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Tiivistelmä 
Aivovammat syntyvät tavallisesti tapaturmissa, joiden tärkeänä myötävaikuttavana tekijänä toimii 
usein päihteiden - yleensä alkoholin - väärinkäyttö.  

Urheilussa ja liikunnassa syntyvät aivovammat ovat harvinaisia. Ne liittyvät monesti korkea-
energisiin tapaturmiin, esim. korkealta putoamiseen ratsastuksessa tai kovassa vauhdissa 
tapahtuvaan kaatumiseen laskettelun tai pyöräilyn yhteydessä. 

Kamppailu-urheilussa tai kontaktilajeissa syntyvät vakavat aivovammat ovat erittäin harvinaisia. 

Viime vuosikymmenen aikana suurta julkisuutta ovat saaneet tutkimukset ja tapaukset, joissa 
entisillä amerikkalaisen jalkapallon ammattilaispelaajilla on todettu kuoleman jälkeen aivojen 
rakenteellisia muutoksia. Päähän toistuvasti kohdistuneiden kontaktien mahdollisesti aiheuttamien 
aivojen rakenteellisten muutosten syyt ja seuraukset ovat kuitenkin osoittamatta, ja tutkimukset 
aiheen ympärillä jatkuvat. 

Lievienkin päävammojen jälkeen on keskeistä, että kuntoutuminen etenee oireettomuuteen ennen 
paluuta urheiluun. Merkittävin peruste tähän on urheilijan kohonnut riski saada uusi ja 
mahdollisesti vakavampi vamma, mikäli paluu urheiluun tapahtuu ennenaikaisesti tai 
vajaakuntoisena. 

Johdanto 
Amerikkalainen jalkapallo on yksityiskohtaisten ja tarkkojen sääntöjen määrittelemää 
joukkueurheilua, jossa pelaajien kontaktit toisiin pelaajiin tai pelialustaan ovat yleisiä ja pelin 
perusluonteeseen kuuluvia tapahtumia. Yhden Vaahteraliigan ottelun aikana kumpikin joukkue 
pelaa keskimäärin n. 60 hyökkäyspeliä/-yritystä sekä n. neljä potkupeliä 1. Jos arvioidaan että yhden 
hyökkäyksen yrityksen ja potkupelin aikana noin kolme neljästä kentällä olevasta 22. pelaajasta 
altistuu kontaktille, voidaan laskea, että yhden ottelun aikana tapahtuu eriasteisia pelaajakohtaisia 
kontakteja n. 2 000. Tämän mukaisesti Vaahteraliigan kauden 2019 aikana tapahtui pelaajakohtaisia 
kontaktitilanteita n. 100 000. 

Selkeä enemmistö pelaajien välisistä tai pelialustaan kohdistuvista kontakteista kohdistuu vartalon 
ja raajojen alueelle ja ne ovat energialtaan vähäisiä, eivätkä täten pääsääntöisesti aiheuta pelaajille 
kuin ruhjeita.  

Vaikka lajin sääntökehitys on viimeisten vuosien aikana johtanut päähän kohdistuneiden iskujen 
rajoittumiseen, tapahtuu lajissa edelleen myös päähän kohdistuneita kontakteja – sekä sääntöjen 
mukaisia että niiden vastaisia. Valtaosa näistä on pienienergiaisia tapahtumia, joissa päähän tai 
kaularankaan ei kohdistu sellaista merkittävää liike-energiaa, jolla olisi potentiaalisesti kudoksia 
vammauttavaa vaikutusta. Osa päähän kohdistuneista iskuista voi kuitenkin altistaa, joko 
yksittäisenä tapahtumana tai useasti toistuessaan, aivojen ja/tai keskushermoston solujen 
rakenteellisille tai toiminnallisille muutoksille. Näiden seurauksena voi olla pelaajan terveyden 
äkillinen tai myöhempi vaarantuminen 2.  
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Amerikkalaisen jalkapallon harrastamisen ja pelaamisen yhteydessä kehittyneet aivovammat ovat 
viimeisten vuosien aikana herättäneet laajaa kansainvälistä julkista keskustelua. Näissä on usein 
viitattu aiheesta suoritettuihin yhdysvaltalaisiin tutkimuksiin sekä yksittäisiin tapauksiin, joissa 
julkisuusarvoa omaava kielteinen tapahtuma on yhdistetty amerikkalaisessa jalkapallossa 
syntyneeseen aivovammaan 3, 4, 5. 

Tämän katsauksen tarkoituksena on selvittää lajin harrastajille ja sen sidosryhmien edustajille 
aivovamman käsitettä, sekä tuoda esille aiheeseen liittyvää tutkimuksiin perustuvaa tietoa 
aivovammojen syntymisestä ja niiden esiintymisestä urheilijoilla. 

Aivot ja keskushermosto 
Rakenne 6, 7 

Aivot sijaitsevat luisen kallon suojassa pään sisällä aivo-selkäydinnesteen ympäröimänä, ja ne ovat 
täten varsin hyvin suojassa sekä suorilta (isku) että epäsuorilta (heilahdus tai kierähdys) vammoilta. 
Jäykkä ja kova kallo saattaa toisaalta toimia joissakin päävammoissa myös vamman pahenemista 
edistävänä seikkana, esim. vammaa seuraavan turvotuksen tai verenvuodon aiheuttaman 
tilanahtauden johdosta. Aivojen suojana ja tukena toimivat lisäksi kolme joustavaa aivokalvoa, jotka 
sijaitsevat kallon ja aivokudoksen välissä. 

Aikuisen henkilön aivojen paino on keskimäärin n. 1,5kg. Aivot jakautuvat useaan osaan, mm. 
oikeaan ja vasempaan puoliskoon, isoihin ja pikkuaivoihin sekä isojen aivojen lohkoihin, joissa on 
tunnistettu jokaiselle alueelle ominaisia toimintoja (esim. näkö, kommunikaatio, päättely jne.). 

Aivot koostuvat pääosin hermosoluista (neuronit) ja tukisoluista (gliat). Aivojen rakenteeseen 
kuuluvat myös aivoissa kiertävä veri sekä aivo-selkäydinneste.  

Yksilölliset vaihtelut aivojen hermosolujen määrässä ovat todennäköisesti suuria, mutta ihmisen 
aivoissa on joka tapauksessa vähintään kymmeniä miljardeja soluja (A). Niiden määrä ei kasva 
lapsuuden jälkeen, mutta yksittäisten solujen koon kasvun myötä myös aivojen kokonaismassa 
suurenee kasvun myötä. Aivot alkavat pienentyä varhaisessa aikuisuudessa, jolloin hermosoluja 
alkaa kuolla ikääntymiseen liittyvän luonnollisen elämänkaaren mukaisesti. Mikäli ihminen ei 
elämänsä aikana sairastu aivosairauteen tai altista itseään kiihtyneelle solukuolemalle esim. 
vahingollisten elämäntapojen kautta, on hermosolujen määrän väheneminen kuitenkin melko 
vähäistä niiden kokonaismäärään verrattuna. 

Aivojen toiminta perustuu hermosolujen verkostoitumiseen. Yksittäinen hermosolu koostuu 
lukuisista haarakkeista (dendriitit ja aksoni), joiden kautta se on yhteydessä joko toisiin 
hermosoluihin tai pääte-elimeen, esim. lihakseen. Hermosolujen välinen yhteys tapahtuu 
sähköisten hermoimpulssien kautta solujen välisissä haarakkeissa. Jokaisella solulla on impulssia 
vastaanottavia ja niitä välittäviä haarakkeita. Kun huomioidaan hermosolujen määrä, voidaan 

                                                             

A Yksi miljardi = 109 = 1 000 000 000 
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olettaa, että solujen välisiä yhteyksiä on ihmisen aivoissa vähintään satoja, tai jopa tuhansia 
miljardeja. Solujen väliset yhteydet voivat kehittyä ja säilyä kasvun, käytön sekä elämäntapojen 
myötä, joten myös aivojen terveyttä voidaan ylläpitää, harjoittaa ja kehittää. 

Toiminta 
Aivojen tärkein tehtävä on kerätä aistien (näkö, kuulo, maku, haju, tunto) kautta tietoa yksilöä 
ympäröivästä maailmasta sekä erityisesti siinä tapahtuvista sellaisista muutoksista, jotka 
edellyttävät yksilön reaktiota (toimintaa). Aistien kautta aivoihin kerääntyvä tieto prosessoituu 
aivoissa ja valtaosa siitä on epäolennaista, eikä täten koskaan tule aktiivisesti tietoisuuteen tai 
aiheuta reaktiota. Mikäli aivojen vastaanottama tieto on yksilön kannalta tarpeellista, on 
seurauksena reaktio, joka voi olla tiedostamatonta säätelyä (esim. sydämen syke ja hengitystaajuus 
rasituksessa) tai tiedostettua (esim. käyttäytyminen, kehon liike, puhe vuorovaikutuksessa). 
Aivoihin aiemmin kertynyt tieto (mm. muisti, tunteet) vaikuttaa keskeisesti tiedon kerääntymiseen 
liittyvään reaktioon, olipa kyse sitten tahdonalaisesta tai tahdottomasta toiminnasta. Aivojen 
toiminta on siis jatkuvaa aistien avulla tapahtuvaa tiedostettua sekä tiedostamatonta ympäristön 
tarkkailua ja siihen tarkoituksenmukaisella tavalla reagointia. 

Aivovamma 8 
Suomalaisen Käypä hoito-suosituksen mukaan, ”aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama 
aivotoiminnan häiriö tai rakenteellinen vaurio” 9. Aivovamman seurauksena edellä kuvattu 
aistimusten ja reaktioiden toiminta aivoissa häiriintyy 10, joko hermosolujen toiminnan tai niiden 
rakenteen vaurioitumisen takia. Mikäli hermosolujen ja aivojen toiminnallinen häiriö on riittävän 
vakava sekä laaja, on seurauksena yksilön toiminnan muuttuminen, joka ilmenee eri tyyppisinä 
oireina tai löydöksinä, mm. neurologisina puutosoireina tai muuttuneena käyttäytymisenä. 

Aivovamman mekanismi 11, 12 
Äkillinen tylpällä mekanismilla syntyvä aivovamma voi aiheutua suorasta iskusta tai pään 
voimakkaan heilahduksen seurauksena. Tyypillinen aivovammaan johtava mekanismi on 
kaatuminen tai putoaminen, jolloin pää iskeytyy voimalla maahan tai muuhun alustaan. Myös 
liikenneonnettomuudet ovat yleismaailmallisesti merkittäviä aivovammoihin johtavia tapahtumia, 
joskin Suomessa niiden osuus kaikista vammamekanismeista on suhteellisesti alhainen verrattuna 
mm. samalla tasolla tapahtuviin kaatumisiin. Suomessa harvinaisia ovat kallon läpäisevät 
aivovammat, esim. ampuma- ja räjähdysvammat, joissa vaurioituminen tapahtuu aivokudokseen 
tunkeutuvan esineen voimasta. Tällaiset aivovammat ovat usein välittömästi kuolettavia. Myös 
urheilussa tapahtuvat aivovammat ovat Suomessa hyvin harvinaisia 13. 

Keskeistä tylpällä mekanismilla syntyville aivovammoille on merkittävä vammaenergia, joka on 
seurausta suuresta päähän kohdistuneen nopeuden muutoksesta esim. heilahduksen tai 
pysähdyksen aiheuttamana. Aivovamman syntymisen edellytyksenä onkin täten päähän kohdistuva 
ulkoisen voiman aiheuttama hidastuvuus- tai kiihtyvyysenergia. Tämä seikka on tärkeässä asemassa 
mm. silloin, kun arvioidaan urheilijoiden altistumista päähän kohdistuneille kontakteille, joiden 
voima ja energia luonnollisesti riippuvat nopeudesta ja massasta.  
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Iäkkäillä henkilöillä aivojen rakenteiden joustavuus on alentunut, jolloin aivovamma voi syntyä 
pienemmän vammaenergian aiheuttamana, tyypillisesti mm. samalta tasolta tapahtuvan 
kaatumisen yhteydessä. Nuoremmilla henkilöillä kudosten joustavuus on yleisesti parempi, ja heillä 
esim. liikenneonnettomuuksien merkitys korostuu aivovammoihin johtaneissa tapaturmissa. 

Alkoholin ja muiden päihteiden suuret käyttömäärät ovat keskeisiä aivovammalle altistavia 
riskitekijöitä. 

Vaikeat vammat 
Vaikeiksi aivovammoiksi voidaan katsoa sellaiset, joiden seurauksena on hermosolujen pysyvä 
vaurioituminen ja niistä aiheutuvat oireet, jotka ovat usein pysyviä. Tällaisia ovat mm. kallonsisäiset 
äkilliset verenvuodot sekä aivokudoksen vauriot (aivoruhje, aivokudoksen sisäinen verenvuoto tai 
diffuusi aksonivaurio (B). Näihin vammoihin liittyy pääsääntöisesti selkeä ja pysyvä hermosolujen 
vaurioituminen sekä aivokudoksen rakenteellinen vaurio, tai verenvuodon aiheuttaman 
kallonsisäisen tilanahtauden ja paineen nousun seurauksena aivojen pysyvän vaurioitumisen 
merkittävä riski. Vakavan äkillisen aivovamman aiheuttamat oireet ovat usein huomattavia, ja niihin 
voi liittyä mm. syvä ja pitkä tajuttomuus. 

Aivotärähdys 
Aivotärähdys luokitellaan erittäin lieväksi aivovammaksi. Se on yleinen päähän kohdistuneen 
ulkoisen väkivallan tai hidastuvuuden aiheuttama äkillinen, ohimenevä ja lyhytkestoinen 
aivotoiminnan häiriö 14. 

Aivotärähdys todetaan tapahtuman mekanismin, oireiden ja löydösten perusteella, eikä siihen liity 
nykyisillä yleisesti käytössä olevilla kuvantamistutkimusten tekniikoilla luotettavasti havaittavissa 
olevia muutoksia aivojen rakenteessa, eikä verinäytteestä tunnistettavissa olevia muutoksia, jotka 
voisivat luotettavasti osoittaa aivovammaa 15, 16. Uusilla kokeellisilla ja kehittymässä olevilla 
kuvaustekniikoilla on saatu viitteitä aivotärähdykseen liittyvistä mahdollisista aivojen rakenteen 
muutoksista 17, joiden merkitys on toistaiseksi kuitenkin avoin. 

Aivotärähdykseen voi liittyä hetkellinen tajuttomuus tai lyhyt muistikatkos, mutta tyypillisempiä 
oireita ovat näköhäiriöt, korvien soiminen, päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja muistamisen 
vaikeudet. On syytä painottaa, että aivotärähdykseen liittyy selkeitä ja ulkopuolisen todettavissa 
olevia oireita. T.S. päähän kohdistunut kontakti ja siihen liittyvä hetkellinen (sekunteja – minuutteja 
kestävä) ja sen jälkeen täydellisesti poistuva lievä ja yksittäinen oire (esim. säkenöinti näkökentässä, 
korvien soiminen) ei aina automaattisesti johda aivotärähdyksen diagnoosiin. 

Aivotärähdyksestä toipuminen tapahtuu yleensä kahden viikon sisällä tapahtumasta 18, mutta 
toisinaan sen aiheuttamat oireet voivat jatkua useidenkin viikkojen ajan ilman että tällä kuitenkaan 
on merkitystä lopullisen palautumisen tai pitkäaikaisen toimintakyvyn kannalta. Keskeistä 

                                                             

B Hermosolun rakenteellisen osan vaurio 
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aivotärähdyksen osalta on hallittu ja asteittain etenevä kuntoutus sekä liian varhain (oireilevana) 
tapahtuvan urheiluun paluun välttäminen. 

CTE 
2000-luvulla on erityisesti Yhdysvalloissa virinnyt laaja keskustelu toistuvien päähän 
kohdistuneiden kontaktien aiheuttamista mahdollisista pitkäaikaismuutoksista aivojen rakenteessa 
ja toiminnassa. Tällaista tilaa ja siihen liittyviä aivokudoksen muutoksia on nimetty ”Chronic 
Traumatic Encelopathy”, eli CTE-tilaksi. Vapaasti suomennettuna se voidaan nimetä esim. 
vammaperäiseksi aivojen rappeumatilaksi.  

CTE:lle on keskeistä, että aivojen muutosten on esitetty syntyvän pitkän jakson aikana, toistuvien 
päähän kohdistuvien kontaktien seurauksena, mutta ilman edellä kuvattuja aivovammoja (vuoto, 
ruhje). Vaikka keskustelu aiheesta on vilkastunut viimeisten vuosien aikana, ei kyseessä ole uusi 
aihe sillä ensimmäiset epäilyt mahdollisista päähän kohdistuneiden iskujen aiheuttamista 
terveydellisistä seurauksista amerikkalaisen jalkapallon pelaajilla ovat heränneet 1900-luvun alussa 
19, jolloin laji toki erosi sekä sääntöjen että pelaajien suojien osalta nykymuodosta varsin keskeisesti. 
Myös nyrkkeilijöiden krooniset aivovauriot ja niiden aiheuttamat oireet ovat lääketieteessä 
tunnistettu ja todettu ensimmäisen kerran jo vuosikymmeniä sitten (esim. ”punch drunk 
syndrome”, ”dementia pugilistica”) 20, 21. Laajempi ja julkisempi kiinnostus aiheeseen on kuitenkin 
syntynyt 2000-luvun alussa, jolloin aivojen rakenteen muutoksia on havaittu amerikkalaisen 
jalkapallon ammattilaispelaajilla 22, 23. 

Vaikka toistuvien päävammojen ja aivosairauksien mahdollinen yhteys on tunnistettu jo 
vuosikymmeniä sitten, liittyy aiheeseen edelleen hyvin paljon epäselvyyksiä ja olettamuksia, joita 
ei ole pystytty toistaiseksi aukottomasti vahvistamaan tai kumoamaan tieteellisen näytön 
perusteella 24. Lähtökohtaisesti CTE:n määritelmäkin on jossakin määrin epäselvä ja nykyisen 
käsityksen mukaan se voidaan osoittaa vain aivokudoksen mikroskooppisella tutkimuksella, jossa 
todetaan erityisen, mutta aivoissa yleisesti esiintyvän proteiinin (p-TAU) kerääntyminen tiettyihin 
osiin aivoissa 25. Tämän löydöksen on katsottu liittyvän hermosolujen vaurioitumiseen ja olevan 
erityinen muutos, joka on ominaista vain CTE:lle 26, 27. Toisaalta, samankaltaisia mikroskooppisia 
muutoksia aivoissa on myös todettu jossakin määrin normaaliin ikääntymiseen liittyen sekä muissa 
aivosairauksissa 28, 29. Tällä hetkellä käytössä ei ole yhtään sellaista luotettavaa 
tutkimusmenetelmää, eikä sellaista tyypillistä oirekuvaa tunneta, jonka perusteella CTE olisi 
epäiltävissä tai todettavissa elävältä henkilöltä. 

Eräs CTE:n liittyvistä aiemmista olettamuksista liittyi sen etenemiseen, eli sairauden oletettiin 
puhkeamisensa jälkeen pahenevan ajan kuluessa 30. Nykyinen tieteellinen näyttö kuitenkin tukee 
pikemminkin olettamusta, jonka mukaan kyseessä ei ole ajan myötä jatkuvasti etenevä tai 
paheneva tila 31, päinvastoin kuten on usein laita muissa keskushermoston sairauksissa. Tästä 
huolimatta CTE todetaan useasti – ja ilmeisen virheellisesti - julkisessa keskustelussa ja eri 
tietolähteissä eteneväksi aivosairaudeksi. 
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CTE:n käsitteeseen ja merkitykseen liittyy toistaiseksi siis paljon epäselvyyksiä. Kiistatonta on, että 
jatkotutkimuksia tarvitaan tilan tarkemman määrittelyn sekä siihen mahdollisesti altistavien 
riskitekijöiden osalta. Nykyisen tiedon perusteella on mahdollista, että CTE on todellinen itsenäinen 
sairaus, jonka syntymekanismiin liittyy yksiselitteisiä riskitekijöitä (esim. toistuvat lievät 
päävammat) 32, mutta on myös mahdollista, että CTE:n yhteydessä todetut muutokset aivojen 
rakenteessa liittyvät – ainakin osittain - ikääntymiseen ja iän mukaiseen väistämättömään 
rappeutumiseen tai muuhun keskushermoston sairauteen, eikä kyse lainkaan ole itsenäisestä tai 
erillisestä sairaudesta 33. 

Aivovammat urheilussa 
Yhdysvalloissa high-school ja collegeurheilijoiden vammojen esiintymistä on tutkittu kattavasti jo 
vuosikymmenten ajan, sillä urheilijoiden vammat rekisteröidään keskitetysti yhteiseen 
tietokantaan 34. Tämä rekisteri tarjoaa tutkijoille erittäin kattavan tietolähteen, jonka pohjalta on 
mm. pystytty analysoimaan varsin tarkasti päävammojen esiintymistä oppilaitosten urheilijoilla (C). 

Vaikeat vammat 
Nyrkkeilijöiden päävammat ovat olleet pitkään yleisessä tiedossa eikä täten ole yllättävää, että lajin 
historiassa on myös tapahtunut otteluihin liittyviä kuolemantapauksia. Eräässä kattavassa 
katsauksessa pystyttiin toteamaan 339 lajiin liittyvää päävamman aiheuttamaa kuolemantapausta 
vuosien 1950-2007 aikana 35. 

Vakavat aivovammat (aivokudoksen ruhje, verenvuodot) ovat kontaktilajeissa yleisellä tasolla hyvin 
harvinaisia. Amerikkalaisen jalkapallon high-school ja collegetason pelaajilla todettiin eräässä 
rekisteripohjaisessa tutkimuksessa 13 pelikauden (1989-2002) aikana yhteensä 94 vaikeaksi 
luokiteltavaa päävammaa 36, joista kahdeksan johti kuolemaan (0,6 / v.). Kolmekymmentäkuusi 
pelaajaa toipui vammastaan oireettomaksi ja kaksi heistä palasi aktiivipelaajaksi. Pelaajamäärään 
suhteutettuna todettiin vakavia päävammoja tapahtuvan vuosittain n. 0,6 per 100 000 pelaajaa (D). 
Suurella osalla vaikean päävamman saaneista pelaajista oli todettu vakavaa vammaa edeltävästi 
lievä vamma (aivotärähdys) 37, joten on ilmeisen merkityksellistä, että myös lieviin vammoihin 

                                                             

C Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa käytetään vammojen yleisyyden arvioinnissa ja vertailussa suhdelukua, 
joka ilmaisee vammojen määrän suhteutettuna tuhanteen urheilutapahtumaan (athletic exposure, AE: yksi 
valmennettu harjoitus tai kilpailu/peli, jossa yksittäinen urheilija on osallisena). Esim. 0,4/1000AE 
tarkoittaa, että vammoja on todettu ilmaantuvan keskimäärin 0,4 jokaista tuhatta urheilutapahtumaa 
kohden, tai vaihtoehtoisesti ilmaistuna yksi vammautuminen jokaista 2500 urheilutapahtumaa kohden. 
Tämä suhdeluku luonnollisesti asettaa eri lajien harrastajien urheilutapahtumien vertailun jossakin määrin 
eriarvoiseen asemaan, koska urheilutapahtumat eroavat toisistaan merkittävästi (vrt. esim. joukkuelajin 
peli ja yleisurheilun yksilösuoritus). Vaahteraliigan v. 2019 yhteenlaskettu pelien urheilutapahtumien 
määrä on n. 3000. 
D Tässä yhteydessä ei siis käytetä AE määritelmää, sillä vakavat vammat ovat hyvin harvinaisia, joten on 
tarkoituksenmukaisempaa ilmoittaa tapausten määrä suhteutettuna pelaajamäärään 
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suhtaudutaan vakavasti ja pelaajan paluu harjoituksiin sekä peleihin tapahtuu vasta toipumisen 
jälkeen. 

Mikäli laajoissa yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa todettuja arvoja käytetään Suomen tilannetta ja 
pelaajamääriä arvioitaessa, voidaan odottaa, että yksi vakava päävamma syntyy (miehet ja 
vanhemmat nuorisosarjat) n. 50-60 vuoden kattavan jakson aikana. Kuolemaan johtavan 
päävamman syntymisen odotusarvo on Suomessa nykyisten pelaajamäärien mukaisesti satojen 
vuosien mittainen. Vertailun vuoksi todettakoon, että Helsingin Yliopistosairaalan 
Neurokirurgisessa yksikössä suoritetussa tutkimussarjassa tyypillisin vaikeaan aivovammaan 
johtanut vapaa-ajan tapaturma liittyi ratsastukseen 13, jossa aiheutuneita aivovammoja on arvioitu 
Yhdysvalloissa syntyvän vuosittain yli 10 000 38. Muita urheiluun ja liikuntaan liittyviä 
tapaturmamekanismeja suomalaisessa tutkimuksessa olivat liikennealueen ulkopuolella 
tapahtuneet moottoriajoneuvotapaturmat sekä lasketteluun liittyvät kaatumiset. Urheiluun ja 
liikuntaan liittyviä vammoja todettiin yhteensä vain 21:llä potilaalla aineistossa, joka sisälsi 
yhteensä 1 284 aivovammapotilasta. Näin ollen vain n. 1,6% kaikista aivovammoista oli tässä 
tutkimuksessa syntynyt urheilussa tai liikunnassa. 

Vakavien pää- ja aivovammojen osalta on merkillepantavaa, että niiden määrä on amerikkalaisen 
jalkapallon pelaajilla laskenut Yhdysvalloissa lähes koko 1900-luvun ajan 39. Kuolemiin johtaneiden 
loukkaantumisten määrä on vähentynyt erityisesti varuste- ja sääntökehityksen myötä, ja 
tapahtumien määrä on 2000-luvulla vain murto-osa viime vuosisadan synkimpien vuosikymmenten 
luvuista. 

Lievät aivovammat 
Lievät aivovammat (aivotärähdykset tai kontaktit ilman todettua vamma; ”subconcussive impact” 
(E) ovat kontaktilajeissa huomattavasti yleisempiä kuin vakavat päävammat, johtuen pääasiassa 
edellä todetuista vammamekanismeista: ihmiskehon tuottamat nopeudet ja sen myötä syntyvät 
vammaenergiat eivät ole niin suuria, että ne pääsääntöisesti johtaisivat aivokudoksen välittömään 
vaurioitumiseen tai kallonsisäiseen verenvuotoon. 

Aivotärähdysten määrän on amerikkalaisen jalkapallon high-school ja collegetason urheilijoilla 
todettu eri tutkimusten perusteella olevan n. 0,4-0,9 / 1000 AE, eli yksi aivotärähdys tapahtuu n. 
1000-2500 urheilutapahtumaa kohden 40, 41. Vaikka päähän kohdistuvat kontaktit ovat yleisiä 
amerikkalaisessa jalkapallossa, on aivotärähdysten määrän todettu olevan muissa kontaktilajeissa 
saman suuruisen tai jopa suuremman. Rugbyssä, painissa, kamppailu-urheilussa sekä jääkiekossa 
on todettu tapahtuvan aivotärähdyksiä urheilutapahtumien määrän suhteutettuna suunnilleen 
yhtä paljon, tai joidenkin tutkimusten perusteella jopa enemmän kuin amerikkalaisessa 
jalkapallossa 42, 43, 44, 45, 46.  

                                                             

E Päähän kohdistunut isku tai kontakti, joka ei aiheuta lievällekään aivovammalle (aivotärähdykselle) 
tyypillisiä äkillisiä oireita.  
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Useassa tutkimuksessa 2000-luvulla on pyritty selvittämään CTE:n sekä aivojen muiden 
rappeumasairauksien yhteyttä kontaktilajien, mm. amerikkalaisen jalkapallon, pelaamiseen. 
Tulokset aiheesta ovat ristiriitaisia, eikä tutkimuksissa ole aukottomasti pystytty toteamaan tätä 
yhteyttä 47, vaikka julkisessa keskustelussa asia esitetään usein toisin. CTE:n epidemiologia (F) on 
tällä hetkellä tuntematon, eikä aiheesta ei ole tehty laajoja väestöpohjaisia tutkimuksia. Näin ollen 
ei päteviä tutkimuksia sen riskitekijöistäkään ole toistaiseksi ollut mahdollista tehdä. 

Eräässä eniten julkisuutta viime vuosina saaneessa tutkimuksessa arvioitiin aivojen muutoksia 
202:lla entisellä amerikkalaisen jalkapallon pelaajalla, jotka olivat lahjoittaneet aivonsa 
kuolemanjälkeiseen tutkimustarkoitukseen 48. CTE:n liitettyjä aivorakenteen muutoksia todettiin 
177:llä pelaajalla, ja tutkijat totesivat tämän perusteella tulosten viittaavaan siihen, että aiempi 
pelihistoria altistaa CTE:n kehittymiselle. Tutkimuksessa on kuitenkin seikkoja, jotka asettavat 
tämän johtopäätöksen kyseenalaiseksi. Näistä ehkä tärkein on se, että tutkimusaineistoon ei 
sisältynyt lainkaan verrokkeja, eli henkilöitä, jotka eivät olleet elämänsä aikana osallistuneet 
amerikkalaiseen jalkapalloon (G). Tutkimuksessa todettu havainto voi siis olla harha, jossa päätellään 
jonkin tekijän (tässä tapauksessa amerikkalainen jalkapallo) altistavan jollekin seuraukselle (tässä 
tapauksessa CTE) sen perusteella, että ilmiötä todetaan tutkimuksen henkilöillä. Tätä väittämää ei 
kuitenkaan voi pitää pätevänä koska CTE:n esiintymisen laajuutta amerikkalaisen jalkapallon 
pelaajilla ei ole verrattu muihin henkilöihin (H). Tutkimuksen perusteella jää siis edelleen epäselväksi 
kaksi asiaa: esiintyykö tutkimushenkilöillä enemmän CTE:n liitettyjä muutoksia kuin muilla ihmisillä, 
ja jos näin on, mikä on ilmiölle mahdollisesti altistava riskitekijä? Tutkimukseen otettujen pelaajien 
historian tarkempi tarkastelu voi antaa viitteitä yhdestä mahdollisesta tällaisesta riskitekijästä, 
jonka merkitystä tutkimuksessa ei kuitenkaan arvioitu: noin kahdella kolmasosalla niistä 177 
tutkimushenkilöstä joilla CTE todettiin, oli tiedossa oleva voimakkaiden kipulääkkeiden 
käyttöhistoria. Aiempien tutkimusten perusteella on tiedossa, että mm. näiden aineiden runsas 
käyttö altistaa muutoksilla aivoissa 49. On siis mahdollista, että tutkimuksessa todetut CTE-
muutokset liittyvät muuhun kuin tutkijoiden esittämään altistukseen (amerikkalainen jalkapallo). 

Toistaiseksi ei siis varmuudella tiedetä kuinka yleisiä CTE:n liitetyt aivomuutokset ovat väestössä 
yleisesti, urheilijoiden tai oireettomien henkilöiden keskuudessa, tai miten nämä muutokset 
erottuvat muista tunnetuista aivosairauksista 50. Tämän takia ei suoria ja pitäviä johtopäätöksiä sen 
liittymisestä amerikkalaiseen jalkapalloon (tai muihin altistaviin seikkoihin) voi tehdä. 

                                                             

F Ilmiön yleisyys väestössä. 
G Johtopäätöstä voisi pitää oikeutettuna, mikäli CTE muutoksia olisi havaittu pelaajilla enemmän kuin 
muuten samankaltaisilla ei-pelaajilla, mutta tällaista vertailua ei siis tässä tutkimuksessa tehty 
H Tässä tapauksessa sopiva vertailuryhmä koostuisi mahdollisimman samanlaisista henkilöistä (mm. ikä, 
sukupuoli, muut sairaudet ja aiemmat vammat, päihteiden ja lääkkeiden käyttö, elämäntavat jne.), jotka 
eivät olleet koskaan pelanneet amerikkalaista jalkapalloa. 
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Aivovamman seuraukset 
Aivovamman aiheuttaman oireen vaikeus liittyy tapaturman mekanismiin ja vamman vaikeuteen. 
Näin ollen myös vamman äkilliset seuraukset vaihtelevat erittäin laajasti, kattaen kaiken 
vähäpätöisestä hetkellisestä tarkkaavaisuuden häiriintymisestä välittömään kuolemaan. 
Vakavimmat seuraukset liittyvät korkean vammaenergian omaaviin tapahtumiin, joita ovat mm. 
kallon läpäisevät vammat (luoti ym.), suurinopeuksiset liikenneonnettomuudet, usean metrin 
korkeudelta tapahtuvat putoamiset ja muut ihmiskehon omalla lihastyöllä tuottaman voiman 
ylittävät tapahtumat. Vammojen vaikeuteen vaikuttavat myös yksilölliset erot, joista korkea ikä ja 
vahingolliset elintavat (päihteet) ovat tärkeimmät. Tässä yhteydessä on myös syytä korostaa, että 
yleisesti todettu ”humalaisen tuuri” on myytti, eikä suinkaan päde aivovammojen osalta. 

Vaikeat vammat 
Kallonsisäisten äkillisten verenvuotojen aiheuttaman painevaikutuksen sekä aivokudoksen 
ruhjeiden tai muun suoran vamman seurauksena syntyneiden aivovaurioiden aiheuttamien 
oireiden vakavuus liittyy läheisesti aivojen vaurioituneen alueen toimintaan sekä vaurion 
laajuuteen. Vakavien vammojen seuraukset voivat siten olla hyvin moninaiset. Tyypillisiä oireita 
ovat mm. vaikeat muistitoiminnon pitkäaikaiset ja pysyvät häiriöt, eri asteiset halvaukset kasvoissa 
ja/tai vartalossa, vaikeudet puheen tuottamisessa, tunne-elämän säätelyn häiriöt, käyttäytymisen 
muuttuminen, tajunnan tason pysyvä aleneminen (vakavimmillaan syvä tajuttomuus tai 
aivokuolema), psyykkiset sairaudet (mm. masennus) ja aloitekyvyttömyys, eli aivovammasta kärsivä 
potilas passivoituu usein merkittävästi. 

Aivotärähdys, muut lievät aivovammat ja CTE 
Aivotärähdyksen, eli erittäin lievän aivovamman, välittömät seuraukset ovat useimmiten päivien ja 
yleensä viimeistään muutaman viikon kuluessa palautuvia keskushermoston toimintaan liittyviä ja 
lieviksi tulkittavia oireita, joita voivat olla mm. poikkeuksellinen väsymys, pahoinvointi, huimaus, 
tasapainovaikeudet, muistin häiriintyminen ja muut aivojen toimintaan liittyvät häiriöt. Lievistä 
aivovammoista jää harvoin pitkäaikaisia oireita, eikä niillä ole todettu olevan selkeää syy-yhteyttä 
myöhemmin elämän aikana ilmenevään dementiaan tai aivojen rappeumasairauksiin 51, 52. Sen 
sijaan usein toistuvien lievien aivovammojen sekä myöhemmin ilmaantuvien kognitiivisten (I) 
häiriöiden välistä syy-yhteyttä on pidettävä mahdollisena 53, 54, mutta vakuuttavan näytön puutteen 
johdosta 55 ei tätä mahdollista syy-yhteyttä voi kuitenkaan yleistää kaikkiin pelaajiin ja tilanteisiin. 
Näin ollen on todennäköistä, että osa pelaajista saa elämänsä aikana kognitiivisia toiminnallisia 
häiriöitä, mutta lajin harrastamisen merkitys riskitekijänä on epävarma. Eräs aiheeseen liittyvä 
mielenkiintoinen havainto on pelaajien ravitsemuskäyttäytymisen ja myöhempien kognitiivisten 
häiriöiden välillä todettu yhteys 56, jonka perusteella voi päätellä että amerikkalaisen jalkapallon 
pelaaminen ei itsenäisenä tekijänä ehkä muodosta näiden häiriöiden tai sairauksien riskitekijää, 
vaan kyse saattaa olla joidenkin pelaajien ominaisuuksiin tai elämäntapoihin liittyvästä seikasta. 

                                                             

I mm. keskittymisvaikeudet, muistihäiriöt, psykomotorinen hidastuneisuus ja muut tiedon hankintaan, 
varastoimiseen ja käyttämiseen liittyvät toiminnat 
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Toistuvien päähän kohdistuneiden iskujen mahdollisesti aiheuttaman CTE:n tarkka diagnoosi 
perustuu nykyisin kuoleman jälkeen tehtävään aivojen mikroskooppiseen tutkimukseen. Tämän 
takia on äärimmäisen vaikeaa tehdä täysin luotettavia johtopäätöksiä CTE:n ja elinaikaisten 
oireiden mahdollisesta yhteydestä. Huomionarvoista on myös se, että tällä hetkellä ei ole olemassa 
yleisesti hyväksyttyjä ja yksiselitteisiä kliinisiä kriteerejä CTE:n diagnosoimiseksi, eli yksilön oireiden 
tai käyttäytymisen perusteella ei tätä voida epäillä tai varmuudella erottaa muista neurologisista 
tai psykiatrisista sairauksista, tai käyttäytymisen häiriöistä (esim. impulsiivisuus, masennus, 
itsemurha-alttius), vaikka näitä oireita onkin kiistatta havaittu henkilöillä, joilla kuoleman jälkeen 
on todettu CTE:n viittaavia muutoksia aivoissa 57, 58.  

CTE, amerikkalaisen jalkapallon ammattimainen pelaaminen sekä toistuvat aivotärähdykset on 
yhdistetty suurentuneeseen riskiin sairastua masennukseen periuran jälkeen 59, 60. Kun 
huomioidaan tutkimuksiin liittyvät mahdolliset sekoittavat tekijät (J) sekä mm. masennuksen 
yleisyys yhdysvaltalaisessa normaaliväestössä 61, ei pitävästi voida osoittaa että masennuksen 
esiintyminen entisillä ammattilaispelaajilla poikkeaisi merkittävästi valtaväestön 
sairastumisriskistä. Yhtä todennäköistä kuitenkin on se, että osa pelaajista sairastuu, mutta näissä 
tapauksissa syy ei kuitenkaan ole pelaaminen tai vammahistoria, vaan se liittyy sairauden yleisiin 
riskitekijöihin.  

Eräs keskeisimmistä esitetyistä olettamuksista on aiempien aivotärähdysten tai lievien 
aivovammojen yhteys suurentuneeseen itsemurhariskiin 62. Tutkimustulokset tämänkin aiheen 
tiimoilta ovat ristiriitaiset, eikä syy-yhteydestä ole vakuuttavaa näyttöä 63, 64. Riippumatta 
mahdollisista aivosairauksista tai psykiatrisista sairauksista, itsemurhariskin ja –kuolleisuuden on 
entisillä NFL:n ammattilaispelaajilla todettu yleisellä tasolla olevan alhaisemman kuin 
yhdysvaltalaisella valtaväestöllä 65, 66. Heidän elinaikansa on myös todettu olevan yleisesti 
pidemmän kuin valtaväestöllä 3, joten pelaamisella näyttää Yhdysvaltalaisessa väestössä olevan 
jopa edullisia vaikutuksia. 

  

                                                             

J Mm. tutkimusten alhaiset kattavuudet ja tietojen keräämisen tapa, sekä niiden aiheuttamat mahdolliset 
vinoumat tuloksissa 
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Yhteenveto 
Aivojen tärkein tehtävä on yksilön ympäristössä tapahtuvien muutosten ja olosuhteiden 
havainnointi aistien avulla, ja niiden perusteella tapahtuva yksilön kannalta oleellisten sekä 
tarpeellisten reaktioiden säätely. 

Aivovamma voi syntyä kallon läpäisevän väkivallan (luoti tai muu erittäin voimakkaan energian 
omaava esine) tai tylpän mekanismin (heilahdus, voimakas kiihtyvyys / hidastuvuus) aiheuttamana.  

Vaikeissa aivovammoissa syntyy hermosolujen pysyviä vaurioita, jotka ovat usein palautumattomia. 
Vaikean aivovamman aiheuttamien oireiden vaikeus riippuu hermovaurion laajuudesta sekä 
sijainnista aivoissa. Erittäin lievässä aivovammassa (aivotärähdys) kyse on ohimenevästä 
aivotoiminnan häiriöstä, johon ei liity välitöntä hermosolujen vauriota tai kuolemista, ja josta 
pääsääntöisesti ei jää pysyviä seurauksia.  

Urheiluun ja liikuntaan liittyvät vaikeat aivovammat tapahtuvat usein korkealta putoamisen 
seurauksena tai muun kovan vauhdin aiheuttamana (ratsailta putoaminen, laskettelu, pyöräily 
ym.). Kontaktiurheilussa (jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, paini jne.) vaikeat aivovammat ovat 
harvinaisia. 

Kontaktiurheilussa tapahtuu erittäin lieviä aivovammoja (aivotärähdys) ja päähän kohdistuneita 
kontakteja enemmän kuin muissa urheilulajeissa, mutta kontaktilajien kesken ei ole havaittu 
merkittäviä ja yksiselitteisiä eroja mm. aivotärähdysten määrissä. 

Toistuvien päähän kohdistuneiden iskujen ja aivotärähdysten aiheuttamat mahdolliset 
pitkäaikaisvaikutukset aivojen rakenteessa ovat saaneet lisääntyvää julkisuutta viimeisen 10-15v. 
aikana, sen jälkeen kun CTE tilaan viittaavia löydöksiä todettiin entisillä amerikkalaisen jalkapallon 
ammattilaispelaajilla. 

CTE:n määritelmään ja merkitykseen liittyy toistaiseksi paljon epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia. 
Tilaan liitetyt muutokset aivojen rakenteessa ovat todettavissa vain kuoleman jälkeen tehdyssä 
mikroskooppisessa tutkimuksessa. Nämä muutokset eivät ole yksiselitteisiä, ja samankaltaisia 
muutoksia tavataan myös muissa aivosairauksissa sekä ikääntymiseen liittyen. Toistaiseksi on 
epäselvää, onko CTE erillinen ja itsenäinen aivosairaus. CTE:n liitettyjen aivomuutosten yhteyttä 
elämänaikaisiin oireisiin tai käyttäytymiseen ei ole toistaiseksi pystytty osoittamaan. 

CTE:n liitettyjen aivomuutosten yleisyyttä terveessä tai aivosairautta sairastavassa valtaväestössä 
ei tiedetä kattavasti, joten riskitekijöiden luotettava arviointi ei toistaiseksi ole ollut mahdollista. 
Toistaiseksi on epäselvää kasvattaako esim. kontaktilajien harrastaminen riskiä saada myöhemmin 
elämän aikana mikroskooppisella tutkimuksella havaittavissa olevia aivorakenteen muutoksia, vai 
onko kyse väestössä yleisesti esiintyvästä aivojen muutoksesta. Mikäli kontaktilajeihin liittyvä riski 
saada aivojen rakenteen mikroskooppisia muutoksia todettaisiin, jäisi sen jälkeenkin edelleen 
epäselväksi muutosten merkitys aivojen toiminnan ja yksilön suorituskyvyn ja terveyden kannalta. 
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Nykyisen tiedon perusteella ei siis ole pitävästi osoitettu, että amerikkalaisen jalkapallon 
pelaaminen tai muiden kontaktilajien harrastaminen kasvattaisi merkittävästi riskiä saada 
myöhemmin elämän aikana neurologinen tai psyykkinen sairaus. 

Lajissa tapahtuviin päähän kohdistuneisiin kontakteihin ja niiden aiheuttamiin oireisiin on kuitenkin 
syytä suhtautua vakavasti, huomioiden pelaajan terveydentila ja täydellinen toipuminen ennen 
paluuta urheiluun. Mm. SAJL:n lääketieteellinen valiokunta on julkaissut aiheesta suosituksen 
(https://www.sajl.fi/@Bin/7795821/SAJL+la%CC%88a%CC%88kinta%CC%88vastaavan+toiminta,+
valiokunnan+suositus.pdf). 
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