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AVOKUNTOUTUSTA JA RYHMIÄ



Monipuolista neurologista 
kuntoutusta

Neuropisteestä saat yksilöllistä avokun-
toutusta, jonka avulla tuemme toiminta-
kykyäsi arjessa, työssä ja harrastuksissa. 

Terapiapalvelut on tarkoitettu kaikille.  
Henkilökuntamme on erikoistunut neuro- 
logisia sairauksia sairastavien ja vammau-
tuneiden aikuisten kuntoutukseen ja kivun 
hoitoon. Esteettömät tilat, välineistö ja 
henkilökuntamme osaaminen soveltuvat 
erityisesti vaikeavammaisten asiakkaiden 
kuntouttamiseen.

Kelan maksusitoumusta voi tarvittaessa 
hakea alle 65-vuotias neurologista 
sairautta sairastava henkilö, jolla on 
huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista 
suoriutumisessa ja osallistumisessa. 
Kuntoutuspalveluihimme voi tulla myös 
omakustanteisesti, lääkärin lähetteellä tai 
vakuutusyhtiön tai kaupungin maksusitou-
muksella. Neuropiste palvelee Helsingin 
Arabiassa ja Itäkeskuksessa sekä Turussa.

Laaja palveluvalikoima

• Yksilömuotoinen fysioterapia
• Akupunktio (Arabia)
• Toimintakykyarvio
• NeuroTrainer -henkilökohtainen

valmennus

• Lokomat -kävelykuntoutus

• Painokevennetty kävelykuntoutus
• Yksilömuotoinen allasterapia
• Toimintaterapia
• Lymfaterapia
• Hieronta
• Neurologin vastaanotto (Arabia)
• Toimintakykyarviot kotona ja

kotikuntoutus
• Ryhmät

Neuropisteen palvelut on tarkoitettu kaikille

Toimipistekohtaiset palvelut voit 
katsoa Neuropisteen nettisivuilta.



Vuosikymmenten kokemus ja 
kuntoutusosaaminen

Neuropisteen asiantuntijat ovat 
erikoistuneet kuntouttamaan aikuisia, 
joilla on neurologinen sairaus tai vamma. 
Neuropisteissä yhdistyvät valtakunnallisten 
potilasjärjestöjen sekä yhden suurimman 
kuntoutusalan kotimaisen toimijan tieto 
neurologisista oireista ja sairauksista, vuosi-
kymmenten kokemus kuntoutuspalvelujen 
tuottamisesta sekä kokeneen henkilökun-
nan erikoistunut osaaminen.

Neuropisteiden taustalla on Neuroliiton, 
Parkinsonliiton ja KK-Verve Oy:n yhteistyö, 
jonka tarkoituksena on tuottaa avomuo-
toisia terveydenhuollon palveluita, suurim-
maksi osaksi kuntoutuspalveluita.

Asiakkaidemme tyypillisiä 
sairauksia tai vammoja

• MS-tauti
• harvinaiset neurologiset sairaudet
• Parkinsonin tauti
• muut liikehäiriösairaudet, esim. dystonia
• aivoverenkiertohäiriöiden sekä

aivovamman jälkitilat

• selkäydinvammat
• lihassairaudet
• kehitysvammat
• ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn

alenemat

Neurologisen kuntoutuksen erikoisosaamista

Tuotamme tinkimättömään 
laatuun ja osaamiseen 
perustuvia kuntoutuspalveluita.



Toimipisteet

Neuropiste palvelee kahdella paikkakunnalla, Helsingin Arabiassa ja Itäkeskuksessa sekä Turussa.

Neuropiste Arabia 
Arabiankatu 17 
00560 Helsinki 

Ota yhteyttä 

p. 040 088 4667
ma–pe klo 9–17 
hki-ajanvaraus@neuropiste.fi 
www.neuropiste.fi/helsinki

Neuropiste Turku 
Läntinen pitkäkatu 33 
20100 Turku 

Ota yhteyttä 

p. 040 180 7338
ma–to klo 9–18 
pe klo 8–16 
tku-ajanvaraus@neuropiste.fi 
www.neuropiste.fi/turku
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Neuropiste Itäkeskus 
Turunlinnantie 8 4. krs
00930 Helsinki 

Ota yhteyttä 

p. 050 408 4588
ma–to klo 8–19, pe klo 8–16 
toimisto@neuropiste.fi 
www.neuropiste.fi/helsinki




