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1. Aivovammaosaaminen terveydenhuollossa on edelleen 
osittain puutteellista, eivätkä kaikki kirjaukset ole 
aina riittävän tarkkoja vakuutusoikeudellisesta näkö-
kulmasta. Kirjauksiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. 

2. Potilaan ja kuntoutujan videointi pitäisi hyväksyä so-
veltuvin osin yhdeksi viralliseksi dokumentoinnin 
työkaluksi. Videointia voisi toteuttaa mahdollisuuksien 
mukaan jo tapaturmapaikalta alkaen, sillä video täyden-
täisi dokumentoitua näyttöä sanallisen kuvailun rinnalla. 
Videoiden avulla voitaisiin sekä parantaa aivovammau-
tuneen henkilön asemaa ja vammautuneen oikeusturvaa 
sekä edistää oiretiedostuksen heräämistä.

3. Moni aivovammainen kuvaa kotiutumisen jälkeen olevansa 
kuin sumussa, jolloin ymmärrys siitä, mistä ja milloin pitäisi 
hakea apua ja hoitoa, on epäselvää. Usein potilaalle anne-
tut ohjeet ja yhteydenottopyynnöt unohtuvat, sillä etenkin 
alkuvaiheessa muistiongelmat vaikeuttavat muun muassa 
sovittujen aikojen noudattamista. Tähän auttaisi terve-
ydenhuollosta tehtävä yhteydenotto. Tämä takaisi, 
ettei vammautunut ihminen jää kotiuduttuaan yksin.

4. Jos vammautuneen vakuutus ei korvaa hoitoa ja kuntou-
tusta, ei hän aina saa riittävästi neuvonta vaihtoehtoisista 
poluista (Kela/terveydenhuolto/työeläkejärjestelmä). Olisi 
tärkeää päästä tilanteeseen, jossa vammau-
tuneen ei tarvitse murehtia maksajasta, vaan mak-
sajat selvittelisivät keskenään, kenen vastuulla kuntoutuja 
on. Terveydenhuoltolain mukaisesti kunnan pitää ottaa 
vastuu tällaisissa tapauksissa.  

5. Yleisimpiä syitä vakuutusongelmiin näyttää ole-
van syy-yhteyden katkeaminen. Tähän vaikuttaa se, 
ettei aivovammaa diagnosoida ajoissa tai kirjaukset ovat 
puutteellisia. Myös oireiden tulkitseminen jostakin muusta 
kuin aivovammasta johtuviksi aiheuttavat erimielisyyksiä 
vakuutusyhtiöiden kanssa. Vammautunutta hämmentää 
hoitaneiden lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden poikkea-
vat kannat. Aivovammaliitto ry on vahvasti sitä mieltä, että 
muutoksia tarvitaan sekä tapaturmalainsäädäntöön että 
sen valvontaan. Myös vammautuneen ihmisen asemaan 
pitää kiinnittää erityistä huomiota sekä palvelujärjestel-
mässä että lainsäädännössä. 
Sisäministeri Paula Risikko piti kannanottoa hyvänä. Erityi-

sesti hän kiitteli alkuvaiheen kirjauksien merkitykseen huomion 
kiinnittämistä. Lisäksi hän pitäisi hyvänä asiana, että jokaiselle 
aivovamman saaneelle nimettäisiin oma sosiaalityöntekijä, jolla 
on ymmärtämystä sekä palveluketjusta että vakuutusasioista.

Risikko osallistui tilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriön 
tiloista, joten hän luovutti julkilausuman tuoreeltaan sosiaali- 
ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. 

Teksti ja kuvat: Pia Warvas, 

Aivovammaliittoon kuuluvan Etelä-Pohjanmaan aivovam-
mayhdistyksen jäsen Unto Reinikainen ja puheenjohtaja 
Reijo Salo esittivät alkukeväästä 2016, että Aivovammaliitto 
järjestäisi seminaarin, jossa keskityttäisiin aivovammakun-
toutuksen karikoihin ja onnistumisiin. Kerralla rysähti – kaikki 
muuttui, Aivovamma 2017 -juhlasymposiumi järjestettiin 
Aivovammaliiton 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 16. – 
17.3.2017 Seinäjoen keskussairaalassa yhteistyössä Validia 
Kuntoutuksen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-
Pohjanmaan aivovammayhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa 
kuultiin ammattilaispuheenvuoroja, mutta myös vammautu-
neiden ihmisten ja heidän läheistensä ääni kuului vahvana. 

symposiumin avaus ja  
julkilausuman luovutus 
paula Risikko,  
sisäministeri

Reijo Salo ja Unto Reinikainen 
Etelä-Pohjanmaan aivovam-
mayhdistyksestä luovuttivat 
tilaisuuden aluksi kannanoton 
sisäministeri Paula Risikol-
le. Ministeri ei hallituskiireiden 
vuoksi päässyt paikalle, mutta hän osallistui tilaisuuteen 
puhelimen välityksellä. Kannanoton keskeisin sanoma oli, 
että tapaturmalainsäädäntöön ja sen valvontaan tar-
vitaan muutoksia. Julkilausumassa kuvattiin niitä haasteita 
ja karikoita, joita esiintyy monen aivovammaisen ihmisen 
tapauskertomuksessa. Julkilausumassa painotettiin erityises-
ti viittä seikkaa.
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– Aivoverenkiertohäiriössä vaurio on usein hyvin paikalli-
nen, kun taas aivovammassa se on usein diffuusi eli rajoiltaan 
epätarkka. Se onkin haastavinta, sillä vamma voi invalidisoi-
da vahvasti, mutta olla vaikeasti diagnosoitavissa etenkin 
silloin, jos alkuvaiheen diagnostiikka viivästyy. Ellei kuvia oteta 
ensimmäisten viikkojen aikana, voivat muutokset hävitä niin, 
etteivät ne enää sen jälkeen otetuissa kuvissa näy.

Ensihoito tapaturmapai-
kalla ja päivystyksessä 
Sami Länkimäki,  
Toiminta-alueen johtaja,  
Päivystyskeskus,  
Ensihoidon ylilääkäri, Anestesio-
logian ja tehohoidon erikois- 
lääkäri, Etelä-Pohjanmaan  
sairaanhoitopiiri, Ensihoitokeskus

– Ensihoidon onnistuminen on 
keskeisessä roolissa aivovammojen hoidossa, kertoo ylilää-
käri Sami Länkimäki.  

Aivovammojen primäärivammaksi kutsutaan iskun, 
kiihtyvyys-hidastuvuusliikkeen tai läpäisevän esineen aiheut-
tamaa varsinaista vammaa. Sekundäärivammaksi kutsutaan 
vaurioitumista, joka tapahtuu varsinaisen primäärivamman 
jälkeen. 

Sekundäärivamman aiheuttaa useimmiten hapenpuute, 
matalat verenpaineet, diagnoosin tai neurokirurgisen hoidon 
viivästyminen, kouristelu, hiilidioksidin poikkeava määrä 
veressä, noussut aivopaine tai muiden vammojen hoito. 
Ensihoidon tavoitteena on ehkäistä sekundäärivammojen 
syntyminen. Aivovammojen ensihoito tehdään kentällä, itse 
tapahtumapaikalla. Ensihoito sisältää diagnostiikan siitä, 
onko aivovamma mahdollinen. Ensihoidossa ensimmäisen 
tunnin (golden hour = kultainen tunti) aikana kuolemaan joh-
taa 38 prosentissa hoitamaton hapenpuute ja 24 prosentissa 
hoitamaton verenpaine. 

– Välittömästi tapahtumapaikalla tehdään riittävät hoi-
totoimenpiteet ja lääkitykset, että henkilö saadaan mahdol-
lisimman hyvässä kunnossa lääkäriin. Tapahtumapaikalla 
tehdään harvoin varsinaisia hoitotoimenpiteitä. 

Länkimäki korostaa, että aika on aivokudosta. Joka 
ikinen minuutti tuhoaa sitä, joten siksi pyritään minimoimaan 
tapahtumapaikalla käytetty aika. Tavoitteena on antaa neuro-
logisen selviytymisen osalta tarvittava ensihoito. 

– Tärkeintä on look, feel, listen eli katso, tunne, kuuntele. 
Koskaan ensihoidossa ei saa unohtaa omia silmiä, korvia ja 
kosketusta, sillä niiden avulla saa usein informaatiota enem-
män kuin kaiken maailman monitoreilla ja vempeleillä, joita 
nykyään on käytössä. 

Biomarkkerit aivovammo-
jen diagnosoinnissa 
Olli Tenovuo, ylilääkäri,  
neurologian ja neurotraumato-
logian dosentti TYKS

Dosentti Olli Tenovuo kertoo, 
että nykyään tunnetaan noin sata 
muuttujaa, joiden tiedetään tai 
joiden epäillään vaikuttavan aivo-

miksi Aivovammaliittoa tarvittiin 
Timo Kaitaro,  
FT, dos, Helsingin yliopisto

FT, dosentti Timo Kaitaro 
on Aivovammaliiton perusta-
jajäseniä. Hän loi katsauksen 
90-luvun alkuvuosiin, jolloin 
liiton perustamista alettiin 
suunnitella. 

– Muistan hyvin sen 
hetken, jolloin perustamis-
asiakirja allekirjoitettiin. Muistan myös, että AVL Yhteys 
-lehdessä, joka on nykyisen Aivoituksen edeltäjä, kirjoitettiin 
seuraavasti:”Yhteys on tärkeä ihmisen elementti. Suomessa 
on tuhansia aivovammaisia ihmisiä ja heidän omaisiaan, joilta 
tämä yhteys on kadonnut”.

Kaitaro kertoo, että tuolloin oli runsaasti ihmisiä, jotka 
eivät olleet kuulleetkaan aivovammoista, saati yhdistyksistä 
tai liitosta – toisin kuin nyt, kun ihannetapauksessa liitosta 
ja yhdistyksistä saa tiedon ja liiton esitteitä luettavaksi jo 
sairaala-aikana. 

Kaitaro kuvailee, että hänen oma neuropsykologinen 
osaamisensa aivovammoista ei perustu pelkästään oppi-
kirjoihin, vaan on karttunut vuosien varrella kuuntelemalla ja 
keskustelemalla aivovamman saaneiden ja heidän läheisten-
sä kanssa. Hän kiittelee, että aivovammatyö on kehittynyt 25 
vuoden aikana hurjasti. 

– Konkreettisesti huomasin tämän, kun olin toistakym-
mentä vuotta tutkijana ja palasin vuonna 2009 silloiseen Kä-
pylän kuntoutuskeskukseen. Huomasin, että aivovammojen 
kuntoutus oli kehittynyt niin paljon, että tunsin itseni harjoit-
telijaksi. Huomasin, että tieto oli lisääntynyt, sopeutumisval-
mennuskurssit olivat kehittyneet ja käytettävissä oli monipuo-
lisesti liiton tuottamaa hyvin toimitettua tiedotusmateriaalia. 
Melkein kaikissa edistysaskeleissa liitolla ja yhdistyksillä on 
sormensa pelissä joko suorasti tai ainakin epäsuorasti.  

Aivovamman jälkihoito 
ja kuntoutus – konsen-
suskokouksen jälkeinen 
kehitys 
Jaana Autere, LT, neurologian 
erikoislääkäri, osastonylilääkäri 
Kys Neurokeskus

LT Jaana Autere kertoi, mi-
ten aivovammatyö on kehitty-
nyt Kuopiossa vuonna 2008 pi-
detyn äkillisten aivovaurioiden konsensuskokouksen jälkeen. 
Tuolloin konsensuslausumassa muun muassa kehotettiin 
kaikkia yliopistosairaaloita perustamaan aivovammapoliklini-
kat ja panostamaan kuntoutukseen.

– Kuntoutuksen painopistettä pitää siirtää nykyisestä 
enemmän aikaisempaan vaiheeseen. Aivojen plastisuuden 
kannalta varhainen kuntoutus on olennaisen tärkeää. Pe-
rinteisesti terveydenhuollossa keskitytään potilaan toimin-
takyvyn menetyksien tutkimiseen. Kuntoutuminen perustuu 
kuitenkin jäljellä oleviin mahdollisuuksiin. 

Autere kuvailee, että jos aivovammasta kuntoutumista 
verrataan aivoverenkiertohäiriöihin, ovat erot hyvin merkittäviä. 

symposiumi 2017
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erilaisin tekijöin, kuten tiestön rakenteella ja eteläpohjalaisella 
luonteenlaadulla.  Myös aivovammoja saadaan lakeuksilla 
enemmän kuin muualla maassa. Eri vuosina aivovamman 
saaneista alle 17-vuotiaita on ollut 43 – 62 ja yli 18-vuotiaita 
115 – 169

– Päivän mittaan on tullut esiin, että aivovamman alkuvai-
heen ja vamman asteen arviointi ovat hankalia. Vammautu-
mistapahtumaan liittyvät kirjaukset ovat erittäin merkittävässä 
roolissa ja niitä on syytä edelleen tarkentaa. Kun asiat on 
alusta asti selkeästi kirjattu, on tarvittavat dokumentit ja 
perustelut jatkoa ajatellen olemassa, eikä silloin tule ongelmia 
kuntoutuksen suunnittelussa tai vakuutusyhtiön kanssa. Tätä 
on jatkuvasti syytä korostaa. Se, mitä on tapahtunut ja miten 
se on vaikuttanut sekä muut tarpeelliset tiedot ja havainnot 
pitää kirjata huolellisesti ylös koko hoitoketjun ajan, kertoo 
neurologian ylilääkäri Keijo Koivisto. 

Koivisto toteaa, että alkuvaiheen tapahtumatiedot voivat 
olla puutteelliset. Puhutaan esimerkiksi pitkään liukastumi-
sen seurauksena murtuneesta ranteesta, mutta vain vähän 
samassa tapaturmassa tulleesta pään vammasta. 

– Kehitteillä oleva strukturoitu lomake, jossa kysytään 
kaikki tarpeellinen, auttanee tulevaisuudessa. Kun kaikki 
tarpeelliset kirjattavat asiat on lomakkeessa valmiina, ne eivät 
ole vain yksittäisten hoitoketjuun osallistuvien henkilöiden 
muistin varassa. Monelta murheelta säästyttäisiin, kun alku-
vaiheen kirjaukset olisivat kunnossa.

Aivovammapotilaan hoi-
to kuntoon ja aivoterveys 
tavoitteeksi Eu:ssa 
Sirpa Pietikäinen  
europarlamentaarikko

– Ennaltaehkäisy on paras 
keino hoitaa aivosairauk-
sia ja aivovammoja. Mutta 
tietoa pitää olla, että osataan 
ennaltaehkäistä – eikä pelkkä 

tietokaan aina riitä, sillä esimerkiksi auto-onnettomuuksia voi 
tulla, vaikka ennaltaehkäisy olisikin kunnossa, toteaa euro-
parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.   

Pietikäinen korostaa, että aivoista kannattaa pitää huolta 
kaikin tavoin. 

– Aivovammojen hoidossa olennaista on oikea-aikainen 
diagnoosi, oikea hoito ja tarpeeksi ajoissa aloitettu kuntou-
tus. Riittävä lääkärien ja hoitohenkilökunnan osaaminen on 
myös tärkeää. Toivottavasti sote-uudistus tuo tähän positiivi-
sia vaikutuksia. 
Pietikäinen korostaa esteettömyyden lisäämistä.

– Pitäisi luoda rakenteita, että ihmiset, jolla on näkemi-
seen, kuulemiseen, liikkumiseen tai toimintakykyyn liittyviä 
rajoitteita, voisivat olla tasa-arvoisia. Kognitioon liittyvissä 
haasteissa esteettömyys voi yksinkertaisimmillaan olla ohje, 
että seuraa sairaalan lattiassa olevaa vihreää viivaa, niin 
löydät oikealle osastolle. Työelämään pitää luoda muistia, 
hahmottamista ja päättelyä tukevia rakenteita. Digitaalisia 
ympäristöjä, kuten pankkipalveluita, veroilmoituksen tekoa 
tai asiointia Kelan kanssa kaiken siirtyessä nettiin, ei pidä 
unohtaa. Nekin pitää suunnitella asiakaslähtöisesti ja tehdä 
helppokäyttöisiksi.

vamman ennusteeseen. Hän sanoo, että jo sen toteamiseen, 
että onko aivovammaa vai ei, vaikuttaa monta sekoittavaa 
tekijää. 

– Aivovamman vaikeuden arviointiin on kaksi kliinistä 
työkalua: tajunnan taso ja muistiaukko – ja näistäkin molem-
piin vaikuttaa tukku asioita. Tajunnan tasoon vaikuttaa muun 
muassa hapenpuute, kirurgiset toimenpiteet ja arviointiin 
silmien vammat; jos silmät ovat muurautuneet umpeen, ei ta-
junnan tasoa voi arvioida silmien avulla. Muistiaukon arvioin-
tiin vaikuttaa moni jo äsken mainittu, mutta lisäksi esimerkiksi 
päihtymys, unitila, kieliongelmat, muistisaarekkeet ja väärät 
muistikuvat. Aivovamma on ihmisen monimuotoisin sairaus 
ihmisen monimutkaisimmassa elimessä. 

Biomarkkerit ovat elimistön nesteistä tai kudoksista 
mitattavia merkkiaineita, jotka kuvaavat tietyn elimen tilaa. 
Kansantajuinen esimerkki biomarkkerista on hemoglobiini ja 
sen mittaaminen verikokeella. 

Aivojen biomarkkerit ovat huomattavasti ongelmallisempi 
asia, sillä aivot ovat monimutkainen elin ja niiden toiminta 
on niin ikään monimutkaista. Esimerkiksi aivoverisuonien 
ympärillä on veri-aivoeste-niminen mekanismi, joka estää 
suurimolekyylisten aineiden pääsyn verenkierrosta aivoihin 
ja päinvastoin. Tarkoituksena on estää haitallisten aineiden 
pääsy keskushermostoon. Monet aivoperäiset biomarkkerit 
esiintyvät veressä hyvin pieninä pitoisuuksina.

– On kolme mahdollisuutta, mitä voitaisiin mitata: valku-
aisaineet eli proteiinit, metaboliitit eli pienikokoiset aineen-
vaihduntatuotteet tai geenipätkät eli mikroRNA ja eksosomit. 
Aina, kun elimistössä tapahtuu jotakin, geenit reagoivat. 
Nämä kolme ovat niitä, jotka voisivat olla aivovammojen 
biomarkkereita. 

Biomarkkereita voitaisiin käyttää diagnostiikkaan, eli 
aivovamman toteamiseen, aivovamman vaikeusasteen 
arviointiin ja vauriomekanismien selvittämiseen. Merkkiainei-
den mahdollisuudet hoidon seurannassa voisivat osoittaa 
paranemisen tai tilan huononemisen, todeta hoidon aika-
na ilmaantuvia ongelmia, kuten aivojen verenkiertovajeen, 
aivopaineen nousun, turvotuksen ja solutason vauriot sekä 
ennustaa lisäongelmien todennäköisyyttä. 

– Nyt tutkimus on siinä vaiheessa, että erilaisia merk-
kiaineita on tunnistettu paljon ja biomarkkerit on aktiivinen 
tutkimuskohde. Haasteensa tuo aivovammojen valtava moni-
muotoisuus. Se asettaa merkittäviä haasteita kehittämiselle 
ja tulkinnalle, sillä tulkitseminen vaatinee usean merkkiaineen 
yhdistelmää. Biomarkkerit kuitenkin mullistanevat aivovam-
malääketieteen – ennemmin tai myöhemmin! 

Aivovammapotilaan 
hoitopolku Etelä-poh-
janmaan sairaanhoito-
piirissä 
Keijo Koivisto, neurologian  
ylilääkäri EPSHP

Etelä-Pohjanmaalla on tilasto-
jen mukaan liikenneonnetto-
muuksia keskiarvoa runsaam-
min. Esimerkiksi kuolemaan 
johtavia onnettomuuksia on kolminkertainen määrä Poh-
janmaahan verrattuna. Pohjanmaan maakunnassa niitä oli 
viisi, kun taas Etelä-Pohjanmaalla 16. Tätä on yritetty selittää 
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tavoite, kertoo neuropsykologian erikoispsykologi Sanna 
Koskinen. 

Koskinen toteaa, että neuropsykologisessa kuntoutuk-
sessa tulevaisuus on jo nykypäivää. Jo nyt moniammatilli-
suus, yksilöllinen ja ryhmämuotoinen kuntoutus ja kuntoutu-
jan arjessa tapahtuva kuntoutus ovat normaaleja käytäntöjä 
– ja tulevaisuudessa keskitytään ehkä nykyistäkin enemmän 
kuntoutujan arkeen. 

– Neuropsykoterapia, jossa yhdistetään neurotieteiden, 
neuropsykologian ja psykoterapian teoreettisia ja kliinisiä 
osa-alueita, kuten vuorovaikutusprosessien ymmärtämistä 
ja kuntoutujan kohtaamista muuttuneessa elämäntilantees-
sa, lisääntyy. Menetelmä on holistinen eli kokonaisvaltainen 
ja siinä käytetään usein erilaisia luovia menetelmiä apuna, 
hyödynnetään yksilön ja ryhmän omia voimavaroja, perheläh-
töisyyttä ja kerronnallista työotetta elämän uudelleen raken-
tamisen tukena.  

Luovissa menetelmissä hyödynnetään tanssia ja musiik-
kia, kuten tanssikuntoutusta, sillä musiikki ja tanssi aktioivat 
useita aivoalueita ja tukevat oppimista hermoverkostossa. 
Myös teknologian tarjoamat mahdollisuudet lisääntynevät. 
Tietokoneavusteinen, mobiili ja virtuaalinen kuntoutus ovat 
kustannustehokkaita ja luovat alueellista tasa-arvoa. 

Kokemuspuhujien ääni 

Lisäksi tilaisuudessa TAYSin moniammatillisesta kuntoukses-
ta kertoivat sosiaalityöntekijä Minna Nissinen, Johanna 
Rellman ja neuropsykologi Riikka Kilpinen. Vakuutuskun-
toutuskeskus VKK:n puheenvuoron työelämästä ja kuntou-
tuksesta vammautumisen jälkeen piti palvelupäällikkö Mia 
Lähdeniemi. Oman mausteensa tilaisuuteen toivat aivo-
vamman saaneiden ja heidän omaistensa kokemukset.

Aivovammaliiton hallituksen jäsen Annamaria Martti-
la esiintyi kahdessa roolissa. Hän kertoi kokemuspuhujana 
siitä, mitä tapahtui vuonna 1999, kun hän vammautui Lapin 
erämaassa liitovarjo-onnettomuudessa. Toinen rooli oli 
tohtorikoulutettavana. Hän valmistelee parhaillaan tohtorin-
väitöskirjaansa ”Elämää etananpyörässä” – hajaantunut itse 
aivovammautuneiden kerronnassa

Aivovammaliiton kokemuskouluttaja Mikko Ruponen 
puhui otsikolla ”Mun ensihoito meni h*lvetin hyvin”. Ruponen 
vammautui työtapaturmassa olleessaan ensihoitajana ambu-
lanssissa, joka joutui kolariin. 

Perhe Vainio, eli Kari ja Sari, kertoivat taipaleestaan 
siitä pitäen, kun Kari Vainio vammautui työtapaturmassa, 
joka oli samalla autokolari. Hänen autoonsa törmäsi täydes-
sä lastissa ollut rekka.

Kokemuspuhuja Jouni Salmenjaakko vammautui 
Kari Vainion tavoin työtapaturmassa, joka oli autokolari. Hän 
istui työmatkalla Dubaissa taksin takapenkillä, jolloin toinen 
auto törmäsi taksin perään. Salmenjaakko kertoo, että hän 
määrittele joka päivä itseään siitä, kuka hän on. ”Minä ei ole 
muuttunut, mutta minuus on muuttunut. Tärkeää on uuteen 
minään tutustuminen. Joka päivä. Pitää muistaa, että minä 
olen arvokas”. 

Aivovammautuneen 
kuntoutus Käypä hoito 
-suosituksen mukaan
Johanna Rellman, neurologian 
erikoislääkäri, TAYS

– Nuoren ihmisen pysyvä työ-
kyvyttömyys maksaa joidenkin 
arvioiden mukaan yhteiskun-
nalle 1,5 miljoonaa euroa. Am-
matillinen kuntoutuksen mah-
dollisuuksien selvittäminen tuleekin ottaa aivovammapotilaan 
lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalle jo varhaisessa vaiheessa, 
kertoo neurologian erikoislääkäri Johanna Rellman.

Aivovammapotilaan jatkohoidossa tulee keskittyä 
oireenmukaiseen hoitoon ja kuntoutuksen järjestämiseen 
tarvittaessa. Lääkinnällinen kuntoutus voi sisältää esimerkiksi 
neuropsykologista ohjausta ja kuntoutusta sekä sopeutu-
misvalmennusta. Vakavissa aivovammoissa voidaan tarvita 
myös osastokuntoutusta ja fysio-, toiminta- tai puheterapiaa.

– Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeistä. Jos 
pystyttäisiin esimerkiksi järjestämään työ, jossa on mahdollis-
ta ottaa vaikka tunnin nokoset tarvittaessa, töihin palaaminen 
tulisi helpommaksi. 

Tyypillisesti aivovamman aiheuttamat jälkioireet tulevat 
ilmi vasta muutamien päivien tai viikkojen kuluttua vammas-
ta. Kukaan ei osaa kertoa vielä ensiavussa, että on keskit-
tymisvaikeuksia tai oppiminen on tullut haasteellisemmaksi. 
Nämä seikat huomataan usein vasta, kun palataan kotiin tai 
työelämään. 

– Tutkimusten mukaan lievän aivovamman saaneista yli 
80 % toipuu hyvin ja palaa työelämään viikkojen tai kuukau-
sien kuluessa, kunhan alkuvaiheen diagnostiikka ja toipu-
mista tukeva neuvonta on kohdallaan. Kuntoutusohjaus ja 
sosiaalityö ovat usein keskeisessä roolissa.

– Usein kysytään, että paraneeko aivovamma. Toipumi-
nen perustuu aivojen plastisuuteen. Säilyneet hermosolut 
rakentavat uusia yhteyksiä. Paras aika kuntoutukselle on pari 
ensimmäistä vuotta vammautumisen jälkeen, joten silloin 
kuntoutuksen pitäisi olla intensiivistä. Ikä on merkittävä tekijä 
toipumista ennustettaessa.

Aivovammadiagnostiikka, hoito ja kuntoutus tulee toteut-
taa moniammatillisesti yhteisesti sovituin kriteerein. Käypä 
hoito -suosituksen päivitetty versio ilmestyy tänä vuonna.

 
Neuropsykologinen kun-
toutus ja sen tulevaisuu-
den näkymät aivovam-
makuntoutuksessa
Sanna Koskinen, neuropsyko-
logian erikoispsykologi, PsT, 
Helsingin yliopisto
Neuropsykologinen kuntoutus 
on lääkinnällisen kuntoutuksen 
muoto, joka tavoitteena on 
vähentää aivovaurion aiheutta-

mia kognitiivisia, emotionaalisia, psykososiaalisia ja käyttäy-
tymiseen liittyviä haittoja. 

– Neuropsykologinen kuntoutus vaikuttaa kokonaisval-
taisesti elämänlaatuun. Kaikkia ongelmia ei pystytä poista-
maan, joten elämänlaadun kohentuminen onkin keskeinen 
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