hoitoonohjaus

2. AVH:n hoito ja kuntoutus, liitännäisoireet
3. Sairastuneen ja hänen perheensä elämänlaatu ja siihen liittyvät tekijät

Tämän lisäksi koulutukseen liittyy ennakko- ja välitehtäviä, jotka tehdään osin 
Priima-alustalla sekä verkossa tehtävä lopputentti.

Kehittämistehtävä: 
Opiskelija tekee koulutuksen aikana jonkin omaan työhönsä liittyvän 
konkreettisen kehittämistehtävän, jonka laajuus on 3 op.



Lähipäivien 2020 ajankohdat ja ohjelma
Aivoliitto pidättää oikeuden muutoksiin.

Tammikuu 

Tiistai 21.1. klo 9.30–17.00 
Kurssin alustus, Aivoliiton tuki ja materiaali ammattilaisille,  
vierailu Tyksiin; tutustuminen Tyksin AVH-valvontaosastoon ja  
Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijät ja ehkäisy -luento 

Keskiviikko 22.1. klo 8.00–15.00
Ohjausajat kehittämistehtäviin, AVH-sairastuneen tarina,  
AVH:n aiheuttamat moninaiset oireet,  
sairastuminen kriisinä ihmisen elämässä

Maaliskuu 

Tiistai 17.3. klo 10.00–17.00
Moniammatillinen kuntoutus, kuntoutumista edistävä hoitotyö ja  
omaisten huomiointi hoitotyössä, neuropsykologiset häiriöt ja  
niistä kuntoutuminen, AVH-kuntoutuksen menetelmiä

Keskiviikko 18.3. klo 8.30–15.15
AVH:n aiheuttamat nielemisvaikeudet, afasia; teoriaa ja harjoituksia,  
puhetulkkaus ja tulkkauspalvelut  

Toukokuu 

Tiistai 19.5. klo 10.00–17.00
Välitehtävän purku; AVH:n vaikutus mielialaan,  
AVH ja perhe; omaisen jaksaminen, AVH:n vaikutus seksuaalielämään,  
kuntoutus Suomessa sekä sairastuneen ja hänen perheensä sosiaaliturva

Keskiviikko 20.5. klo 8.30–15.00
AVH ja osallisuus, vertaistuki ja tukihenkilötoiminta eri puolilla Suomea;  
AVH-yhdistykset, Aivoliiton lomapalvelut sairastuneille perheineen,  
AVH-sairastuneen tarina, kehittämistehtävien esittely ja niiden opetukset,  
koulutuksen arviointi ja päättäminen



Suvilinnantie 2, 20900 Turku 
puh. 02 2138 200

info@aivoliitto.fi, www.aivoliitto.fi

Lisätietoja:

Ulla Ehrlund, koulutussuunnittelija
ulla.ehrlund@aivoliitto.fi
p. 050 365 6619

Koulutuspaikka:
Erityisosaamiskeskus Suvituuli
Suvilinnantie 2
20900 Turku

Osallistumismaksu: 490 €.  
Hintaan sisältyy lähipäivien opetus, 
ohjaus verkossa, sähköinen luento- ja 
muu materiaali. Opintokeskus-Sivis 
tukee koulutusta. 

Ilmoittautuminen:
Aivoliiton koulutuskalenterin kautta 
10.12.2019 mennessä  
https://www.lyyti.in/AVHosaaja2020

Yhteen ryhmään otetaan maksimissaan 
20 osallistujaa. Valituille ilmoitetaan 
18.12.2019 mennessä.




