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MikMikää on aivovamma?on aivovamma?

MMääääritelmritelmää::

Ulkoisen energianUlkoisen energian aiheuttama aiheuttama 

•• Aivojen toimintahAivojen toimintahääiriiriöö

taitai

•• Muu aivojen vaurioituminenMuu aivojen vaurioituminen

Aivovammoja eivAivovammoja eiväät siis ole esim. aivoverenkiertot siis ole esim. aivoverenkierto--

hhääiriiriööt tai hapenpuutteesta johtuvat aivovauriott tai hapenpuutteesta johtuvat aivovauriot



Miten niin laiminlyMiten niin laiminlyöödyindyin……??

Joka pJoka pääivivää maailmassa kuolee n. 3500 maailmassa kuolee n. 3500 

henkehenkeää liikenneonnettomuuksissa, liikenneonnettomuuksissa, 

suurimmalla osalla heistsuurimmalla osalla heistää on aivovamma on aivovamma 

joko pjoko pääääasiallisena syynasiallisena syynää tai merkitttai merkittäävväännää

osasyynosasyynä…ä…



Aivovammat lukuinaAivovammat lukuina

•• Maailmassa n. 30 miljoonaa uutta aivovammaa Maailmassa n. 30 miljoonaa uutta aivovammaa 

vuosittainvuosittain

•• Noin 3 miljoonaa aivovamman aiheuttamaa Noin 3 miljoonaa aivovamman aiheuttamaa 

kuolemaa vuosittainkuolemaa vuosittain

•• PysyvPysyväästi tysti työökyvyttkyvyttöömien suhde kuolleisiin n. mien suhde kuolleisiin n. 

4:1 (= aivovamman takia n. 12 milj. pysyv4:1 (= aivovamman takia n. 12 milj. pysyväästi sti 

tytyöökyvytkyvytööntntää vuodessa)vuodessa)



Aivovammat lukuinaAivovammat lukuina

• Aivovammaan kuolee alle 40-vuotiaista 
länsimaissa enemmän kuin kaikkiin sairauksiin 
yhteensä

• Suomessa aivovammakuolleisuus on 
kaksinkertainen muihin Pohjoismaihin 
verrattuna

•• Euroopassa n. 3.5 miljoonaa uutta aivovammaa Euroopassa n. 3.5 miljoonaa uutta aivovammaa 

vuodessa ja n. 125 000 kuolemaa, noin vuodessa ja n. 125 000 kuolemaa, noin 

miljoona pysyvmiljoona pysyväästi vammautunuttasti vammautunutta



Aivovammat lukuinaAivovammat lukuina

•• JJäälkitilojen esiintyvyydeksi arvioitu 2.3 % lkitilojen esiintyvyydeksi arvioitu 2.3 % 

vvääestestööststää = n. 140 miljoonaa henke= n. 140 miljoonaa henkeää

•• Puolet vammoista nuorille Puolet vammoista nuorille –– aivovammat aivovammat 

aiheuttavat laiheuttavat läänsimaissa enemmnsimaissa enemmään menetettyjn menetettyjää

tytyöövuosia kuin syvuosia kuin syööppääsairaudet, aivoverisuonisairaudet, aivoverisuoni--

sairaudet ja HIV/AIDS yhteenssairaudet ja HIV/AIDS yhteensää



•• Aivovammat aiheuttavat noin 20 milj. Aivovammat aiheuttavat noin 20 milj. 

menetettymenetettyää elinvuotta, sokeritauti n. 4.5 milj.elinvuotta, sokeritauti n. 4.5 milj.

•• Aivovamman jAivovamman jäälkitilaa klkitilaa käärsivirsiviää n. 140 n. 140 

miljoonaa, dementiapotilaita n. 25 miljoonaa, dementiapotilaita n. 25 

miljoonaa, HIV potilaita n. 40 miljoonaamiljoonaa, HIV potilaita n. 40 miljoonaa

•• Liikennekuolemien mLiikennekuolemien määäärrään on ennustettu n. n on ennustettu n. 

kaksinkertaistuvan v. 2030 mennesskaksinkertaistuvan v. 2030 mennessää



EntEntää hinta?hinta?

•• Nuoren henkilNuoren henkilöön pysyvn pysyvää tytyöökyvyttkyvyttöömyys 1.36 myys 1.36 

milj. milj. €€ ja kuolema 2.43 milj. ja kuolema 2.43 milj. €€

•• Yhdysvalloissa laskettu suoriksi + vYhdysvalloissa laskettu suoriksi + väälillisiksi lillisiksi 

kustannuksiksi 60 miljardia dollaria vuodessa kustannuksiksi 60 miljardia dollaria vuodessa 

(v(vääestestöö n. 300 miljoonaa)n. 300 miljoonaa)

→→ Euroopassa (vEuroopassa (vääestestöö n. 700 miljoonaa) n. 700 miljoonaa) 

kustannukset n. 110 miljardia kustannukset n. 110 miljardia €€ vuodessavuodessa



Aivovammoja syntyy siis Aivovammoja syntyy siis 

liikenneonnettomuuksissaliikenneonnettomuuksissa……

LisLisääksi mm.ksi mm.

•• KaatumisKaatumis-- ja liukastumistapaturmissaja liukastumistapaturmissa

•• PutoamistapaturmissaPutoamistapaturmissa

•• TyTyöötapaturmissatapaturmissa

•• UrheilussaUrheilussa

•• PahoinpitelyissPahoinpitelyissää

•• SodissaSodissa

•• LuonnonkatastrofeissaLuonnonkatastrofeissa



Aivovammojen vAivovammojen väälillisilillisiää vaikutuksiavaikutuksia

•• Omaisten/lOmaisten/lääheisten kuormittuminen, heisten kuormittuminen, 

tytyöökyvyn aleneminen ja psykososiaaliset kyvyn aleneminen ja psykososiaaliset 

ongelmatongelmat

•• LisLisääääntynyt tapaturmantynyt tapaturma--alttiusalttius

•• SyrjSyrjääytyminenytyminen

•• SosiaaliSosiaali-- ja oikeusjja oikeusjäärjestelmien rjestelmien 

kuormittuminenkuormittuminen

•• Ennenaikainen vanheneminenEnnenaikainen vanheneminen



Ennenaikainen vanheneminenEnnenaikainen vanheneminen

AivojenAivojen
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LapsuusiLapsuusiään aivovammojen vn aivovammojen väälillisilillisiää

vaikutuksiavaikutuksia

•• Psykososiaalisen kehityksen hPsykososiaalisen kehityksen hääiriintymineniriintyminen

•• Kognitiivisen kapasiteetin vajaakehitys, Kognitiivisen kapasiteetin vajaakehitys, 

oppimisvaikeudetoppimisvaikeudet

•• MyMyööhhääisepilepsiaisepilepsia

•• ADHD (ylivilkkaus ADHD (ylivilkkaus –– tarkkaavuushtarkkaavuushääiriiriöö))

•• Taipumus epTaipumus epääsosiaalisuuteen ja psosiaalisuuteen ja pääihteiden ihteiden 

kkääyttyttöööönn

•• MielenterveyshMielenterveyshääiriiriöött



Aivovammojen todellisuuttaAivovammojen todellisuutta

•• Kun henkilKun henkilöö isketisketääään tajuttomaksi, suurin osa n tajuttomaksi, suurin osa 

herherääää nopeasti ilman pysyvinopeasti ilman pysyviää vaikutuksia (yli vaikutuksia (yli 

puolet vpuolet vääestestööststää luulee tluulee täämmään olevan totta)n olevan totta)

•• LievLievää aivovamma on maivovamma on määääritelty yli 40 eri ritelty yli 40 eri 

tavallatavalla

•• Aivovammojen vaikeusastetta arvioidaan Aivovammojen vaikeusastetta arvioidaan 

tajunnan tasolla ja muistiaukon kestolla tajunnan tasolla ja muistiaukon kestolla ––

molemmat epmolemmat epääspesifisispesifisiää oireita joiden oireita joiden 

perusteita ei tunnetaperusteita ei tunneta



•• Aivovammojen hoitoon ei ole rekisterAivovammojen hoitoon ei ole rekisterööity ity 

yhtyhtääään ln lääääkettkettää

•• Aivovamman poissulkemiseksi ei ole Aivovamman poissulkemiseksi ei ole 

olemassa mitolemassa mitääään varmaa menetelmn varmaa menetelmääää

•• Korkeimman tason pKorkeimman tason pääivystyskeskuksessa ivystyskeskuksessa 

Yhdysvalloissa 57 % lievistYhdysvalloissa 57 % lievistää aivovammoista aivovammoista 

jjääi toteamattai toteamatta

•• Tietokonekuvauksessa pTietokonekuvauksessa pääivystivystääviltviltää

llääääkkääreiltreiltää 70 % aivoruhjemuutoksista j70 % aivoruhjemuutoksista jääi i 

toteamattatoteamatta



Miten tMiten täähhään on tultu?n on tultu?

””Aivovamma on ihmisen monimutkaisin Aivovamma on ihmisen monimutkaisin 

sairaus, hsairaus, häänen monimutkaisimmassa nen monimutkaisimmassa 

elimesselimessäääänn””

””Julkinen tuki aivovammojen tutkimukselle, Julkinen tuki aivovammojen tutkimukselle, 

hoidolle ja koulutukselle on vhoidolle ja koulutukselle on väähhääististää. Yleis. Yleisöön n 

tietoisuus aivovammoista on olematonta.tietoisuus aivovammoista on olematonta.””



Kuuluuko aivovammapotilasKuuluuko aivovammapotilas……

•• Neurokirurgialle?Neurokirurgialle?

•• Korvaklinikalle?Korvaklinikalle?

•• SilmSilmääklinikalle?klinikalle?

•• OrtopedisOrtopedis--traumatologiselle osastolle?traumatologiselle osastolle?

•• Neurologialle?Neurologialle?

•• Psykiatrialle?Psykiatrialle?

•• Terveyskeskukseen?Terveyskeskukseen?

•• Kotiin?Kotiin?

•• Putkaan?Putkaan?



Perusopetus Suomen Perusopetus Suomen 
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Rahaan palataksemmeRahaan palataksemme……

•• HintaHinta--arviot suomalaisille 1 arviot suomalaisille 1 –– 2 miljardia 2 miljardia €€

vuodessavuodessa

•• Panostus aivovammatutkimukseen Panostus aivovammatutkimukseen 

maassamme esim. 2007 alle 100 000 maassamme esim. 2007 alle 100 000 €€

•• Yhdysvalloissa panostus vuonna 2008 Yhdysvalloissa panostus vuonna 2008 

aivovammojen tutkimukseen 80 milj. $ (esim. aivovammojen tutkimukseen 80 milj. $ (esim. 

Parkinsonin tautiin 230 milj. $)  Parkinsonin tautiin 230 milj. $)  

•• Potilasta kohti aivovammoissa 57 $ ja esim. Potilasta kohti aivovammoissa 57 $ ja esim. 

Alzheimerin taudissa 22 992 $Alzheimerin taudissa 22 992 $



Aivovammojen biomekaniikka

h = (n2-n0
2)/2mp

h = hidastuvuus
n = nopeus (alku)
n0 = nopeus (loppu)
m = pysähtymismatka
p = painovoimavakio

Aivoihin kohdistuvan hidastuvuus- tai 
kiihtyvyysvoiman suuruus riippuu siis nopeuden 
muutoksesta ja matkasta jossa tämä muutos 
tapahtuu. Aivovamman riski on merkittävä jos 
voima ylittää 30 G. Noin 6 m putoamisessa 
kuolemaan johtavan aivovamman riski on 50 %. 
Tuolloin törmäysnopeus maahan on noin 36 km/h.



Oletetaan että auto törmää n. 50 km/h vauhdissa 
puuhun ja pysähtyy n. 30 cm matkalla. Henkilö on 
turvavöissä eikä lyö päätään. 

h = 13.92 / 2 x 0.3 x 9.81 = 32 G

Matkustajan aivoihin vaikuttaa siis 32 kertaa maan 
vetovoiman suuruinen voima (tai aivoihin vaikuttaa 
32 x 1.5 kg = 48 kg suuruinen voima)

Jos henkilö on ilman turvavöitä ja pää iskeytyy 
tuulilasin sivupalkkiin (m ≈≈≈≈ 5 mm), hidastuvuus on 
noin 1970 G (eli aivoihin vaikuttaa noin kolmen 
tonnin suuruinen voima).



Oletetaan että henkilö kaatuu lyöden päänsä
kivilattiaan. Pää pysähtyy n. 5 mm matkalla. 
Kaatumisessa arvioidaan saavutettavan n. 1/3 x 
vapaan pudotuksen nopeus. 

h = 3.32 / 2 x 0.005 x 9.81 = 109 G

Henkilön aivoihin vaikuttaa siis 109 kertaa maan 
vetovoiman suuruinen voima (tai aivoihin 
vaikuttaa 109 x 1.5 kg = 164 kg suuruinen voima)



Mitä aivoissa tapahtuu vamman 
seurauksena?

Aivoihin kohdistuvat voimat voivat aiheuttaa 
mm.:

• Sisäisiä ja pinnallisia verenvuotoja

• Ruhjepesäkkeitä

• Diffuusin aksonivaurion



Diffuusi aksonivaurio  

• Aivokudoksen vaurioitumisen tärkein ja yleisin 
mekanismi

• Aiheutuu venyttävien, kiertävien ja repivien 
voimien vaurioittaessa hermosolujen runko-osia, 
aksoneita 

• Aiheuttaa sarjan solun sisäisiä biokemiallisia ja 
rakenteellisia muutoksia, jotka johtavat 
soluyhteyksien katkeamiseen

• Muutokset voivat jatkua kuukausien ajan 



Aivovammoissa on oleellista…

1. Kuinka paljon aivojen soluvauriota tapahtuu

2. Kuinka laajalla alueella soluvauriota 
tapahtuu

Ja ennen kaikkea:

3. Missä soluvauriota tapahtuu



Miksi nämä ovat oleellisia asioita?

• Aivojen tuhoutuneet solut eivät käytännössä
uusiudu, vaan toipuminen perustuu aivojen 
muotoutuvuuteen ja uudelleen 
järjestäytymiseen

• Mitä laajemmalla alueella vauriota on, sitä
vähemmän on terveitä muuntautumaan 
pystyviä rakenteita



Miksi nämä ovat oleellisia asioita?

• Jokaisen hermosolun toiminta on 
riippuvainen naapurisolujen toiminnasta

• Jotkut aivojen rakenteet ja radastot ovat 
huomattavasti tärkeämpiä kuin toiset



Aivovamma on ymmärrettävä
hermoverkon vauriona



Mitä tästä vauriosta seuraa?

Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus:

• Poikkeava väsyvyys, heikentynyt kyky sietää
rasitusta

• Muistin epäluotettavuus

• Aloitekyvyn heikkeneminen

• Keskittymisvaikeudet

• Ärtyneisyyden ja äkkipikaisuuden 
lisääntyminen



Muita tärkeitä ja yleisiä seurauksia

• Vaikeus tiedostaa itsessä tapahtuneita 
muutoksia

• Muuttunut sietokyky päihteille ja lääkkeille

• Hitaus ja kömpelyys



Mihin aivovamman saaneen tulisi pyrkiä?

• Oppia tuntemaan oma muuttunut itsensä ja 
omat rajansa

• Oppia ymmärtämään mitä tapahtuneet 
muutokset merkitsevät toisille

• Oppia hallitsemaan ongelmallisia oireita ja 
näin minimoimaan niistä aiheutuvan haitan

• Oppia hyväksymään itsensä ja tilanteensa



Mitä aivovamman saaneen ei tule tehdä?

• Takertua menneeseen

• Käyttää vammaa tekosyynä

• Takertua heikkouksiinsa ja mitätöidä
vahvuutensa

• Altistaa itseään uusille aivojen vaurioille



Vinkkejä vammautuneen läheisille

• Vamman jälkeen henkilö on yleensä vain 
ulkoisesti entisensä, ja ”sisäinen” muutos on 
tapahtunut hänen haluamattaan

• Aloitekyvyttömyys ei ole laiskuutta ja 
äkkipikaisuus ei ole ilkeyttä

• Anna rakentavaa palautetta, ilman sitä
vammautuneen on mahdoton oppia 
korjaamaan ongelmiaan



Vinkkejä vammautuneen läheisille

• Älä muuta rakkaus- tai ystävyyssuhdetta 
hoitosuhteeksi

• Perusluonteenpiirteet yleensä pääosin 
säilyvät, huomaa ja arvosta niitä

• Tarvitsemme kaikki ymmärrystä ja tukea, 
aivovamman jälkeen normaaliakin enemmän

• Älä uuvuta äläkä syyllistä itseäsi, toimi niin 
kuin tunnet oikeaksi


