
Toisiinsa kytkeytyneet hermosolut muodostavat hermoston

• Hermosto jaetaan keskushermostoon ja 
ääreishermostoon.

• Keskushermostoon kuuluvat
• aivot
• selkäydin.

• Aivoihin kuuluvat
• isoaivot
• pikkuaivot
• aivorunko.



• Väliaivojen tehtäviä:
• Talamus: aistielimistä isoaivoihin menevän tiedon 

väliasema
• Hypotalamus: elintärkeiden perustoimintojen säätely
-Kooltaan vain muutamia grammoja, mutta erittäin 
tärkeä rooliltaan
-Suprakiasmaattinen tumake
-Ventromediaalitumake ja lateraalihypotalamus 
säätelevät näläntunnetta ja janoa. Niiden vauriot voivat 
johtaa nääntymiseen tai ylensyöntiin
• Aivolisäke: hormonien tuotannon säätely
- Erittää kymmeniä hormoneja. Muun muassa 
kasvuhormoneja. Aivolisäkkeen toimintahäiriö saattaa 
johtaa esimerkiksi akromegaliaan

• Muut aivorungon osat vastaavat mm. vireyden ja 
hengityksen säätelystä.

• Keskushermosto ja ääreishermosto kytkeytyvät toisiinsa 
aivorungossa ja selkäytimessä.



Paljon on ollut puhetta tumakkeista, mutta mikä on tumake?

• Aivoissa on tumakkeiksi nimitettyjä rakenteita, jotka 
koostuvat hermosolujen soomaosista.

• erilaisia tehtäviä
• tyvitumakkeet osallistuvat mm. liikkeiden säätelyyn



Pikkuaivot 

•vastaavat mm. 

• tasapainosta.

• Eivät aloita liikettä (siitä 
vastaa aivokuori), vaan 
hienosäätävät ja 
synkronoivat sitä

• ”lihasmuisti”

•osallistuvat oppimiseen, 
tarkkaavaisuuteen ja 
työmuistitoimintoihin.

•70 % aivojen hermosoluista 
sijaitsee pikkuaivoissa.



Aivorunko…. Pikkuaivot… Ja isoaivot

• Isoaivoja peittää aivokuori eli korteksi.

• keskeinen vaativimmille psyykkisille toiminnoille

• poimuttunut

• hermosolujen soomaosat: harmaa aine

• hermosolujen aksonit: valkea aine

• Aksonikimput muodostavat ratoja.

• Radoista osa

– yhdistää aivokuoren alueita

– yhdistää aivokuorta ja hermoston alempia osia: 
nousevat ja laskevat radat

– yhdistää aivopuoliskoja eli hemisfäärejä; näistä 
radoista suurin on aivokurkiainen (lat. corpus
callosum).



Otsalohkot

Otsalohkoissa on:

• Toiminnanohjaus

• Liikealue

• Brocan alue (puheen tuottamisen keskus)

• Tunteiden säätely

• Impulssikontrolli

• Ongelmanratkaisu

Jos tulee kova osuma voi tulla vaurio otsalohkoon

-> puhe, liike toiminnanohjaus vaurioituu

-> suunnitelmallisuuden vaikeus

-> impulsiivisuus

-> tunteiden osoittamisen vaikeus

-> joustamattomuus / juuttuminen (vaikeus irrottautua aiemmasta toiminnasta)



Ohimolohkot

Keskeisimmät tehtävät:

• Primaarinen kuuloalue

• Näköalueen tietoa käsitellään ohimolohkossa (käsitellään nähtävän kohteen 
muotoa, väriä ja osallistuu tunnistukseen esim. kasvojen tunnistukseen)

• Wernicken alue (puheen ymmärrys)

Jos alueelle tulee vaurio siitä saattaa seurata esimerkiksi nähtyjen kohteiden 
tunnistamisen vaikeutta, puheen ymmärtämisen vaikeuksia tai jopa 
kuuroutumista.



Päälaenlohkot

Vastaanottaa ruumiin tuntoaistimuksia. 

Vaurio saattaa johtaa tuntoaistin häiriintymiseen.



Takaraivolohkot eli okkipitaalilohko

Näköalue (näköaivokuori) sijaitsee takaraivolohkolla. Sen tehtävinä on:

• Tunnistaminen

• Mielikuvat

Takaraivolohkossa oleva kasvain tai vaurio voi aiheuttaa vastakkaisen puolen 
näkökentän puutoksen.

Vammoista tälle alueelle voi seurata näkökenttähäiriöitä ja jopa sokeutumista.

Hallusinaatiot ovat vauriotilanteessa mahdollisia.



Aivojen lateralisaatio

Oikea ja vasen aivopuolisko

• ovat erikoistuneet hieman erityyppisiin 
tehtäviin

• toimivat ristikkäisperiaatteen mukaisesti 
kehon vasempaan ja oikeaan puoliskoon 
nähden

• toimivat normaalisti yhtenä 
kokonaisuutena toisiaan täydentäen.

• Aivopuoliskojen ”työnjakoa” kutsutaan 
lateralisaatioksi.



Aivojen lateralisaatio

• Aivokurkiaisen ansiosta tieto 
kulkee aivopuoliskosta toiseen.

• Tietoa aivopuoliskojen 
erikoistumisesta ja aivokurkiaisen 
merkityksestä ovat tarjonneet 
erityisesti Roger Sperryn tutkimat 
aivohalkiohenkilöt, joiden 
aivokurkiainen on katkaistu joko 
osittain tai kokonaan.

• Yhtenäistä minuuden kokemusta on 
selitetty tulkitsijateorialla.



Aivojen lateralisaatio

Aivokurkiaisen toimintahäiriö. 
Esimerkkinä ”vieraan käden 
syndrooma”

• Vieraan käden oireyhtymä eli vieraan 
käden syndrooma on tila, jossa ihmisen 
jompikumpi käsi (käsivarsineen) ei ole 
hänen hallittavissaan kunnolla. Se saattaa 
johtaa vaikkapa siihen, että 
oireyhtymästä kärsivän ihmisen käsi 
väkisin hakkaa hänen omat kasvonsa 
mustelmille tai että hän ottaa laukusta 
esineen väkisin – jopa hänen itsensä 
huomaamatta –, tai siihen, että käsi 
napittaa napit henkilön huomaamatta.



Aivojen lateralisaatio

Lateralisaatio

Vasen aivopuolisko:

- tuntotieto kehon oikean puolen 
ihoalueilta

- säätelee kehon oikean puolen 
lihasliikkeitä

- näkökentän oikean puolen näkötiedon 
käsittely

- kielen tuottaminen (Brocan alue)

- puheen ymmärtäminen (Wernicken alue)

- analyyttisyys: osien tarkastelu 
yksityiskohtaisesti

- ”tulkitsija”: pyrkii selittämään loogisesti 
oikean aivopuoliskon saamaa 
informaatiota (tulkitsijateoria)

Oikea aivopuolisko:

- tuntotieto kehon vasemman puolen 
ihoalueilta

- säätelee kehon vasemman puolen 
lihasliikkeitä

- näkökentän vasemman puolen näkötiedon 
käsittely

- avaruudellisten suhteiden hahmottaminen

- puheen tunnevihjeiden ja piilomerkitysten 
ymmärtäminen

- kasvonilmeiden tunnistaminen

- musiikin tuottaminen ja ymmärtäminen

- holistinen (= kokonaisvaltainen) suurten 
hahmojen ja kokonaisuuksien 
hahmottaminen



• Aivojen ja psyykkisen toiminnan yhteyttä selvitettiin 
potilastutkimuksilla jo 1800-luvulla.

• Vauriot eivät yleensä tarkkarajaisia → vaikea tehdä 
johtopäätöksiä rajatun aivoalueen tehtävistä.

• 1900-l. alussa eläinkokeet: aiheutettiin leesioita (= 
vaurioita) ja tutkittiin niiden vaikutusta toimintaan.

• Monimutkaisten psyykkisten toimintojen 
tutkiminen ei onnistu eläinkokeilla.

• Lähestymistavassa myös vakavia eettisiä ongelmia



• Aivotutkimusmenetelmien eli aivokuvantamismenetelmien
kehitys 1900-l. lopulta alkaen on tarjonnut uusia 
mahdollisuuksia selvittää kokeellisesti psyykkisen toiminnan 
ja aivotoiminnan yhteyksiä.



• Aivotutkimuksen kaksi keskeistä tavoitetta:

1. Selvittää, mitkä aivojen osat ovat yhteydessä tutkittuun 
psyykkiseen toimintoon. 

→ Tarvitaan paikannustarkkuudeltaan hyvää menetelmää.

2. Selvittää tutkittujen toimintojen ajallinen eteneminen.

→ Tarvitaan ajalliselta tarkkuudeltaan hyvää menetelmää.

• Aivokuvantamisessa päästään yhä parempaan
• paikannustarkkuuteen
• ajalliseen tarkkuuteen.

• Usein valittava näiden välillä.

• Menetelmä valitaan tutkimuksen tavoitteen mukaan.





Eri aivotutkimusmenetelmät

• Yksittäissolurekisteröinnit

• Rekisteröidään solussa kulkevia hermoimpulsseja.

• Paikallisesti ja ajallisesti tarkka, muttei varsinaista kliinistä 
käyttöä.

• Yleensä vain eläintutkimuksissa. Ei (juuri koskaan) käytetä 
elävän ihmisen kudosten tutkimiseen.



Eri aivotutkimusmenetelmät

• EEG

• Elektroenkefalografia: aivojen sähköisen toiminnan 
mittaus

• Hermosolujen sähköiset ilmiöt rekisteröidään 
elektrodeilla tyypillisesti kallon pinnalta. Voidaan myös 
rekisteröidä aivokudoksen pinnalta erikoisjärjestelyin.

• Ajalliselta erottelukyvyltään erinomainen, 
paikannustarkkuus huono



Eri aivotutkimusmenetelmät

• MEG

• Magnetoenkefalografia
• Aivojen sähköisen toiminnan synnyttämien magneettikenttien 

mittaus

• Ajalliselta erottelukyvyltään erinomainen



Eri aivotutkimusmenetelmät

• PET

• Positroniemissiotomografia
• Hyödyntää radioaktiivisia lyhytikäisiä (T1/2 2 min-2 tuntia) 

isotooppeja käyttävä leikekuvausmenetelmä

• Mahdollistaa kudosten ja elinten molekyylitasoisen toiminnan 
mittaamisen

• Verenkiertoon ruiskutettu nopeasti hajoava radioaktiivinen aine 
sitoutuu tai kertyy haluttuun kohteeseen. Hajotessaan 
radioaktiiviset aineet lähettävät positronihiukkasia, joita PET-
kamera rekisteröi.

• Paikallinen tarkkuus hyvä, ajallinen tarkkuus huono, erittäin suuri 
kemiallinen erottelukyky

• Mitä voidaan mitata?
-kudosten verenvirtausta

-kudosten aineenvaihduntaa

-kudosten välittäjäaineiden ja reseptorien toimintaa
-lääkeaineiden käyttäytymistä kudoksissa







Eri aivotutkimusmenetelmät

• MRI

• Magneettikuvaus (Magnetic resonance
imaging)

• Hyödyntää erittäin voimakasta 
magneettikenttää

• Menetelmässä mitataan vety-ytimien 
magneettikentässä emittoimaa radiotaajuista 
signaalia. Siksi se soveltuu runsaasti vetyä 
sisältävien kudosten (rasva- ja vesipitoiset 
kudokset, myös luuydin) tutkimiseen.

• Erittäin hyvä paikallinen tarkkuus, antaa tietoa 
rakenteesta







Aivoverenvuoto



Aivokasvain



“Turns out, because of her young age, Cameron had a 

real chance of coming out the surgery “cured.” Indeed, 

she hasn’t had a seizure since. But the road to a recovery 

was rocky at best. Coming out of the anesthesia, the little 

girl was paralyzed on her left side. But the brain started to 

compensate, and now Cameron is attending school, 

playing sports, and dreaming of being a ballerina. Today, 

seven years on, she is thriving. She’s even become a 

speaker for the 2015 International Hemispherectomy

Conference and Family Reunion. Her message is simple. 

“Don’t give up. Keep trying. If you do it wrong, fix it.” They 

are words that even those of us with all of our brains can 

live by.”



MRI vs. fMRI



Eri aivotutkimusmenetelmät

• fMRI

• Funktionaalinen magneettiresonanssikuvaus

• Tarkkaa tietoa eri alueiden aktivaatiosta

• Perustuu hemoglobiinin magneettisiin 
ominaisuuksiin ja siten aivojen 
verenkiertomuutosten mittaamiseen

• Hyödynnetään voimakasta magneettikenttää

• Paikannustarkkuus hyvä, ajallinen tarkkuus 
huono

• fMRI-kuvat, joissa on rakenteita, on 
kohdistettu MRI- ja fMRI-kuva. Tämä 
suoritetaan erillisellä ohjelmistolla.



• TMS
• Transkraniaalinen magneettistimulaatio

• Aivotoiminnan muuntaminen 
magneettistimulaatiolla → Seurataan, 
mitä muutoksia tästä seuraa 
koehenkilön toiminnassa kun 
aivokuorelle indusoidaan heikko 
sähkövirta

• Voidaan tutkia aivokuoren toimintaa

• Tutkittu esimerkiksi masennuksen ja 
aivovammojen hoidossa



Aivojen plastisuus

• Aivojen muovautuvuus eli plastisuus (plastisiteetti) on 
keskeinen hermoston ominaisuus. Aivot eivät siis ole 
staattinen kokonaisuus.

• Aivot muovautuvat koko ajan

• jatkuvasti yksilön kehittyessä

• aina kun ihminen oppii ja saa uusia kokemuksia

• erilaisten aivovaurioiden, sairauksien ja kuntoutuksen 
yhteydessä.



Aivojen plastisuus

• Hermosto pystyy muuttamaan sekä 
rakennettaan että toimintaansa.

• Plastisuus merkitsee mm. sitä, että

• hermosoluja syntyy ja tuhoutuu

• synaptisia yhteyksiä muodostuu ja 
karsiutuu

• aksonit muuttuvat

• dendriitit ja reseptorit muuttuvat

• välittäjäainetuotanto muuttuu.



Aivojen plastisuus

• Muutoksia tapahtuu runsaasti perimän ohjaamana.

• Aivokuorella plastiset muutokset ovat erityisen 
voimakkaita.

• Ääriesimerkkejä plastisuudesta ovat henkilöt, joiden 
psyykkiset kyvyt ovat kehittyneet normaalisti aivojen 
epämuodostuneisuudesta huolimatta.

• Aivoalueiden tehtävät voivat muuttua esim. 
synnynnäisen vamman tai amputoinnin seurauksena

• V. Ramachandran on tutkinut aavejäseniä.



Aivojen plastisuus

• Aivovaurioita aiheuttavat:
• Aivovammat eli traumat

• Esim. päähän kohdistuneen iskun tai runsaan 
päihteidenkäytön seurauksena 

• Seurauksena esim. hahmotus, tarkkaavaisuus- tai 
ajatteluhäiriöitä

• Aivoverenkiertohäiriöt (”aivohalvaukset”)
• Aivoinfarkti: suoni tukkeutuu → aivoalue ei saa happea → 

hermokudos  vaurioituu
• Verenpaine, korkea kolesteroli, tupakointi, alkoholi, ylipaino ja 

vähäinen liikunta lisäävät riskiä.

• Aivoverenvuoto: verisuoni repeää → vuotava veri ja 
hapenpuute aiheuttavat vaurioita

• Korkea verenpaine ja runsas alkoholinkäyttö ovat merkittäviä 
riskitekijöitä yhdessä traumojen kanssa.

• Vaurioista kuntoutuminen
• riippuu vamman vakavuudesta

• on nopeinta heti sairastumista tai vammautumista 
seuranneiden päivien ja viikkojen aikana

• on voimakkaampaa nuorilla potilailla.


