
 

Lasten aivovammat ja kuntoutus 
 

Suomessa vuosittain sadat lapset saavat tapaturmaisen aivovamman. Yli 90% lasten aivovammoista 

on lieviä, mutta toisinaan niidenkin seuraukset voivat olla vakavia. Pienten lasten aivovammat 

aiheutuvat useimmiten putoamisen seurauksena. Iän myötä liikenneonnettomuuksien osuus kasvaa. 

Aivovamma voi syntyä myös sairastumisen seurauksena. Syitä ei-tapaturmaisen aivovamman 

syntyyn voi olla esim. aivoverenkierron häiriö tai rakenteellinen poikkeama, aivotulehdus tai 

aivokasvain. Lapsen odottamaton vammautuminen on usein koko perhettä koskeva kriisi ja muuttaa 

ainakin hetkellisesti perheen arjen rutiineja. Perheenjäsenet reagoivat tapahtuneeseen eri tavoin ja 

onkin tärkeää, että välittömästi onnettomuuden tai sairastumisen jälkeen perheenjäsenillä on 

mahdollisuus psyykkiseen tukeen. Muille perheenjäsenille on tapana tarjota kriisiapua lapsen 

sairaalassa olon aikana. 

Aivovammasta toipuminen on monivaiheinen prosessi. Vammasta kuntoutumiseen vaikuttavat mm. 

lapsen ikä, vamman vaikeusaste, lapsen kognitiivinen taso, perheen hyvinvointi sekä kuntoutus- ja 

erityisopetuspalveluiden saatavuus.  Näin ollen aivovamman saaneen lapsen kuntoutuminen 

etenee aina yksilöllisesti ja toipumisen astetta on varmuudella vaikea ennustaa, varsinkaan kovin 

varhaisessa vaiheessa. Tavallisimpia vuoden sisällä vammautumisesta esiintyviä jälkioireita ovat 

esim. oppimisen- ja toiminnanohjauksen vaikeudet, keskittymispulmat, väsyvyys, tunne-elämän ja 

sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet. Kaikki oireet eivät välttämättä tule heti esiin. 

 

Aivovamman saaneen lapsen tai nuoren kuntoutuksessa käytetään tavallisimmin toiminta-, fysio-, ja 

puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta. Lisäksi perheillä on mahdollisuus osallistua 

sopeutumisvalmennus- tai kuntoutumiskursseille, joiden tarkoituksena on lisätä perheen 

voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessa. Perheen arki on lapsen toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Siihen osallistuminen on jo lapselle kuntouttavaa ja edistää hänen 

kehitystään. Tästä syystä lapsen terapiat pyritään integroimaan lapsen luonnollisiin 

toimintaympäristöihin (koti, koulu, päiväkoti) yhdessä perheen kanssa sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. Koulun tai päiväkodin aloittaminen vammautumisen jälkeen vaatii usein yksilöllisiä 

ratkaisuja sekä yhteistyötä vanhempien, opettajan ja kuntouttajien välillä. Usein käytetty tukitoimi 

kouluun palaamisen vaiheessa on henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevan suunnitelman 

eli HOJKS:n tekeminen.  



 

Aivovamman saaneen lapsen kuntoutusseuranta vaatii erityisosaamista ja sitä on tärkeä jatkaa 

riittävän pitkään, koska aivovamman oireet saattavat muuttua iän myötä. Alle kouluikäisen 

lapsen fyysinen ja kognitiivinen toipuminen on usein erityisesti alkuvaiheessa nopeaa. Kuitenkin 

hänelle saattaa myöhemmin tulla esille uusia ongelmia, kun kehitys etenee ja uudet aivoalueet 

kypsyvät. Esimerkiksi oman toiminnanohjauksen vaikeudet voivat tulla kokonaisuudessaan esiin 

vasta nuoruusiässä.  

 

Aivovamman saaneen lapsen ja nuoren perhekuntoutusohjelma (HOPE) tarjoaa akuuttivaiheen 

jälkeistä kuntoutusta syntymänjälkeisen aivovamman saaneille lapsille ja nuorille perheineen. 

Kuntoutusohjelman tavoitteina on lisätä lapsen ja hänen perheensä arjen toimintakykyä ja parantaa 

kaikkien perheenjäsenten elämänlaatua. HOPE on ainoa kokonaisvaltainen ja systemaattinen 

aivovamman saaneille lapsille tarkoitettu kuntoutusohjelma Suomessa, johon koko perhe osallistuu, 

ja johon kuuluu säännöllinen verkostoyhteistyö muun muassa lasta hoitavan ja kuntouttavien 

tahojen, sekä päivähoidon tai koulun kanssa. Yhteistyön tavoite on lisätä perheen ympärillä olevien 

toimijoiden välistä vuoropuhelua ja varmistaa, että kaikilla lapsen kanssa työskentelevillä aikuisilla 

on riittävät perustiedot aivovamman vaikutuksesta toimintakykyyn.  

 

Kuntoutuksen tavoitteita ovat mm. aivovamman saaneen lapsen tai nuoren fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin sekä iänmukaisen kehityksen edistäminen, kaikkien perheenjäsenten 

voimavarojen lisääminen, perheen tukeminen sopeutumisessa vammautumisen seurauksiin, sekä 

vamman aiheuttamien psyykkisten reaktioiden tunnistamisessa ja niistä aiheutuvien haittojen 

vähentämisessä. Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluu mm. lastenneurologi, 

neuropsykologi, erityisluokanopettaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja.  

 

Lähde: Honkinen, Kerminen, Mellenius, Miller ja Von Wendt (Toim.) Lapsen aivovamma –

Perustietoa syntymän jälkeisistä aivovammoista ja kuntoutuksesta.  Edita Publishing, Helsinki 

(2009).  

 



HOPE-kuntoutusta toteuttaa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Kuntoutus- ja 

kehittämiskeskus Huvitus. HOPE-kuntoutukseen voi hakea valtakunnallisesti ja tarkempaa tietoa 

alkavista kursseista, niiden ajankohdista ja hakumenettelyistä saa olemalla suoraan yhteydessä 

Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitukseen. 

 

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

 

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö 

Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus, p.02 2777 444, huvitus@mll.fi 

 

Toimintaterapeutti Patrick Mellenius, p.040 1678875, patrick.mellenius@mll.fi 

 

www.lastenkuntoutus.net/palvelut-perheille/aivovamman-saaneen-lapsen-tai-nu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


