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Perustietoa aivovammasta

Aivovammaliitto ry on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä oma jär-
jestö. Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluu oleellisesti

• tiedottaminen ja Aivoitus-lehden julkaiseminen
• vaikuttaminen
• vertaistuki 
• sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen 
• yhdistystoiminnan tukeminen sekä
• koulutus, neuvonta ja ohjaus.

Aivovammaliiton ja aivovammayhdistysten kautta voit löytää tukihenkilön ja saada ver-
taistukea. Voit myös itse kouluttautua vertaistukihenkilöksi tai kokemuskouluttajaksi.

Ota yhteyttä!
Aivovammaliitto ry
(09) 836 6580
tiedotus@aivovammaliitto.fi
aivovammaliitto.fi
aivovaurio.fi
elämäjatkuu.fi
facebook.com/Aivovammaliitto
Twitter: @Aivovammaliitto 
#aivovamma
#elämäjatkuu 
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Voit liittyä jäseneksi osoitteessa aivovammaliitto.fi tai soittamalla toimistolle.
Esitetilaukset lomakkeella: aivovammaliitto.fi → tiedotus → tilaa esitteitä.



Mikä aivovamma on?

Aivovamma, eli tapaturman aiheuttama aivovaurio, syntyy erilaisissa onnettomuuk-
sissa tai tapaturmissa päähän kohdistuvan ulkoisen voiman vaikutuksesta. 

Yli puolet kaikista aivovammoista syntyy putoamisten ja kaatumisten seurauksena. 
Työikäisillä vakavien ja kuolemaan johtaneiden vammojen suurimpana aiheuttajana 
ovat liikenneonnettomuudet ja iäkkäillä putoamiset ja kaatumiset. 

Aivovamma vaikuttaa monen elämään

Aivovammoja syntyy putoamisten, kaatumisten ja liikenneonnettomuuksien lisäksi 
esimerkiksi työtapaturmissa, pahoinpitelyiden seurauksena ja vapaa-ajan tapatur-
missa. Erittäin lievän aivovamman, eli kansanomaisesti aivotärähdyksen, saaneista 
valtaosa toipuu oireettomaksi. Mitä vakavammasta vammasta on kyse, sitä toden-
näköisemmin siitä jää pysyviä oireita. Onnistuneella ensihoidolla voidaan ehkäistä 
pysyviä vaurioita ja kuntoutuksella lievittää oireiden aiheuttamaa haittaa.

Aivovamma ei useinkaan näy päällepäin. Tämän vuoksi vammautuneen ja ympäris-
tön voi olla vaikea tulkita ja ymmärtää oireita. Oireet voivat kuitenkin haitata merkit-
tävästi selviytymistä päivittäisissä toimissa, työssä ja sosiaalisissa suhteissa. 

Aivovamman saa vuosittain arviolta 15 000 − 20 000 suomalaista ja sen jälkitilan 
oireita on noin 100 000 henkilöllä. Kun mukaan lasketaan vammautuneen lähipiiri, 
aivovamma koskettaa noin puolta miljoonaa suomalaista. Aivovammat ja niiden oi-
reet ovat monimuotoisia ja yksilöllisiä. Aivovamma ei ole älyvamma, vaikka se voikin 
aiheuttaa esimerkiksi muistihäiriöitä ja vaikeuksia oppia uutta. 

Tunnista aivovamman oireet

Jos sinä tai läheisesi loukkaa pään tapaturmas-
sa, soita numeroon 112, jos henkilöllä on  

• pienikin muutos tajunnantilassa
• muistamattomuutta
• sekavuutta
• puheen muuttumista epäselväksi
• toisen raajan voimattomuutta
• pahenevaa päänsärkyä
• toistuvaa oksentelua tai 
• olet epävarma siitä, tarvitseeko loukkaantunut ammattilaisen apua. 

Päähän kohdistuneen tapaturman sattuessa kiinnitä huomiota erityisesti kahteen 
asiaan: 1) miten pitkään ihminen on tajuton ja 2) miten pitkään vaikuttaa siltä, etteivät 
asiat jää hänen mieleensä. Aivovamman oireet saattavat ilmetä vielä päivienkin kulut-
tua tapaturmasta. Jos vammautunut tai läheinen myöhemmin huomaa oireita, jotka 
viittaavat aivovammaan, on syytä hakeutua neurologisiin tutkimuksiin. Vuosittain jää 
arvioiden mukaan jopa tuhansia aivovammoja diagnosoimatta.

Ota yhteyttä!
Aivovammaliitto ry
(09) 836 6580
tiedotus@aivovammaliitto.fi
aivovammaliitto.fi
aivovaurio.fi
elämäjatkuu.fi
facebook.com/Aivovammaliitto
Twitter: @Aivovammaliitto 
#aivovamma
#elämäjatkuu 
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Aivovammasta saattaa jäädä seurauksia, joita kutsutaan jälkitilaksi. Jälkitilalla tarkoi-
tetaan tapaturman välittömien vaikutusten paranemisen jälkeen ilmeneviä pitkäai-
kaisia tai pysyviä muutoksia. Mitä paremmin ensihoito ja kuntoutus onnistuvat, sitä 
vähemmän jälkitilan oireita yleensä jää. 

Jälkitilan aiheuttamia oireita voivat olla:
• epänormaali väsymys ja heikentynyt rasituksen sietokyky
• tarkkaavuuden ylläpidon ja keskittymisen heikentyminen
• muistihäiriöt, erityisesti lähimuistin heikentyminen
• aloite- ja suunnittelukyvyn heikentyminen
• toiminnan ja ajattelun hidastuminen ja jumittuminen
• sanojen löytämisen ja sanattoman viestinnän ymmärtämisen vaikeus
• oiretiedostamattomuus eli vaikeus tunnistaa vamman aiheuttamia oireita ja muutoksia
• luonteen muutokset, luonteenpiirteiden korostuminen tai latistuminen
• ajattelun muuttuminen konkreettiseksi
• erilaiset fyysiset oireet, kuten halvaukset, tasapainohäiriöt, päänsärky,  

epilepsia, unihäiriöt, näkökenttäpuutokset tai puheen vaikeudet

Kuntoutuksella autetaan vammautunutta tiedostamaan oireet ja tuetaan toiminta-
kyvyn kohentumista. Neuropsykologinen kuntoutus on keskeinen kuntoutusmuoto. 
Muuta kuntoutusta voivat esimerkiksi olla puhe-, toiminta- ja fysioterapiat. Sopeu-
tumisvalmennus tukee uudenlaiseen elämäntilanteeseen ja arkeen sopeutumista. 
Myös vammautuneen omaiset ja läheiset tarvitsevat tukea ja ohjausta, sillä läheisen 
aivovamma muuttaa heidänkin elämäänsä.

Ennaltaehkäisy on parasta hoitoa

Voit itse vaikuttaa aivovammariskiisi. Pyö-
räilykypärän käyttö vähentää aivovamman 
riskiä kaikissa ikäryhmissä parhaimmillaan 
lähes 90 %. Kypärä suojaa myös muissa 
urheilulajeissa ja on tärkeä työturvallisuu-
den kannalta esimerkiksi rakennustyö-
mailla. Turvavyön käyttö autoissa vähen-
tää aivovammariskiä kolmasosalla. 60 % 
aivovammoista syntyy alkoholin vaikutuk-
sen alaisena. Kenkien liukuesteet auttavat 
pysymään pystyssä pääkallokeleillä. Huo-
lehdi itsestäsi ja läheisestäsi!
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