
Aivoinfarkti 
 
Aivoinfarktipotilas pitää saada välittömästi liuotushoitoon. 
Jokainen minuutti on kallis. Siksi on tärkeää tunnistaa oireet ja hälyttää 112-apua välittömästi. 
Hätäkeskukseen pitää myös kertoa mistä on kyse ja, että oireet on tunnistettu esim. oheisella 
testillä. 
 
Aivoinfarktin tunnistaminen – opasvideo, Suomen Aivosäätiö. 
Latautuminen vie hetkisen. 
http://www.aivosaatio.fi/datafiles/userfiles/Media/videot/Aivos%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_suo
mi_spot_45sek.mov  
 
Suomen Aivosäätiön sivuille: http://www.aivosaatio.fi/fi/?newspage=41  
 
Testi: 

1. Pyydä henkilöä hymyilemään tai irvistämään. 
Vino suu on infarktin oire. 

 
2. Pyydä henkilöä toistamaan jokin helppo lause, esim. Aurinko paistaa kauniisti. 

Halvauspotilas ei pysty toistamaan tai puhe on puuromaista. 
 

3. Pyydä henkilöä puristamaan molemmilla käsillään käsiäsi. 
Halvaantuneessa kädessä on heikko puristus. 

 
Jos henkilöllä on ongelmia yhdenkin tehtävän kanssa, soita heti 112:een ja pyydä apua! 
Nopea soitto hätänumeroon 112 ja kiireellinen ambulanssikuljetus sairaalan 
päivystyspoliklinikalle (ei terveyskeskukseen) on tarpeen, sillä aivoinfarktin liuotushoito on 
aloitettava ensitunteina. 
 
Aivoinfarkti iskee yllättäen (Prof. Markku Kaske, em. sivusto) 
Jos käsi hervahtaa veltoksi ja kahvikuppi putoaa, tai jalka menee alta ja kaadut. Tai jos et 
yhtäkkiä ymmärrä lukemaasi tekstiä tai kuulemaasi puhetta, et ehkä saa itsekään ymmärrettäviä 
sanoja suustasi. 
Oireet voivat mennä ohi muutamassa minuutissa. Silti on tärkeää lähteä välittömästi ensiapuun. 
Se on usein viimeinen hetki, jolloin ehtii vielä aloittaa tehokkaan estohoidon niin, ettei vaikeaa 
halvausta tule. 
 
Katso myös tietoa Terveyskirjastosta 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti/tk.koti?p_artikkeli=khp00062  
 
Aivoinfarkti iskee usein täysin yllättäen, ja oireet kehittyvät huippuunsa muutamissa minuuteissa 
tai tunneissa. Sairastunut on yleensä tajuissaan, mutta ei itse välttämättä edes tunnista 
oireitaan, joita voivat olla näkö- ja puhehäiriöt, raajojen voimattomuus tai tunnottomuus taikka 
suupielen roikkuminen. Sairaalan päivystyspoliklinikalle on hakeuduttava hoitoon välittömästi, 
jotta tarvittaessa voidaan antaa veritulpan liuotushoito. 
 
Myös ohimenevät oireet eli ns. TIA-kohtaukset on tutkittava pian. TIA-kohtauksen aikana 
ilmenevät oireet korjaantuvat täysin eikä pysyviä neurologisia vammoja tai aivokudoksen 
vauriota aiheudu. TIA-kohtaus kuitenkin usein varoittaa vaarasta saada pysyvä tukos ja 
aivoinfarkti. 
 
Myös kohonnut verenpaine, päänsärky, näkökentän sumentuminen tai rajautuminen ja paha olo 
tai pahoinvointi kuuluvat oireisiin. Hoitoon on syytä hakeutua vaikka henkilö läpäisisi 
kolmoistestin. Tilanne voi aluksi olla lievä, mutta pahentua nopeastikin. 
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