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JOHDANTO 

Selkäydinvammojen syyt, seuraukset ja hoidon kehityspisteet 

Selkäydin on ihmiselle keskeinen, rakenteellisesti uusiutumaton ja kor-

vaamaton keskushermoston osa. Aivoista välittyvät tahdonalaiset käs-

kyt vaativat selkäytimen täydellistä toimintavalmiutta. Se toimii myös 

elintärkeiden toimintojen, kuten verenkierron, kehon lämmönsäätelyn, 

hengityksen, virtsarakon ja suolen toiminnan sekä seksuaalitoiminto-

jen, säätelyssä. Selkäytimen vammautuminen vaikuttaa käytännössä 

kaikkiin elintoimintoihin vauriotason alapuolella.1 

Selkäydinvammoja aiheuttavat erilaiset tapaturmat ja sairaudet, tai 

vamma voi olla synnynnäinen. Uusimman tutkimustiedon perusteella 

traumaattisten eli tapaturman myötä syntyneiden selkäydinvammojen 

esiintyvyys on Suomessa noin 25 tapausta 1 000 000 asukasta kohti 

vuodessa. On arvioitu, että tapaturmaisen selkäydinvaurion saaneita on 

Suomessa noin 3000. Traumaattisia selkäydinvammoja aiheuttavat 

useimmiten liikenneonnettomuudet, putoamiset ja kaatumiset. Saira-

uksien kautta selkäydinvammautuneiden määrästä ei ole tutkimustie-

toa, mutta muualla tehdyissä tutkimuksissa niiden osuus on suurempi 

kuin tapaturmaisten.2 Vamma, tasosta ja laadusta riippuen, muuttaa 

yleensä pysyvästi henkilön toiminta- ja liikuntakykyä sekä hänen ja lä-

heistensä psykososiaalista elämää. Selkäytimen vaurio aiheuttaa, si-

jainnista riippuen, joko alaraajahalvauksen eli paraplegian tai neliraa-

jahalvauksen eli tetraplegian. Selkäydinvamma on taloudellisesti mer-

kittävä niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.3 

Aikuisen selkäydin on noin 46 cm pitkä, ja se ulottuu aivoista vyötärölle 

ensimmäisen lannenikaman kohdalle. Selkäydin sijaitsee selkäydin-

kanavassa, jota ympäröi selkäranka, joka koostuu seitsemästä kaula-, 

                                       
1 Tarkkanen 1991, 1. 
2 Koskinen et al. 2014, 779–784. Elektroninen dokumentti, luettu 2.12.2014; Käypä 
hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 2.6.2015. 
3 Ahoniemi & Valtonen 2009, 266, 272. 
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12 rinta-, viidestä lanne- ja viidestä ristinikamasta.4 (Liite 1) Selkäydin-

vamma syntyy mekaanisen voiman aiheuttaman nikamamurtuman tai 

nikaman siirtymän seurauksena. Lisäksi kasvaimet, tulehdukset, ve-

renkiertohäiriöt, välilevytyrä ja selkäydinkanavan ahtautuminen voivat 

vahingoittaa selkäydintä. Vaurion sijainti määrittää, onko seurauksena 

neli- vai alaraajahalvaus. (Liite 1) Akuuttivaiheessa vaikea-asteinen sel-

käydinvamma aiheuttaa autonomisen eli tahdosta riippumattoman 

hermoston toimintahäiriön. Muun muassa verenpaine ja kehon lämpö-

tila laskee ja sydämen syke hidastuu eli elimistö lamaantuu. Akuutti-

vaiheessa selkäydinvammapotilas kuuluu tehohoitoon peruselintoi-

mintojen turvaamiseksi. Selkärangan murtumatyypin mukaan hoito on 

joko operatiivinen eli kirurginen tai konservatiivinen. Laskimotukos ja 

keuhkoembolia5 ovat yleisiä komplikaatioita niin akuuttivaiheessa kuin 

vielä vuodenkin kuluttua vammautumisesta.6 Selkäydinvammautuneen 

hoitoketjun muodostaa neljä vaihetta: ensihoito ja kuljetus, akuuttivai-

heen hoito ja diagnostiikka, akuuttivaiheen jälkeinen välitön kuntoutus 

ja elinikäinen seuranta sekä hoito.7 

Selkäydinvammaisten hoidon kehitys alkoi toisen maailmansodan ai-

kana ja erityisesti sen jälkeen. Sitä ennen selkäydinvamma katsottiin 

letaaliksi eli tappavaksi taudiksi, eivätkä kirurgit olleet kiinnostuneita 

selkäydinvammaisten hoidosta, koska heidän odotettiin joka tapauk-

sessa kuolevan. Poikkeuksetkin, kuten 1800-luvun alkupuolella toimi-

nut brittiläinen Sir Astley Cooper, näkivät kirurgiset toimenpiteet ko-

keilemisen arvoisina vain koska ”mitään menetettävää ei ollut”. Ennen 

toista maailmansotaa selkäydinvammapotilaiden elinajanodote oli har-

voin yli kahta vuotta.  Infektiot, munuaisten vajaatoiminta ja painehaa-

vaumat olivat yleisimmin menehtymisen taustalla. Infektioiden hoidon 

kehitys alkoi maailmansotien välissä penisilliinin ja sulfayhdis-

teantibioottien myötä. 1900-luvun loppupuolella diagnosointia helpot-

                                       
4 Mahoney 2001, 368–370. 
5 Verenkierron mukana tulleen verihyytymän aiheuttama keuhkovaltimon tai sen 

haaran tukkeutuminen. 
6 Ahoniemi & Valtonen 2009, 266, 270–272. 
7 Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 13.7.2015. 
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tamaan tulivat monenlaiset tutkimus- ja kuvantamismenetelmät (EKG, 

EEG, ultraääni, magneettikuvaus). Akuuttisairaanhoidon kehittyminen 

vähensi keuhko-ongelmista johtuvia alkuvaiheen kuolemia.8 Tämän li-

säksi selkäydinvammapotilaiden eliniän pidentymiseen ja toimintaky-

vyn paranemiseen ovat merkittävästi vaikuttaneet antibiootit ja kehitty-

neet kuntoutusmenetelmät.9 Elinajanodote on pidentynyt viimeisten 

vuosikymmenien aikana, mutta se on edelleen lyhyempi muuhun 

väestöön verrattuna.10 

Yhdysvaltalainen kirurgi ”paraplegiahoidon isä” Donald Munro ymmärsi 

aikanaan selkäydinvammapotilaiden vaativan monialaista hoitoa ja 

kuntoutusta. Vuonna 1936 hän perusti Yhdysvaltoihin ensimmäisen 

selkäydinvammayksikön ja esitti vuonna 1943 niin sanotun Munron 

doktriinin11. Kansainvälisesti tunnustetuimpana alansa sankarina pide-

tään kuitenkin Sir Ludwig Guttmannia. Hän oli juutalainen, joka pa-

keni Saksasta Englantiin, jossa hän sai johdettavakseen selkäydin-

vammayksikön Stoke-Mandevillen sairaalassa. Yksikkö on sittemmin 

ollut esikuvana hoitokeskuksille Euroopassa ja Aasiassa.12 

Suomessa kesti kauan ennen kuin selkäydinvammaisten hoito saatiin 

”jonkinlaiseen järjestykseen”13. Invalidisäätiö14 perustettiin kesällä 1940 

huolehtimaan invalideista, ensisijaisesti sotainvalideista, sekä heidän ja 

kaatuneiden omaisista. Keinoksi päätettiin rakentaa kuntoutuslaitos, 

jonka vihkimisjuhlaa vietettiin toukokuussa 1943. Ainoa paikka Suo-

                                       
8 Kokkonen et al. 2000, 203; Vuorinen 2010, 257, 265–266, 276–277; Laurent 1981, 

133; Mahoney 2001, 368; Kirshblum & Benevento 2009, 1; Donovan 2007, 85–100. 

Elektroninen dokumentti, luettu 2.12.2014. 
9 Kirshblum & Benevento 2009, 1. 
10 Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 2.6.2015. 
11 ”Jokainen intelligentti ja ko-operatiivinen potilas, jolla on selkäydinvamma tai 

cauda equina vamma (Selkäytimen hännän puristustilasta aiheutuva oireyhtymä, joka 

voi ilmetä seuraavilla tavoilla: äkillinen virtsarakon toimintahäiriö, peräsuolen sulkija-

lihaksen heikkous, peräaukon alueen ja pakaroiden tunnottomuus, alaraajojen voi-
makas puutuminen.) ja joka on säilyttänyt yläraajojen innervation (hermotus), voi tar-

koituksenmukaisen hoidon jälkeen elää sosiaalista elämää ja ansaita elatuksensa ky-

kyjensä mukaan.” Laurent 1981, 133. 
12 Donovan 2007, 85–100. Elektroninen dokumentti, luettu 2.12.2014. 
13  Laurent 1981, 133. 
14  Perustajayhteisöt: Sosiaaliministeriö, Kansaneläkelaitos, Raajarikkoisten Autta-
misyhdistys ry, Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liitto ry ja Suomen Tapa-

turmavakuutuslaitosten Liitto ry. 
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messa, jossa selkäydinvammaisia hoidettiin, oli Invalidisäätiön sairaala 

Helsingissä. Sen kapasiteetti oli kuitenkin vain 6–12 potilasta kerral-

laan. Toisen maailmansodan jälkeen selkäydinvammautuneita arvioitiin 

olleen 40–50. Sodan päättymisestä lähtien oli myös Invalidiliiton15 ja 

Helsingin invalidiyhdistyksen piirissä pohdittu kuntouttamislaitoksen 

perustamista. Lokakuussa 1953 vihittiin käyttöön Käpylän Kuntoutta-

mislaitos16, jossa oli pidempiaikaista kuntoutusta varten 30 potilaspaik-

kaa. Lisäksi tiloissa toimi poliklinikka. Vuonna 1960 siellä kuntoutet-

tiin 32 para- ja tetraplegikkoa, kuusi vuotta myöhemmin määrä oli ko-

honnut 85:een. Jaksot olivat pitkiä, ja kuntoutushoito myös usein vii-

västyi komplikaatioiden, kuten virtsaelintulehdusten ja makuuhaavo-

jen, hoidon vuoksi. Sekä Invalidisäätiön sairaalan johtavana ylilääkä-

rinä 1969–79 että Käpylän ylilääkärinä toiminut Lars-Erik Laurent 

harmitteli, kun vastuu selkäydinvammaisten kuntoutuksesta oli yksis-

tään hänen ja kollega Langenskiöldin harteilla. Laurent näki hoidon 

keskittämisen erittäin tarpeellisena ja esitti 1960-luvulla oman keskuk-

sen rakentamista selkäydinvammaisten hoitoa varten. Monien vaihei-

den jälkeen 4.2.1970 vietettiin Invalidiliiton Käpylän Kuntouttamiskes-

kuksen vaikeavammaisten hoito-osaston vihkiäisiä.17 Laurent katsoi 

asioita pitkällä tähtäimellä, ja hän oli esittänyt 1969 Invalidiliitolle yh-

den Käpylän hoito-osaston muuttamista palvelutaloksi vaikeavammai-

sille. Tämä idea myös toteutettiin. Tavoite oli pitää Käpylä toimintaky-

kyisenä nimenomaan kuntoutusjaksoja varten.18 Käpylän uudisraken-

nukseen tuli 33 hoitopaikkaa selkäydinvammaisille, ja ensimmäisenä 

toimintavuotena siellä kuntoutettiin 165 selkäydinvammaista.19 1990-

luvulta alkaen keskussairaalat pyrkivät itse hoitamaan 

                                       
15 Invalidiliitto ry perustettiin Helsingissä 16.1.1938 Suomen Siviili- ja 
Asevelvollisuusinvalidien Liitto ry:n nimellä. www.invalidiliitto.fi. Luettu 9.11.2014. 
16 1.5.2014 alkaen toiminut nimellä Validia Kuntoutus Helsinki. www.invalidiliitto.fi. 

Luettu 9.11.2014, 2.7.2015. Jatkossa käytän kyseisestä keskuksesta nimitystä 

Käpylä. 
17 Alaranta et al. 1990, 11–12, 167; Laurent 1981, 133–134; Löfman 1993, 58; 

Mähönen 1998, 161–162, 166. 
18 Laurent 1981, 136–137. 
19 Mähönen 1998,167. 
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vaikeavammaiset mahdollisimman pitkälle, joten alkuvuosina kuormi-

tus oli Käpylässä suurempi.20 

Oulussa 1960-luku oli lääketieteelle merkittävää aikaa. Vuonna 1960 

Oulun yliopistossa aloitettiin lääketieteen opetus, ja samana vuonna 

valtio ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat päättivät perustaa yliopistollisen 

keskussairaalan. Opetussairaalana toiminutta lääninsairaalaa alettiin 

vähitellen ajaa alas uuden sairaalan toiminnan lisääntyessä. Ouluun 

perustettiin kolmipaikkainen hengityshalvausosasto ja kuusipaikkainen 

keinomunuaisosasto. Sitä ennen Pohjois-Suomen hengityshalvauspoti-

laat oli jouduttu lähettämään hoitoon Helsinkiin, Tampereelle tai Tur-

kuun. Ouluun perustettu keinomunuaisosasto puolestaan otti potilaita 

kaikkialta Suomesta. 1960-luvun alussa aloitti toimintansa muun 

muassa anestesialääkäri sekä sairaalakemisti, ja hermo- ja mielitau-

tioppiin perustettiin professorin virka. Sairaalan kehitysvauhtia voi ku-

vata esimerkiksi hoidettujen potilaiden määrällä, joka kasvoi 1960-

luvun jälkimmäisellä puoliskolla 15 000:sta 26 000:een. Virallisesti 

Oulun yliopistollisen keskussairaalan (OYKS) sairaanhoitotoiminta alkoi 

1.1.1973, kun valtio poistui kuvioista ja keskussairaalaliitto otti vas-

tuun.21 Lääketieteen kehityksen myötä hoitoajat lyhenivät radikaalisti. 

Vuodesta 1960 vuoteen 1992 keskimääräinen hoitoaika OYKS:ssa puo-

littui 13 päivästä kuuteen päivään. Monet toimenpiteet siirtyivät poli-

klinikoille, ja uusien lääkkeiden ansioista osa kirurgisia toimenpiteitä 

vaatineista vaivoista voitiin hoitaa kotona.22 

Selkäydinvammaisten osalta Pohjois-Suomi ja Oulu nostettiin esiin 

Käpylän hoito-osaston avajaistilaisuudessa vuonna 1970. Laurentin 

mukaan esimerkiksi ”Ouluun on ennemmin tai myöhemmin suunni-

teltava toinen selkäydinvammaisten osasto”. Hoitopaikka tulisi liittää 

yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen, ja sen tulisi ottaa potilaita 

koko maasta. Ajatus ei kuitenkaan saanut vastakaikua Oulussa.23 

                                       
20 Löfman 1993, 58. 
21 Manninen 1998, 147–151, 196. 
22 Manninen 1998, 236. 
23 Laurent 1981, 135–136. 
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Vasta vuonna 1982 Oulun yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä 

oleva entinen Päivärinteen tuberkuloosiparantola, jossa toimi tällöin 

kuntoutusosasto, mainittiin paikaksi jonne mahdollisesti voitiin sijoit-

taa muutama selkäydinvammainen. Rovaniemelle keskussairaalan yh-

teyteen Invalidiliitto suunnitteli kuntoutusosastoa, jossa voitaisiin 

kuntouttaa alaraajahalvaantuneita.24 Kuntoutuskeskus perustettiinkin 

Rovaniemelle 1983.25 Selkäydinvammapotilaiden alkuvaiheen akuutti-

hoito Pohjois-Suomessa tapahtui hajautetusti joko Oulun yliopistolli-

sessa keskussairaalassa tai muissa keskussairaaloissa ja jatkokun-

toutus Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa Helsingissä tai 

Lapin kuntoutuskeskuksessa Rovaniemellä. Vielä 1990-luvun 

alkupuolella selkäydinvammapotilaat siirtyivät Oulun yliopistollisesta 

sairaalasta Käpylään Oulun Diakonissalaitoksen kautta. Myös 

jatkoseuranta eli vastuu hoidosta ja kuntoutuksesta hajaantui eri 

tahoille ja hoitotasoille (sairaalat, terveyskeskukset, 

kuntoutuslaitokset).26 

Selkäydinvammaisten keskuudessa keskitetty hoitojärjestelmä on ollut 

tavoitteena pitkään. Vuonna 2009 perustetun potilasjärjestö Akson 

ry:n27 myötä alkoi määrätietoisempi paneutuminen keskitetyn hoidon 

saamiseksi selkäydinvammaisille. Yhdistys tapasi sekä poliitikkoja että 

ylilääkäreitä, ja eräs merkittävä tapahtuma oli Oulussa 15.10.2010 

Oulun yliopistollisen sairaalan ja Aksonin yhteistyössä järjestetty semi-

naari. Akson sekä Invalidiliitto ja Käpylän kuntoutuskeskus olivat mu-

kana muotoilemassa lausuntoa, jonka lopullisen version Sosiaali- ja 

terveysministeriö lähetti lausuntokierrokselle 26.10.2010.28 

Toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2011 tuli voimaan valtio-

neuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskit-

                                       
24 Laurent 1981, 135–136. 
25 www.invalidiliitto.fi. Luettu 11.5.2015. 
26 Manner & Marjeta 2000, 1-2, 23. 
27 Akson ry:n kotisivu. Luettu 9.3.2016. 
28 Dahlberg 2010, 35. 
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tämisestä.29 Yksi valtakunnallisesti keskitettävä toiminto oli selkäydin-

vammapotilaiden akuuttivaiheen hoito, sen jälkeinen välitön kuntoutus 

sekä elinikäinen monialainen hoito ja seuranta. Asetuksen jälkeen sel-

käydinvammapotilaiden hoito keskitettiin Helsingin seudun yliopistolli-

seen keskussairaalaan, Tampereen yliopistolliseen sairaalaan sekä 

Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS).30  

Asetuksen antamisen jälkeen Oulun yliopistollinen sairaala on panos-

tanut selkäydinvammatoiminnan kehittämiseen ja keskittämiseen 

muun muassa rekrytoimalla ja kouluttamalla moniammatillisen 

asiantuntijatiimin,31 jonka tehtävänä on vastata sairaalan erityisvastuu-

alueen32 selkäydinvammapotilaiden hoidosta, kuntoutuksesta ja 

seurannasta. Akuuttivaiheen jälkeistä kuntoutusta järjestetään vaati-

van kuntoutuksen osastolla, ja seuranta toteutuu selkäydinvammapoli-

klinikalla. Kuntoutusosasto on perustettu vuonna 1999, ja siellä on 

alusta saakka kuntoutettu yksittäisiä selkäydinvammapotilaita. Ennen 

asetuksen voimaantuloa jatkokuntoutus järjestettiin kuitenkin pää-

sääntöisesti Käpylässä. 

Tutkimustilanne 

Historiallista tutkimusta selkäydinvammapotilaiden hoidosta ja kun-

toutuksesta ei ole tehty. Tästä johtuen tukeudun vahvasti lääketieteelli-

seen tutkimukseen. Aineistoa on kuitenkin eri vuosikymmeniltä, joten 

sen myötä saan historiallista perspektiiviä aiheeseen. Invalidiliiton ja 

                                       
29 Erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskite-

tään joko alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveyden-

huollon toimintayksikköön taikka valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen yliopis-

tolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Valtakunnal-

lisesti keskitettävään erityistason sairaanhoitoon kuuluvat toiminnot, jotka ovat har-

vinaisia ja vaativat korkeatasoista lääketieteellistä osaamista tai välineistöä taikka 

erityisen vaativaa monialaista hoitoa ja hoitoon välittömästi liittyvää lääkinnällistä 
kuntoutusta. Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 

keskittämisestä. www.finlex.fi. Luettu 13.8.2014. 
30 Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämi-

sestä. www.finlex.fi. Luettu 13.8.2014. 
31 Tiimiin kuuluu erikoislääkäri, 6 sairaanhoitajaa, fysioterapeutti, toimintatera-

peutti, puheterapeutti ja kuntoutusohjaaja. 
32 OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvat Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, 

Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Liite 2. 



 

10 
 

Invalidisäätiön historiikeista löytyy tietoa Käpylän ja selkäydinvam-

mautuneiden kuntoutuksen alkuvaiheista. 

PEKKA TARKKANEN nostaa esiin muun muassa psyykkiset ongelmat ja 

yhteiskuntaan sopeutumisen haasteet vuonna 1991 julkaistussa väi-

töskirjassaan Työikäisten traumaattiset selkäydinvammat Suomessa 

1970–1984 ja kuntoutuminen rintarangan alueen selkäydinvammasta. 

Väitöskirja tarjoaa monipuolisesti tietoa selkäydinvammautuneen hoi-

dosta aikaisemmilta vuosikymmeniltä. PENTTI ROKKANEN ja muut 

tuovat esille huolensa selkäydinvammaisten diagnostiikan ja hoidon 

epäyhtenäisyydestä vuoden 1988 julkaisussaan Selkärankavammat. 

HILKKA MANNERIN & ERJA MARJETAN selvityksessä Selkäydinvamma 

elinikäinen kumppani vuodelta 2000 tarpeelliseksi nähtiin erityispolikli-

nikan perustaminen Ouluun, jonka myötä elinikäisen hoidon seuran-

nan, Life Time Care, laatua voitaisiin parantaa. Kyseinen selvitys on 

hyvä pohja nimenomaan pohjoisen Suomen ja Oulun näkökulman 

vuoksi.33 Yleisesti selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen oli 

punaisena lankana edellä mainituissa julkaisuissa.  

Selkäydinvammaan liittyen on tehty hoitotyön koulutusohjelman tut-

kimuksia ammattikorkeakouluissa. MARJO POTILAN & ANNA-STIINA 

TAHVANAISEN lopputyössä Selkäydinvammapotilaan hoitotyö – 

Hoitajien mielipiteitä osaamisestaan ja hoitotyön kehittämistarpeista 

(2008) hoitajat kokivat selkäydinvammapotilaan hoidon erittäin vaati-

vaksi ja aikaa vieväksi. Pääsääntöisesti oma hoitamisen taito koettiin 

hyväksi, joskin sukupuolisuuden ja psyykkisen tuen osa-alueella oli 

selkeää hajontaa. Lisäkoulutusta aiheesta myös kaivattiin. Kyseinen työ 

antaa pohjaa asiantuntijoiden näkemyksiin selkäydinvammapotilaiden 

hoitotyöstä.34  AINO NOKELAISEN lopputyössä, Miksipä en pärjäis - 

Selkäydinvammapotilaiden kokemuksia henkisestä tuesta akuuttivai-

heen jälkeisessä välittömässä kuntoutuksessa (2014), selkäydinvamma-

potilaat kokivat alkuvaiheen hädän lievittyvän jo sillä, kun he kokivat 

                                       
33 Tarkkanen 1991, 177; Rokkanen et al. 1988, 15; Manner & Marjeta 2000, 26. 
34 Potila & Tahvanainen 2008, 52. 
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olevansa hoidossa paikassa, jossa oli selkäydinvammaan liittyvistä eri-

tyisasioista tietävää henkilökuntaa. Ahdistusta puolestaan aiheutti, jos 

akuuttivaiheen jälkeiseen kuntoutukseen pääsyä joutui odottamaan 

väliaikaispaikassa.35 VILLE PARKKISEN ja NOORA VÄHÄLÄN opinnäyte-

työssä, Selkäydinvammaisten kokemuksia vertaistuesta (2014), keskei-

senä nousi esiin kokemustiedon ensiarvoisuus vammautuneelta toi-

selle. Vertaisilta saa olennaista tietoa arkipäivän asioihin. Vertaistuesta 

kuitenkin kaivattiin aktiivisempaa tiedottamista esimerkiksi sairaa-

loissa.36 Vaikka selkäydinvammapotilaisiin liittyvä lääke- ja 

hoitotieteellinen tutkimus on monipuolista, se on kuitenkin pääsääntöi-

sesti traumaattisiin vammoihin keskittynyttä. 

ASKO FAGERLUND, VEIKKO NIEMI ja KARI TUUNAINEN ovat toimitta-

neet vuonna 1992 toisesta valtakunnallisesta vammaishistoriaseminaa-

rista teoksen Vammaiset kansalaiset itsenäisessä Suomessa. Artikke-

leista löytyy pohjaa vammaisuuden käsitteeseen ja kuntoutuksen sekä 

vammaispalvelujen historiaan. Myös vammaisten kokemuksia tuodaan 

esiin. 

Terminologisesti vammaiskäsite on historiantutkijalle haastava. 1900-

luvun alkupuoliskolla mainintoja löytyy muun muassa ”viallisista”, 

”rammoista” ja ”henkisesti alamittaisista”. Termi ”vaivainen”, joka löytyy 

lainsäädännöstä jo 1800-luvun puolivälissä, on usein samaistettu 

vammaisuuteen. Tosin käytännössä se on yleensä merkinnyt samaa 

kuin ”köyhä”, koska se on tarkoittanut ulkopuolisen avun tarpeessa 

olevaa työkyvytöntä henkilöä. Raajarikot sijoitettiin tilastoissa esimer-

kiksi ”muista ruumiin vammoista kärsiviksi” tai ”vähemmällä tai suu-

remmalla ruumiinvialla vaivatuksi”, kun taas halvauksen seurauksena 

liikuntakykynsä menettäneet kirjattiin sairaiksi.37 Invalidi-termin käyttö 

yleistyi 1930-luvulla. Sananmukaisesti se tarkoittaa voimatonta, heik-

koa, kykenemätöntä. Vaikka aluksi sotainvalidit halusivat rajata 

invalidi-käsitteen koskemaan vain ”maata palvelleita”, hyväksyttiin se 

                                       
35 Nokelainen 2014, 39. 
36 Parkkinen & Vähälä 2014, 24–25. 
37 Harjula 1992, 29–30. 
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pian koskemaan myös muun muassa työtapaturmissa ja liikenneon-

nettomuuksissa vammautuneita. Olennaista oli vammautumisen joh-

tuminen yksilöstä riippumattomista ulkoisista syistä. Käytännössä 

invalidi-termi edellytti vamman olevan fyysinen ja ulkoinen, joka ei vai-

kuttanut kommunikaatiotaitoihin, älykkyyteen tai käyttäytymiseen.38 

Selkäydinvammautuneet ovat suhteellisen pieni potilasryhmä. Vamma 

on kuitenkin elinikäinen ja pahimmassa tapauksessa täysin invalidi-

soiva. Se vaatii monenlaisia resursseja niin potilaalta itseltään kuin 

läheisiltä, hoitolaitoksilta ja yhteiskunnalta. Selkäydinvammaisilla on 

oma aktiivinen potilasjärjestö, Akson ry, jonka kotisivut ovat myös yksi 

tiedonlähde tutkielmalleni. 

Selkäydinvammoja ja selkäydinvammapotilaita on luonnollisesti tut-

kittu, ja tutkitaan tälläkin hetkellä, lääketieteen ja hoitoalan näkökul-

masta. Historiallisella tutkimuksella aiheesta on mahdollisuus saada 

pidemmän aikavälin tietoa, sekä käsitys hoidon ja kuntoutuksen muu-

toksista ja kehityksestä. Omassa tutkielmassani keskityn hoitokäytän-

töjen muutokseen ja kehitykseen akuuttivaiheen jälkeen eli siihen, mi-

ten kyseiset asiat ovat muuttuneet kuntoutusjaksoilla ja hoidon seu-

rannassa.  

Tutkimustehtävä 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tuoda julki pohjoissuomalaisten 

selkäydinvammapotilaiden näkemyksiä ja kokemuksia saamastaan 

hoidosta ja kuntoutuksesta sekä asiantuntijoiden näkemyksiä sel-

käydinvammapotilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Lähteenä käytän 

selkäydinvammautuneiden ja asiantuntijoiden haastatteluista (haas-

tattelulomakkeet liitteinä 3 ja 4) saatavaa muistitietoa sekä kirjallisia 

hoito-ohjeita selkäydinvammaan liittyen. Tutkielmassani perehdyn sel-

käydinvammapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen 1950-luvulta alkaen 

ulottaen sen tähän päivään. Painopiste tutkielmassani on hoidon 

muutoksen ja kuntoutuksen merkittävyyden tarkastelussa. 

                                       
38 Harjula 1996, 170, 176, 178; Sivistyssanakirja 2003, 284. 
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Pro gradu -tutkielmani avulla pyrin selvittämään: 

Millaisia näkemyksiä selkäydinvammapotilailla on saamastaan hoidosta 

ja kuntoutuksesta, ja miten he kokevat hoidon muuttuneen oman vam-

mahistoriansa aikana? 

Millaisia näkemyksiä asiantuntijoilla on selkäydinvammapotilaiden hoi-

don ja kuntoutuksen muutoksista? 

Millaisia ohjeita selkäydinvammapotilaiden hoitoon oli 1900-luvun 

lopulla verrattuna nykyhetkeen? 

Lähteet ja menetelmät  

Selkäydinvammapotilaiden jatkohoito, kuntoutus ja seuranta kuuluvat 

Oulun yliopistollisen sairaalan lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualu-

eeseen, josta myös ajatus tutkielmalle esitettiin. Koen hoitotiedettä ja 

historiaa yhdistävän tutkimuksen luonnollisena toteuttaa oman 

sairaanhoitajataustani vuoksi. 

Pääasiallisin lähteeni ovat selkäydinvammapotilaiden ja heidän hoi-

toonsa ja kuntoutukseensa osallistuneiden asiantuntijoiden haastatte-

lut ja niistä saatava muistitieto. Lisäksi tutkin selkäydinvammaan liit-

tyviä hoito-oppaita, jotka on laadittu ennen vuotta 2000. Tämän päivän 

ja yleensäkin 2000-luvun hoitokäytänteissä nojaudun Käypä hoito -

suositukseen39. Selkäydinvammaan liittyen on Käypä hoito –suositukset 

vuosilta 2001 ja 2012. 

Jotta haastatteluiden rakenne pysyi mahdollisimman selkeänä, pyysin 

selkäydinvammapotilaita kertomaan näkemyksistään koko sairaushis-

torian ajalta enkä laittanut päätepistettä mihinkään tiettyyn vuoteen. 

                                       
39 Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia 
kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja 

sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkä-

reille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. 

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdis-

tysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä 

hoito -toimitus julkisella rahoituksella. Käypä hoito. Päivitetty 8.1.2015. Luettu 
2.7.2015. 
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Tällä pyrin varmistamaan mahdollisimman luotettavan tiedonsaannin 

ja sain muistitietoa, joka ulottuu kunkin haastateltavan vammautumi-

sesta haastatteluhetkeen saakka. Kysyin haastateltaviksi henkilöitä, 

jotka olivat vammautuneet tai syntyneet ennen vuotta 2000; näin tut-

kittaville oli ehtinyt kertyä näkemystä ja kokemusta selkäydinvam-

mansa hoidosta, kuntoutuksesta ja seurannasta. Kaikilla tarkkaa 

vammautumisajankohtaa ei voinut määritellä, mutta sillä ei ollut 

haastattelussa merkitystä. 

Potilashaastatteluja tein neljä kappaletta. Vammautumiset ajoittuivat 

1950-, 1970-, 1990- ja aina 2000-luvulle saakka. Haastateltavien jou-

kossa oli niin traumaattisesti kuin sairaudenkin kautta vammautu-

neita. Vammautuminen oli tapahtunut suurimmalla osalla nuorena tai 

aikuisuuden kynnyksellä, alle 20-vuotiaana. Asiantuntijahaastatteluja 

tein yhteensä viisi. Haastateltavina oli apulaisylilääkärin, erikoislääkä-

rin, sairaanhoitajan, kuntoutusohjaajan, fysioterapeutin ja seksuaalite-

rapeutin ammattinimikkeellä toimivia/toimineita asiantuntijoita, joilla 

on noin 20–40 vuoden kokemus selkäydinvammapotilaiden hoidosta ja 

kuntoutuksesta pääsääntöisesti Oulun yliopistollisessa sairaalassa. 

Osalla haastateltavista on useampi ammattinimike. Asiantuntijoiden 

näkemykset pohjautuvat siis hoidon ja kuntoutuksen muutoksiin 

OYS:ssa. Selkäydinvammautuneilla sen sijaan oli kokemuksia useista 

eri sairaaloista ja kuntoutuslaitoksista. 

Sekä selkäydinvammapotilaiden että asiantuntijoiden haastattelut to-

teutin tapaamalla heidät henkilökohtaisesti, koska henkilökohtaisessa 

haastattelussa mahdollistuu parhaiten haastateltavan innostuttaminen 

sekä syntyy hyödyllisiä assosiaatioita40.   Apuna käytin puolistrukturoi-

tua haastattelulomaketta, jonka lähetin haastateltaville etukäteen tu-

tustuttavaksi. Näin hekin pystyivät halutessaan valmistautumaan 

haastatteluun, jotka lisäksi nauhoitin. Haastattelun jälkeen litteroin eli 

kirjoitin haastatteluaineiston tekstiksi. Puolistrukturoituun lomakkee-

seen päädyin siksi, että saisin mahdollisimman yksityiskohtaiset vasta-

                                       
40 Virrankoski 1996, 14. 
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ukset, antaen omille sanavalinnoille tilaa asiayhteyttä kadottamatta. 

Lomakkeen etuna oli myös ajankäyttö. Haastattelut etenivät sujuvasti, 

kun esimerkiksi avoimen haastattelun avulla olisi voinut tapahtua 

enemmän rönsyilyä. Tämä myös säästi haastateltavia ylimääräiseltä 

rasitukselta. Strukturoidussa haastattelussa on erityisen tärkeää huo-

mioida haastattelijana neutraalius41. Haastattelijan tehtävä on esittää 

kysymykset, ei kommentoida vastauksia.42  Haastateltavien henkilölli-

syys ei paljastu missään vaiheessa tutkimusta. Litteroinnin yhteydessä 

en käyttänyt nimiä, vaan arvottua tunnistekoodia. Asiantuntijoiden 

haastatteluiden koodina on A sekä arvottu numero, selkäydinvam-

mautuneiden koodina B sekä arvottu numero. Tutkielman valmistumi-

sen jälkeen materiaali voi jäädä tunnisteettomassa muodossa tekijän 

haltuun. Haastattelun yhteydessä haastateltavilta pyydettiin tähän 

lupa. 

Lähteenä käyttämäni hoito-oppaat ovat kaikki Invalidiliitto ry:n julkai-

semia. Vanhimmat, Neurogeeninen rakko ja sen harjoitus kuntoutus-

kurssien aikana, Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jäl-

kiarviointia sekä Selkäydinvamma muutamia ohjeita, ovat vuosilta 1972 

ja 1973. Julkaisut kirjoitti VEIKKO PUPUTTI, joka itse selkäydinvam-

mautui 1960-luvulla. Hän myös työskenteli muun muassa Käpylässä 

liikunnanopettajana ja tutkijana43. Jälkimmäisen oppaan pyrkimyksenä 

on antaa ohjeita päivittäisistä toimista selviämiseen. Opas on siis tar-

koitettu selkäydinvammautuneille, ja se on kirjoitettu selkeästi ja käy-

tännönläheisesti kuvia hyödyntäen. 

Vammautuminen ja sukupuolielämä on vuodelta 1978, ja sen kirjoitta-

miseen osallistui useita lääketieteen asiantuntijoita.  Opas on tarkoi-

tettu niin hoito- ja kuntoutuslaitoksiin kuin vammautuneille, heidän 

omaisilleen sekä asiantuntijoille. Se käsittelee vammautumisen 

aiheuttamia ongelmia sukupuolielämään seikkaperäisesti sekä antaa 

viitekehykset ongelmien helpottamiseen, todeten kuitenkin, ettei ole 

                                       
41 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 44–45. 
42 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 44–45. 
43 It-lehti. Luettu 9.2.2016. 
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olemassa yhtä yleistä hoitotapaa jotakin ongelmaa varten.44 Opas pyrkii 

huomioimaan vammautuneen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

näkökulmasta. Oppaasta otettiin myös uusintapainos vuonna 1986. 

Vuodelta 1983 on kaksi opasta: Selkäydinvammainen kotona, jonka 

kirjoitti lääketieteen lisensiaatti KRISTINA MÖLLER, ja Selkäydinvam-

maisen asento- ja liikehoito, jonka kirjoittivat PIRKKO KOROMA ja 

PAULA LEPPÄNEN. Möllerin opas on nimensäkin mukaisesti tarkoitettu 

kotona asuvia selkäydinvammautuneita varten, mutta alkutekstin mai-

ninta terveyskeskusten vastuusta terveydentilan seurannassa ja komp-

likaatioiden ehkäisyssä selittää oppaan lääketieteellistä kieltä. Asento- 

ja liikehoito-opas on laadittu akuuttivaiheen fysioterapiaa ajatellen 

koko hoitoryhmälle.45 

Selkäydinvamma ja ravitsemus vuodelta 2000 käsittelee monipuolisesti 

ravitsemukseen liittyviä asioita aina ruuan hankinnasta ja valmistuk-

sesta komplikaatioiden ehkäisyyn. Kirjoittajina oli useita lääketieteen ja 

hoitoalan asiantuntijoita. 

Kvalitatiivisen tutkimukseni lähestymis- ja käsittelytapa perustuvat 

muistitiedon keräämiseen ja analysointiin. Erilaisin haastattelumene-

telmin saatuihin aineistoihin viitataan etenkin kansainvälisissä tutki-

muksissa termillä ”suullinen historia”, oral history. Tutkimuksessani on 

myös mikrohistoriallisia piirteitä. Niin muistitietotutkimuksen kuin 

mikrohistoriakin kiinnostuksen kohteena ovat pienet ilmiöt ja näkö-

kulmat, kuten arki, marginaalit, unohdetut ja dokumentoimattomat 

yhteisöt. Ne voivat myös kohdentua esimerkiksi alueellisesti tai ajalli-

sesti rajattujen tutkimuskohteiden sekä yksittäisten ihmisten ja ryh-

mien tarkasteluun. Mikrohistoriallinen tutkimus myös arvostaa muisti-

tietoa lähdeaineistona, joten kyseiset tutkimusotteet kietoutuvat usein 

yhteen. Muistitietotutkimuksen kenttä on laaja eikä sen sitominen 

                                       
44 Vammautuminen ja sukupuolielämä 1978, 5-6, 14. 
45 Selkäydinvammainen kotona 1983, 3; Selkäydinvammaisen asento- ja liikehoito 

1983, 5. 
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tiukkaan raamiin ole yksiselitteistä, eikä myöskään tarkoituksenmu-

kaista.46 

Tutkielmani painottuu lähihistoriaan, ja mielestäni onkin hyvä tiedos-

taa lääketieteen ja hoitomenetelmien suhteellisen nopea kehittyminen 

selkäydinvammapotilaiden kohdalla. Toinen konkreettinen seikka, joka 

vaikuttaa tutkielmani historialliseen aikajänteeseen, on haastateltava 

potilasryhmä. Vuosikymmeniä selkäydinvamman kanssa eläneitä poh-

joissuomalaisia ei todennäköisesti ole kovin paljon. Suomessa pää-

seekin katoamaan paljon arvokasta muistitietoa, koska lähimenneisyy-

den historiaa tutkitaan kovin vähän47. 

Lähteiden käsittelyssä kriittistä otetta ei voi liikaa korostaa. Muistitie-

don osalta kriittisyys tulee kuitenkin huomioida jo haastattelukysy-

myksissä. Kun informanteille tehdään oikeanlaisia kysymyksiä, tulee 

myös saadusta tiedosta perustellusti pätevää48, ja päästään käsiksi tut-

kittaviin asioihin. Olennaista on, että tutkija ottaa tiedonlähteensä 

vakavasti, pyrkii käsittämään ja saamaan kiinni tämän oman tavan 

muistaa ja kertoa49. 

Selkäydinvammapotilaiden hoito on osa omaa työtäni sairaanhoitajana, 

joten jouduin tietoisesti jättämään hoitajan roolin taka-alalle tutkielmaa 

tehdessäni ja etenkin lähteitä analysoidessani. Kriittisyys tuleekin tässä 

tapauksessa kohdistaa erityisesti omaan hoitamisen kokemukseen. 

Haastatteluissa sairaanhoitajan taustasta oli apua, koska käsitteet ja 

vammaan liittyvät ongelmat olivat sekä haastateltaville että haastatteli-

jalle tuttuja. Sairaanhoitajana pystyin osoittamaan empaattista ymmär-

rystä ja aitoa kiinnostusta haastateltavia kohtaan, ja tällä tavoin ra-

kentamaan luottamuksellista suhdetta50. Luottamuksen pohjaksi ker-

                                       
46 Fingerroos & Haanpää 2006, 27, 30–31, 40. 
47 Virrankoski 1996, 33. 
48 Kalela 2000, 92. 
49 Kalela 2006, 76. 
50 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41. 
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roin haastateltaville totuudenmukaisesti haastattelun tarkoituksen, 

saatujen tietojen luottamuksellisuuden ja anonymiteetin suojelun.51   

                                       
51 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41. 
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1 SYSTEMAATTISEMPAA SEURANTAA, 

”AGGRESSIIVISEMPAA” HOITOA 

1.1 Naputtelua ja vatsahierontaa 

 

Selkäydinvamma aiheuttaa henkilölle monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä 

muutoksia ja ongelmia. Osa niistä voi korjaantua ainakin osittain kun-

toutuksen avulla, kun taas osa jää pysyväksi osaksi selkäydinvammai-

sen elämään. Seuraavaksi käsittelen keskeisimpiä selkäydinvammapo-

tilaan ongelmia, jotka korostuvat hoito- ja kuntoutustyössä. Liikunta-

vamman rajasin yksittäisten ongelmien ulkopuolelle. Vaikka se onkin 

vamman ilmeisin haitta, voivat elimistön muut ongelmat aiheuttaa yh-

teensä vaikeamman oirekokonaisuuden kuin liikuntavamma52. 

Selkäydinvamma aiheuttaa lähes aina muutoksia virtsarakon toimin-

taan, mikä tuli ilmi myös haastatteluissa. Vamman tason ja laadun 

mukaan virtsarakko voi olla joko yliaktiivinen tai veltto. Virtsatieinfek-

tion riski kohoaa, ja virtsatieinfektio on yleisin vammaan liittyvä jäl-

kioire. Rakon tyhjentäminen, joka yleensä vaatii apuvälineitä, on erit-

täin tärkeää, jotta vältytään infektioilta ja munuaisvaurioilta.53 Erään 

1970-luvulla julkaistun tutkimuksen mukaan jopa 75 % selkäydin-

vammaisista kuoli munuaisten vajaatoimintaan.54 

Asiantuntijoiden mukaan yhteistyötä on tehty heti vammautumisen 

alusta alkaen muiden sairaalan erikoisalojen kanssa, ja virtsaamisasi-

oissa uroterapeutti pyydettiin ”kertomaan siitä, mitä tämä kaikki tuo 

tulleessaan”55. Eri osa-alueiden yhteistyön nähtiin edistyneen 2000-

luvun taitteessa, mutta vammautuneiden todettiin olleen ”tiiviissä uro-

logisessa seurannassa vuosikausia”.56 Jo vuoden 1973 oppaassa ohjeis-

tettiin tutkimuksiin vuosittain, kymmenen vuotta myöhemmin joka toi-

                                       
52 Akson ry:n kotisivu. Luettu 10.3.2016. 
53 Ahoniemi & Valtonen 2009, 274–276. 
54 Rokkanen et al. siteeraavat Rossieria. Rokkanen et al. 1988, 114. 
55 Haastattelu A5. 
56 Haastattelut A5, A11. 



 

20 
 

nen vuosi.57 1990-luvulla urologiset kontrollit tapahtuivat Oulussa 

säännöllisesti vuosittain.58 Seurannat ja tutkimukset kattoivat 

kuitenkin vain traumaattisesti vammautuneet. Sairauden myötä vam-

mautuneella samoihin tutkimuksiin pääsy on saattanut kestää vuosia59. 

Osa haastatelluista selkäydinvammapotilaista toikin esille, että asiaa ”ei 

oo hoidettu oikein mitenkään” ennen kuin ihan viime aikoina. Esimer-

kiksi lasten puolella asiaan ei ole kiinnitetty mitään huomiota, vaan 

vasta aikuisten puolella oli annettu tietoa esimerkiksi katetroinneista.60 

Virtsarakon toiminnan heikentyessä sinne jää niin sanottua jäännös-

virtsaa, virtsan residuaalia. Tämä kehittää bakteerikasvua ja altistaa 

infektioille. Asia oli selkeästi esillä jo 1968–71 järjestetyillä kuntoutus-

kursseilla, joissa kiinnitettiin huomiota vammautuneiden korkeisiin 

residuaalimääriin. Kursseilla ohjattiinkin rakkoharjoituksia, joiden 

avulla ”pystyttiin residuaalia erittäin merkitsevästi vähentämään”. Sen 

myötä ”saatiin paranemista aikaan koko urologisessa tilassa61” jo kym-

menessä päivässä. Yhteenvetona todettiinkin, että ”aikaisemmin an-

nettu informaatio rakon hoidosta ei riitä ja käytännön harjoitus on tar-

peen”.62 Asiantuntijan mukaan residuaalin mittaaminen ja systemaat-

tisempi seuranta ovat lisääntyneet 2000-luvulla muun muassa 

ultraäänimittareiden yleistyessä. Niiden avulla mittaaminen on helppoa 

ja nopeaa. Ennen mittareita jäännösvirtsa mitattiin sairaalassa kerta-

katetroimalla, mikäli mitattiin ollenkaan.63 

- - ennen se vaan vähän niin ku todettiin, että ahaa nyt virtsaa-

minen onnistuu ja se oli siinä ja.64 

Vuoden 1973 oppaassa rakon tyhjentyminen opetettiin tunnustelemaan 

käsin:  

                                       
57 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 8; Selkäydinvammainen kotona 1983, 9. 
58 Manner & Marjeta 2000, 15. 
59 Haastattelu B2. 
60 Haastattelut B2, B10. 
61 Kurssilaisille tehtiin virtsatutkimuksia, ja kaikkiaan tutkimusperiodi kesti viisi 

kuukautta. 
62 Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973. 
63 Haastattelu A4. 
64 Haastattelu A4. 
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- - tyhjentämistä on jatkettava, kunnes vatsanpohjassa ei enää 

tunnu ”virtsapallukkaa”.65 

Vammautumisen akuuttivaiheessa käytetään kestokatetria, mutta heti 

kun tilanne ja rakon toiminta vakiintuu, aloitetaan toistokatetroinnit66 

neljästä kuuteen kertaan vuorokaudessa. Toistokatetroinnit otettiin 

OYS:ssa käyttöön noin kaksikymmentä vuotta sitten67. 

- - kun sitä oppia alko olla, ja niitä katetreja tulla.  - - pitemmän 

aikaa tästä urasta ollu se toistokatetrointi, ku ei ole ollut.68 

Aiemmin katetroinnit ohjeistettiin tekemään harvemmin: katetrointiväli 

vammautumisen alkuvaiheessa on ollut jopa 12 tuntia, ja 1970- ja 

1980-luvuilla ohjeistettiin katetroimaan ”säännöllisesti noin kolme 

kertaa vuorokaudessa”.69 Katetrointi oli tällöin vielä pääsääntöisesti sai-

raalassa sairaanhoitajan toimesta tehtävä toimenpide. ”Toistuvat katet-

roinnit” mainittiin 1980-luvun lopulla ”varteenotettavana hoitomahdol-

lisuutena”, joita myös potilas voi itse suorittaa.70 Ainakin 1970-luvulta 

lähtien yksi keino oli opettaa koputtelemalla tai naputtelemalla rakko 

tyhjäksi. Tämä tapahtui sormilla tai ”rennolla kämmensyrjällä”. Lisäksi 

rakon tyhjentämiseksi mainittiin erilaisia ärsytyskeinoja, kuten nivus-

ten hieronta, ihokarvoista vetäminen ja anaaliseudun ärsytys.71  Ensim-

mäiset tiedot naputtelusta tuli OYKS:n vuodeosastolle selkäydinvam-

mapotilailta: 

- - jotka olivat jo käyneet Käpylän reissun, niin ne osas sanoa, 

että rakko tyhjennetään koputtelemalla.72 

                                       
65 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 7. 
66 Käypä hoito. Selkäydinvamma. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 11.5.2015. 
67 Haastattelu A1. 
68 Haastattelu A1. 
69 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 5; Rokkanen et al. 1988, 111; 

Neurogeeninen rakko ja sen harjoitus kuntoutuskurssien aikana 1972, 5. 
70 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 6; Selkäydinvammainen kotona 1983, 7; 

Rokkanen et al. 1988, 111. 
71 Neurogeeninen rakko ja sen harjoitus kuntoutuskurssien aikana 1972, 6-7; 

Rokkanen et al. 1988, 111. 
72 Haastattelu A1. 
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Koputtelun avulla pyrittiin käynnistämään rakon tyhjentymisrefleksi. 

Sen jälkeen rakon toimintaa voitiin ”nopeuttaa painamalla sormin na-

vasta alaspäin”.73 Naputtelu ja painelu olivat käytössä joskus jopa liian-

kin yksipuolisena keinona, kuten seuraava lainaus osoittaa: 

- - mulla oli ihan maha mustelmilla ja ne hakkas ja möykkäs 

sitä ja sitte sieltä pamahti kuule kaks virtsakiviä ulos, joo, ja sit 

lähti se rakko toimimaan. Se emäntä makas kuule mun mahan 

päällä ja paino, että sehän on tultava.74 

Nykyisen Käypä hoito -suosituksen mukaan naputteluun tulee suh-

tautua ”varauksellisesti” eikä rakon painamista suositella muun 

muassa kohonneen infektioriskin vuoksi. 2000-luvulta lähtien toisto-

katetrointi mainitaan tärkeimmäksi hoitomuodoksi,75 kuten se tänä päi-

vänä onkin.76 Virtsan happamoittamisesta tulehdusten ehkäisemiseksi 

selkäydinvammaisilla ei kuitenkaan todennäköisesti ole hyötyä, kuten 

1980-luvulla ohjeistettiin77. Tällöin oli kuitenkin jo käytössä rakon toi-

mintaa edistäviä lääkkeitä. Myös kirurgiset toimenpiteet mainittiin vai-

keiden rakko-ongelmien hoitovaihtoehtoina.78 

Nesteiden juomiseen on kiinnitetty huomiota pitkin matkaa. Tosin 

1970-luvun oppaassa kehotettiin vain juomaan ”riittävästi”, tarkemmin 

sitä määrittelemättä. Seuraavalla vuosikymmenellä ohjemääräksi an-

nettiin 2,5–3 litraa.79 Kaksituhattaluvun kynnyksellä huomioitiin tar-

kemmin rakon tyhjentämistapa nautittavien nesteiden määrään. Run-

sasta juomista suositeltiin muun muassa, jos käytössä oli urinaali eli 

virtsapussi ja naputtelu tai kestokatetri.80 

                                       
73 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 6; Selkäydinvammainen kotona 1983, 7-
8; Rokkanen et al. 1988, 111; Neurogeeninen rakko ja harjoitus kuntoutuskurssien ai-
kana 1972, 7. 
74 Haastattelu B9. 
75 Alaranta et al. 2001, 777; Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 13.5.2015. 
76 Haastattelut A1, A12. 
77 Selkäydinvammainen kotona 1983, 9; Rokkanen et al. siteeraavat Tayloria. 

Rokkanen et al. 1988, 114; Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 13.5.2015. 
78 Rokkanen et al. 1988, 112–113. 
79 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 8; Selkäydinvammainen kotona 1983, 9. 
80 Selkäydinvamma ja ravitsemus 2000, 24. 



 

23 
 

Kaiken kaikkiaan virtsarakon toimintaan ja tulehdusten ehkäisyyn on 

kiinnitetty paljon huomiota jo usean vuosikymmenen ajan. Invalidiliiton 

oppaassa (1973) annettiin hyvinkin käytännöllisiä ohjeita rakon tyh-

jentämiseen, seurantaan virtsamääriä mittaamalla, puhtaudesta huo-

lehtimiseen ja urinaalin käyttöön. Oppaassa urinaali oli ainoa mainittu 

apuväline, joten naisten kohdalla ”rakon aiheuttama ongelma on miehiä 

hankalampi”.81 

Miehille on kehitetty useita urinaalityyppejä. Sen sijaan naisten 

on pakko tulla toimeen potilashousuilla ja vaipoilla, elleivät he 

hallitse rakkoansa.82 

Vielä 1980-luvulla todettiin, että pidätyskyvyttömyys oli yksi huomatta-

vimmista elämänlaadun heikentäjistä ja se saattoi aiheuttaa ”sosiaa-

lista katastrofia, jopa sosiaalista kuolemaa”83. Välineiden ja lääkitysten 

kehityksen myötä virtsarakon hoito on saanut vähemmän hallitsevan 

osan selkäydinvammapotilaiden elämässä. Toistokatetrointi tarjoaa 

yhtäläiset mahdollisuudet sekä miehille että naisille virtsarakon tehok-

kaaseen ja hygieeniseen hoitoon.  

Tosi tyytyväinen siihen, että se on paljon kivempi, että ei tarvi 

miettiä koko aikaa ja pelätä, että millon käyn vessassa84 - - 

Myös paksusuolen toiminta häiriintyy selkäydinvamman johdosta. Tyy-

pillisiä ongelmia ovat ummetus, hidastunut ja vaikeutunut suolen tyh-

jentäminen, ulosteen karkailu, vatsakivut, ilmavaivat ja suolikompli-

kaatiot. Suolta voidaan kuntouttaa ja hoitaa. Toimintaa helpotetaan 

muun muassa lääkkeillä, vatsahieronnalla ja suolen huuhteluilla.85 

                                       
81 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 8-10. 
82 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 9. 
83 Tarkkanen siteeraa Dahlia & Hattelandia ja Jamesonia. Tarkkanen 1991, 33. 
84 Haastattelu B2. 
85 Ahoniemi & Valtonen 2009, 277. 



 

24 
 

Vuodeosastolla mainittiin olleen ennen ”kolmen päivän sääntö, että vii-

meistään kolmantena päivänä suoli täytyy saaha toimimaan”.86 Invalidi-

liiton oppaassa (1973) oltiin samoilla linjoilla. 

Yleensä paraplegikoilla sopivin tyhjennysrytmi on joka toinen 

päivä ja tetraplegikoilla joka kolmas päivä.87 

Tänä päivänä selkäydinvamman Käypä hoito –suosituksessa todetaan, 

että suolentyhjentämisestä huolehditaan säännöllisesti päivittäin, sa-

maan aikaan.88 Suolentoimintaan on asiantuntijoiden mukaan aina 

kiinnitetty huomiota, mutta nykyisin ”tehokkaammin otetaan semmo-

nen systemaattinen tyhjennys”.89 Myös selkäydinvammapotilaat kertoi-

vat erilaisista keinoista ja lääketuotteista, joita on käytetty tai ainakin 

ehdotettu ja suositeltu. Suolentoiminnan kohdalla korostuikin jokaisen 

oma tyyli ja mieltymys hoitaa asia.90 Suolentoiminnan häiriöt on todettu 

useissa tutkimuksissakin eniten elämään vaikuttavaksi tekijäksi. Toi-

mintahäiriöt vaikuttavat arkeen ja sosiaaliseen elämään sekä aiheutta-

vat paljon lääketieteellisiä ongelmia.91 

Asiantuntijat kertoivat, että tyhjentämisen helpottamiseksi on ollut 

käytössä jo pitkään monenlaisia lääkevalmisteita, nimenomaan perä-

ruiskeina.92 

- - ruiskeita oli monensorttista kyllä - - ja kaikkien niitten yhdis-

telmiä ja sekotuksia 93- - 

Vesiperäruiske oli käytössä etenkin aikaisempina vuosikymmeninä, 

kuten jälleen viime vuosina kehiteltynä, tuotteistettuna mallina. Lisäksi 

suun kautta annettavat pehmikkeet ovat lisääntyneet ja monipuolistu-

neet viime vuosina. Uudeksi jutuksi mainittiin vatsahieronta tai paine-

                                       
86 Haastattelu A1. 
87 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 11. 
88 Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 23.2.2015. 
89 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12. 
90 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
91 Haastattelu A11; Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 12.3.2016. 
92 Haastattelut A1, A4. 
93 Haastattelu A1. 
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luhieronta ”aika tarkkana menetelmänä”.94 Käypä hoito –suositus 

ohjeistaa säännölliseen kunnolliseen suolen tyhjentämiseen, johon 

yleensä myös käytetään peräruiskeita ja suun kautta otettavia pehmik-

keitä. Lisäksi varmistetaan tyhjentyminen sormin tuseeraamalla.95 

Aiemmin ohjeistettiin käyttämään mahdollisimman ”mietoja pehmenti-

miä”, luonnontuotteita kuten hedelmiä, kasviksia ja juureksia96. Vatsan 

painelu mainittiin jo vuoden 1962 oppikirjassa ja vuoden 1973 

oppaassa, joten uudesta metodista ei ainakaan teoriassa ole kyse. Myös 

sormien käyttäminen apuna mainittiin vanhemmissa oppaissa, mutta 

sitä ei suositeltu mahdollisten kudosvaurioiden vuoksi.97 

Suolentoiminnan seurannassakin tapahtui tutkittavalla ajanjaksolla 

tarkentumista. ”Ennen ehkä oltiin tyytyväisiä ku se toimi”, mutta esi-

merkiksi mahdollista ohivuotoa tai ulosteenkarkailua ei huomioitu eikä 

hoidettu samalla tavalla kuten nykyään. Tähän liittyen koostumuksen-

kin seuranta on tarkentunut.98 Suolentoiminnan heikentyessä tasapai-

non löytyminen vaatii aikaa ja pehmentävien oikea määrä löytyy 

yleensä kokeilemalla. 1970-luvun oppaassa ripulin todettiin yksioikoi-

sesti johtuvan liiallisesta pehmennysaineesta ja hoidoksi ohjeistettiin 

vuoteessa pysyminen, hiilitabletit ja hiilihapollinen appelsiinijuoma, 

kunnes vatsa rauhoittuu.99 Seuraavalla vuosikymmenellä ymmärrettiin, 

että ”varsinkin selkäydinvammaisilla ripuli voi olla oireena koprostaa-

sista” eli ulostetukkeumasta, jolloin ”ei tule käyttää suolentoimintaa 

lamaavia lääkkeitä”.100 

Sekä asiantuntijan että oppaiden mukaan suolentoiminnan edistämi-

seen on pyritty koko ajan huomioimalla ravitsemus eli ruokavaliossa on 

painotettu runsaskuituisuutta sekä riittävää nesteytystä.101 Koska kor-

                                       
94 Haastattelut A1, A4, B2. 
95 Alaranta et al. 2001, 779. 
96 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 11. 
97 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 11; Lindberg 1962, 63. 
98 Haastattelut A1, A4. 
99 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 12. 
100 Selkäydinvammainen kotona 1983, 10. 
101 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 11; Selkäydinvammainen kotona 1983, 

10; Haastattelu A1. 
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keissa vammoissa nieleminen ei välttämättä ole riittävän toimivaa eikä 

turvallista, huolehditaan ravitsemuksesta muuten. Asiantuntijan mu-

kaan suonensisäinen ravitsemus oli aiemmin käytössä aika pitkään en-

nen kuin laitettiin nenämahaletku. Letkut olivat hyvin paksuja verrat-

tuna tämän päivän vastaaviin. Vatsanpeitteiden läpi asennettavia ruo-

kintaletkuja ei aiemmin ”vähällä kummalla laitettu”.102 Vaikka käytän-

nön hoitotyössä ravitsemuksen osuus muun muassa virtsarakon ja 

suolen toimintaan on huomioitu jo varhaisessa vaiheessa, on ensim-

mäinen kirjallinen opas aiheesta julkaistu vasta vuonna 2000.103 

 

1.2 Rullapöydältä tehohoitosänkyyn – kehittyneet hoitovälineet 

ja menetelmät ennaltaehkäisemään komplikaatioita 

 

Ihon painehaava on yleinen selkäydinvamman komplikaatio. Halvaan-

tumisen aiheuttamat tuntopuutokset ja liikuntakyvyttömyys kuten 

myös eritteet, tulehdukset, huono yleiskunto ja ravitsemustila altistavat 

ihovaurioille.104 Toisaalta on esitetty, että psykososiaalisten tekijöiden 

osuus painehaavaumien synnyssä saattaa olla suurempi kuin mekaa-

nisten.105 Haavat hidastavat tai estävät kuntoutusta, koska ne voivat 

estää esimerkiksi istumisen, siirtymiset ja muut harjoitteet.106 

Ihon hoidossa on tärkeätä havaita, että on helpompaa estää haa-

vojen syntyminen kuin parantaa haavoja.107 

Asentohoito on aina ollut sairaalassa tärkeää. Nimenomaan painehaa-

vojen ehkäisyn näkökulmasta ”oli tosi tärkiää, että viimestään kahen 

tunnin päästä oli vaihettu sitä asentoa”.  Tässäkin suhteessa tarkkailun 

ja hoidon katsottiin kuitenkin tehostuneen. Asiantuntijat kertoivat 

muun muassa selkäydinvammautuneille tehtävistä painehaavojen ris-

                                       
102 Haastattelu A1. 
103 Selkäydinvamma ja ravitsemus 2000. 
104 Ahoniemi & Valtonen 2009, 279–280. 
105 Tarkkanen siteeraa Andersonia & Andbergiä. Tarkkanen 1991, 29. 
106 Ahoniemi & Valtonen 2009, 279–280. 
107 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 13. 
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kiluokituksista. Myös painehaavojen yhteys muihin ongelmiin tiedos-

tetaan nykyään paremmin ja asennoituminen asentohoitoon on 

”aggressiivisempaa”.108 Hoitajista valtaosa arvioikin ihonhoidon osaami-

sen ja iho-ongelmien ehkäisyn hyväksi tai erittäin hyväksi.109 Radikaa-

lein muutos on kuitenkin tapahtunut patjojen, istuintyynyjen ja asen-

tohoitotyynyjen kehityksen myötä:110 

- - patjat oli mitä oli, tavallisia sairaalapatjoja, hyvässä lykyssä 

sai jonkun ilmapatjan, mutta ne ei ollu moottoroituja, - - sitten tuli 

jotain geelialustoja, kaikenlaisia lampaankarvoja, taljoja, erilaisia 

tyynyjä, tämmösiä reikätyynyjä - - jossain vaiheessahan tuli sit-

ten nämä aktiiviset ilmapatjat ja se viimesin huuto sitten tämä 

tehohoitosänky, joka sitten vaihtaa sitä asentoa - - varusteisto on 

muuttunu kaikkein eniten.111 

Tutkimuskirjallisuus tuo esiin 1980-luvulta, että painehaavojen ehkäi-

syyn oli käytettävissä kääntövuoteita (ei tarkempaa kuvausta), ilma- ja 

vesipatjoja, ilmatyynyvuoteita (jäi kokeiluasteelle), ilmastoituja vuoteita 

sekä suojarenkaita.112 Niitä ei kuitenkaan ilmeisesti tässä vaiheessa 

käytetty Pohjois-Suomessa. 

Kansainvälisesti asentohoito on ollut keskeisessä asemassa jo 1940-

luvulta lähtien. Guttmann suunnitteli palapatjarakennelman sekä otti 

käyttöön selkäydinvammaisen säännöllisen, yhden - kahden tunnin 

välein tapahtuvan, kääntämisen.113 Mutta ainakaan Pohjois-Suomeen 

tietämys asentohoidon tärkeydestä ei ulottunut vielä seuraavalla vuosi-

kymmenellä, kuten seuraava lainaus osoittaa. 

- - lääninsairaala, joka oli meleko alakeellinen, sinne kuitenkin 

minut vietiin autolla ja pantiin sitten rullapöydälle makaamaan - - 

makasin siinä kolome päivää, ja välillä käytiin vettä antamassa 

                                       
108 Haastattelut A1, A4, A11, A12; Rokkanen et al. 1988, 113. 
109 Potila & Tahvanainen 2008, 34. 
110 Haastattelut A1, A4, A5, A12. 
111 Haastattelu A1. 
112 Sundell 1981, 177–178. 
113 Tarkkanen 1991, 23. 
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suuhun - - semmonen faneri pantiin sinne sänkyyn ja huopa, la-

kana ja minä olin siinä sitten päällimmäisenä. Josta ajan mittaan 

tietenkin helteen aikana niin lantioon tuli semmonen kymmenen 

kertaa kymmenen painehaavauma114- - 

20 vuotta myöhemmin painittiin samojen ongelmien parissa. Ihon- ja 

haavanhoito oli puutteellista ainakin kotona olevilla selkäydinvam-

mautuneilla. 

Kursseilla kävi karmaisevasti ilmi, että suurella osalla kurssilai-

sista oli avonaisia makuuhaavoja. Haavojen kotihoitoon tarvitta-

vaa informaatiota on saatava lisää ja nopeasti.115 

Kuntoutuskurssien jälkeen ilmestyneissä Invalidiliiton oppaissa, vuo-

silta 1973 ja 1983, kiinnitettiinkin huomiota ihonhoitoon ja painehaa-

vojen ennaltaehkäisyyn. Niissä painotettiin ihon ja lakanoiden 

puhtautta ja kuivuutta, riittävän paksua patjaa, hyvää ilmanvaihtoa, 

asentohoitotyynyjä ja kuormituksen keventämistä muun muassa kan-

tapäiltä. Vaikka nukkuma-asennon vaihtaminen mainittiin tehokkaim-

pana ihon varjelemisen keinona, ohjeistettiin sitä suurpiirteisesti, kun 

taas pyörätuolissa istumiseen annettiin hyvinkin tarkkoja neuvoja.116 

Koko yötä ei saa nukkua samassa asennossa, vaan kääntyä 2-3 

kertaa yössä.117 

Pyörätuolissa tulisi tavallisen tyynyn olla paksuudeltaan vähin-

tään 10 cm. - - vammaisen on istuessaan nosteltava itseään 10 

minuutin välein tai vaihdettava muuten asentoaan. Jos joutuu is-

tumaan hyvin kauan, on takamuksen iho käytävä välillä pese-

mässä hiestä puhtaaksi.118 

                                       
114 Haastattelu B7. 
115 Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973. 
116 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 13–14; Selkäydinvammainen kotona 

1983, 4. 
117 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 13. 
118 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 14. 
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Tänä päivänä paineille herkkiä paikkoja, kuten kantapäitä ja taka-

musta, suojataan erilaisilla ihonsuojatuotteilla jo ennaltaehkäisevästi.119 

1970-luvun oppaassa keinoina mainittiin ”hyvä pesu, punoittavan pai-

kan hellä hieronta, mahdollisesti rasvaus tai talkin käyttäminen”.120 

Ihon kunnon päivittäistä seurantaa on painotettu selkäydinvammapo-

tilaille itsellekin jo pitkän aikaa.121 

Käypä hoito -suositus korostaa 2000-luvulta lähtien painehaavojen eh-

käisyssä erityisesti patjan ja istuintyynyn tärkeyttä sekä vammautu-

neen ja hoitohenkilökunnan opetusta ja ohjausta.122 Selkäydinvamma-

potilaat kokivat, että asiaan kiinnitetään tänä päivänä enemmän huo-

miota kuin aikaisemmin. Tosin edelleen tuotiin esille heikkouksia las-

ten apuvälinepuolella, kuten todettiin myös 1990-luvulla olleen. Esi-

merkiksi pyörätuolin istuintyynyyn ja sen kuntoon ei erään haastatelta-

van mukaan kiinnitetty riittävää huomiota.123 

- - ei menny kauaakaan, kun mulla oli sitten painehaavauma ja 

kävi ilmi, että se mun istuintyyny oli kuollutta vaahtomuovia, että 

se oli niin ku sen syy suoraan.124 

Vaikka asiantuntija totesi haavanhoitotuotteiden kehittyneen ja li-

sääntyneen125, ei sekään ole tuonut selkeää ratkaisua ihon- ja haavan-

hoito-ongelmiin – ainakaan vammautuneen kokemana. 

- - kun on näitä kaikkia hienoja tuubeja, purkkeja, litkuja, niin yks 

lääkäri sannoo panna tuota ja toinen pannee tuota ja saat maata 

kolome viikkoa126- - 

Esimerkiksi 1980-luvulla haavoja ohjeistettiin hoitamaan kolme kertaa 

vuorokaudessa vaihdettavilla keittosuolakompresseilla. Työläältä vai-

                                       
119 Haastattelu A1. 
120 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 15. 
121 Rokkanen et al. 1988, 117. 
122 Alaranta et al. 2001, 780. 
123 Haastattelut B2, B7; Manner & Marjeta 2000, 20. 
124 Haastattelu B2. 
125 Haastattelu A1. 
126 Haastattelu B7. 
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kuttavan hoitokeinon mainittiin kuitenkin olleen tehokas.127 Tämän päi-

vän tuotteet ovat helppokäyttöisiä, ja uudenlaisten materiaalien vuoksi 

haavoja tarvitsee hoitaa harvemmin kuin aiemmin. Tästä huolimatta 

ihonhoito on tänä päivänä hoidon osa-alueista eniten aikaa vievä128. 

Asiantuntijan mukaan ravitsemukseen osataan kiinnittää huomiota ja 

sen vaikutus painehaavaumien ehkäisyyn ja hoitoon tiedostetaan.129 Jo 

1970-luvun oppaassa mainittiin haavan paranemisen vaativan ”run-

saasti valkuaista”.130 

Painehaavat aiheuttavat monenlaisia lisäongelmia muun muassa hi-

dastamalla kuntoutumista. Haavojen hoito on pitkäaikaista ja kal-

lista.131 Ne voivat myös aiheuttaa kipua. Yli puolella selkäydinvamma-

potilaista esiintyy pitkäaikaista kipua, jonka taustalla voi olla paine-

haavojen lisäksi esimerkiksi psyykkinen kuormitus, infektiot, spasti-

suus eli lihasjäykkyys, virtsarakon ja suolen venyminen. Kipu voi olla 

rasituskipua, joka helpottaa levossa, mutta se voi olla myös hermovau-

riosta johtuvaa kipua. Erilaiset lääkehoidot sekä fysioterapia ja fysikaa-

liset hoidot kuuluvat kivunhoitoon.132 

Kaikki haastateltavat selkäydinvammapotilaat kertoivat kokevansa ki-

pua. Paraplegiapotilaat toivat esiin, että kipu oli saatu nopeasti hallin-

taan ja lääkehoito oli hyvällä mallilla. Neliraajahalvauksen saaneet 

kertoivat kivunhoidon olevan riittämätöntä ja joutuneensa kokeilemaan 

monenlaisia hoitokeinoja ja lääkkeitä. Mannerin & Marjetan selvityksen 

mukaan kipu oli yleisin syy lääkärissä käynteihin.133 

                                       
127 Haastattelu B7; Selkäydinvammainen kotona 1983,4. 
128 Potila & Tahvanainen 2008, 41. 
129 Haastattelu A1 
130 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 15. 
131 Tarkkanen siteeraa Kosiakia. Tarkkanen 1991, 31. 
132 Ahoniemi & Valtonen 2009, 280–281. 
133 Haastattelut B2, B7, B9, B10; Manner & Marjeta 2000, 16. 
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- - leikattiin välilevyä, mutta ei siitä mittään hyötyä ollu. - - ku 

ei sitten muuta löydy, niin haetaan lääke. - - lääkäri kirjoitti var-

maan toistakymmentä reseptiä, että kokeile näitä ja näitä.134 

Asiantuntijoiden mielestä kivun hoidossa ja lääkityksessä tapahtui 

merkittävä muutos tutkimusjakson aikana.  Aiemmin ajatus oli, että 

potilaiden tuli selvitä mahdollisimman vähillä kipulääkkeillä. Tätä pe-

rusteltiin koukkuun jäämisen välttämisellä.135 Nykyisin kipulääkettä 

annetaan riittävästi, ”niitä uskalletaan käyttää” eikä ”varota liikaa opi-

oidien136 käyttämistäkään”. Lääkitysten arvioitiin parantuneen ja moni-

puolistuneen. Lääkkeissä voi olla suolentoiminnan lamausta ehkäisevä 

komponentti, ja ne ovat usein pitkävaikutteisia. Kipulaastareista lääke-

aine vapautuu tasaisesti ihon kautta. Vuosien varrella yksittäisille po-

tilaille on annettu myös botuliinitoksiinia kivunhoitoon hyvällä menes-

tyksellä.137 

Sairaalassa yhteistyötä on tehty kivunhoitoon erikoistuneen yksikön 

kanssa vuosia, ja sen mainittiin edelleen vahvistuneen. Yleisesti ottaen 

moniammatillinen yhteistyö on vahvempaa. Esimerkiksi fysioterapeutit 

ja lääkärit käyvät yhdessä läpi kivunhoidon riittävyyttä. Yhdeksi kehi-

tysaskeleeksi mainittiin kipumittareiden138 käyttöönotto. Lisäksi nyky-

ään kiinnitetään huomiota kivun psyykkiseen hoitoon. Sen soveltamista 

käytäntöön asiantuntijat toivoivat vielä lisättävän. Lääkkeettömiä kei-

noja, kuten rentoutus, on tänä päivänä kuitenkin käytössä.139 Teoreetti-

sesti asiaa tuotiin julki jo 1980-luvulla mainiten, että ”kipua tulisi hoi-

taa kaikin mahdollisin keinoin”, kuten esimerkiksi akupunktiolla tai 

hypnoosilla140. Potilaat myös turvautuvat vertaisiin vaihtaen kokemuk-

sia ja tietoja keskenään.141 

                                       
134 Haastattelu B7. 
135 Haastattelut A1 ja A4; Selkäydinvammainen kotona 1983, 10; Rokkanen et al. 

1988, 116. 
136 Keskushermoston kautta vaikuttava voimakas kipulääke. 
137 Haastattelut A1, A4, A11, B7. 
138 Potilas antaa esimerkiksi numeerisen arvion, 0-10, kokemastaan kivusta. 
139 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12, B7. 
140 Tarkkanen 1991, 39. 
141 Haastattelut A11, B7, B10. 
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Kipua ilmiönä ymmärretään nykyään eri tavalla. Tiedostetaan, että aina 

sitä ei voida kokonaan poistaa. Kivun sietämisen kannalta on olen-

naista suunnata huomio johonkin mielekkääseen asiaan. Samansuun-

taisia ajatuksia tosin esitettiin jo 30–40 vuotta sitten: 

- - särkyhän on monesti psyykkisluontoista.142 

Mahdollisimman aktiivinen ja sisältörikas elämä on usein tehokas 

kipujen hoitotapa.143 

Koska selkäydinvammalla on moninaisia vaikutuksia kehon toimintoi-

hin, vaikuttaa se vääjäämättä myös nukkumiseen. Etenkin vammau-

tumisen alkuvaiheessa sairaalassa ”niitä ahisti ja unirytmit meni sekai-

sin, kun tuli välillä kova kuume ja kaikkia muuta”. Sairaalassa unen 

saantia on turvattu unilääkkeillä, joiden mainittiin monipuolistuneen. 

Lääkärit osallistuvat enemmän erilaisten vaihtoehtojen pohtimiseen, 

kun aiemmin unilääkkeiden antaminen oli enemmän hoitajan harkin-

nan varassa. Sairaalassa johtoajatuksena on koko ajan ollut öiden rau-

hoittaminen ja ylimääräisten hoitotoimien karsiminen yöajalta pois. 

Ympäristö pyritään rauhoittamaan, hyvästä asennosta sekä riittävästä 

kipulääkityksestä huolehditaan. Vammautuneet kertoivat nimenomaan 

kivun haittaavan merkittävästi nukkumista.144 

Selkäydinvammapotilaiden nukkumiseen on kiinnitetty huomiota var-

sinkin osastoilla. Asiantuntijan mukaan etenkin 2000-luvulta lähtien 

sitä on huomioitu myös poliklinikkakäynneillä, joissa on yritetty selvit-

tää nukkumiseen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja parantaa unta. Aiem-

min tämänlaatuinen selvittäminen oli harvinaisempaa, eikä mitään 

unitutkimuksia tehty. Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että perus-

teellinen tutkiminen on edelleen ”huonolla tolalla”. Joka tapauksessa 

                                       
142 Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973. 
143 Selkäydinvammainen kotona 1983, 10–11. 
144 Haastattelut A1, A4, A5, B7, B9, B10. 
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tietämys tästäkin on syventynyt ja unen merkityksen ymmärtäminen on 

parantunut.145 

- - tarvitaan unta ja lepoa, ettei kaikki oo vaan tätä tämmöstä 

suorittamista - - tarvitaan myös lepoa päivälläki146- - 

- - kunnollinen nukkuminen on niin ku edellytys ihan mihin ta-

hansa hyvään elämään, ja ja estää kiputilojen - - vaikeutumista 

ja muuta - - voi tulla semmosta elämänlaadun selvää heikenty-

mistä.147 

- - eivät saa unta ja muut nukkuu, niin siinä voi tulla sitten 

semmosia lieveilmiöitä, ehkä lisääntynyttä tupakalla kulkemista 

tai alkoholin käyttöä tai muuta.148 

 

1.3 Harppaus monissa hoitokäytännöissä 2000-luvulla 

 

Autonominen dysrefleksia149 mainittiin ”vähiten tunnetuksi asiaksi” ja 

”tuntemattomaksi termiksi” niin asiantuntijoiden kuin potilaidenkin 

haastatteluissa. Ennen 2000-lukua tästä oireyhtymästä ei juurikaan 

tiedetty eikä sitä nykyiseen tapaan hoidettu. Osa hoitohenkilöstöstä 

saattoi tiedostaa oireyhtymän jo ennen 2000-lukua, mutta siitä ei vält-

tämättä puhuttu tällä nimellä. Potilaille asian arveltiin jääneen hyvinkin 

epäselväksi.150 

Vuoden 1973 oppaassa mainitaan, että ”rakon täyttymisen merkkejä 

ovat esim. hikoilu, ihon nousu kananlihalle, vilunväreet, punoitus, 

                                       
145 Haastattelut A4, A11, A12. 
146 Haastattelu A4. 
147 Haastattelu A11. 
148 Haastattelu A5. 
149 Tarkoittaa tilaa, jossa vammatason alapuolinen ärsyke, esimerkiksi täysi virtsa-

rakko tai suoli, aiheuttaa vammatason alapuolisen verenkierron supistumisen ja ve-

renpaineen nousun, joka voi oireilla muun muassa päänsärkynä. Pitkittyessään tila 

voi olla hengenvaarallinen, koska se voi johtaa aivoverenvuotoon, infarktiin, epilepti-
seen kohtaukseen tai sydämen vajaatoimintaan. Ahoniemi & Valtonen 2009, 278. 
150 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12, B2, B7, B9, B10. 
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pään särky jne.” Oireita ei kuitenkaan nähty vaarallisina, vaan niiden 

avulla ohjattiin tarkkailemaan virtsarakon täyttymistä. Sama linja jat-

kui vielä osin 1980-luvullakin.151 Tällöin tilan vakavuus kuitenkin 

tiedostettiin, ja siitä käytettiin nimitystä spinaaliautomaattinen hyper-

refleksia.152 

Tällainen usein toistuva ja jatkuva oireilu on indikaatio sairaa-

laan tai kuntoutuskeskukseen lähettämiselle. Verenpaine voi 

nousta hyvinkin korkealle ja olla elämää uhkaava.153 

Asiantuntijat kertoivat, että 2000-luvun kuluessa autonomiseen 

dysrefleksiaan ja sen oireisiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota.154  

- - tänä päivänä siihen kiinnitettään hyvinkin huomiota ja tark-

kaan seurataan ja osataan ennakoia.155 

Asiantuntijan mukaan potilaita on oireen huomiointiin ohjattu 2000-

luvun alkupuolelta lähtien, ja kaikkein tärkeimmäksi asiaksi mainit-

tiinkin potilaiden ja omaisten tiedonsaanti. He voivat puolestaan viedä 

viestiä muulle hoitavalle henkilökunnalle. Toiminnan keskittämisen ja 

selkäydinvammayksikön myötä tietoisuus on parantunut, ja asiaan 

liittyen on tulossa myös tutkimusta.156 

Vaikka selkäydinvammapotilaat kokivatkin, että tässä asiassa heillä on 

”aukko” tietämyksessä, tuli tarkemmin selvitettäessä ilmi, että asiaa oli 

kuitenkin pyritty selvittämään itse tai sitä oli jossain vaiheessa käsi-

telty.157 ”Ai jaa, tästä se lääkäri puhu sitten”.158 

Selkeästi tutumpi asia on osteoporoosi. Selkäydinvamman vuoksi 

luuston kuormitus vähenee, mikä aiheuttaa osteoporoosia eli luukatoa. 

Vammatason korkeus ja krooniset infektiot ovat osteoporoosia lisäävä 

                                       
151 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 5; Rokkanen et al. 1988, 111. 
152 Selkäydinvammainen kotona 1983, 13. 
153 Ibidem. 
154 Haastattelu A1, A4, A11, A12. 
155 Haastattelu A12. 
156 Haastattelu A11. 
157 Haastattelut B2, B7, B9. 
158 Haastattelu B9. 
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tekijä. Heikentynyt luu on altis murtumille. Liikkuminen ja seisomis-

harjoitukset, monipuolinen ravinto vitamiinilisineen auttavat ennalta-

ehkäisyssä. Myös lääkkeitä voidaan käyttää.159 

Asiantuntijan mukaan osteoporoosia ei juurikaan hoidettu selkäydin-

vammapotilailla 1990-luvulla. Sen esiintyminen kyllä ”tiedettiin ja hy-

väksyttiin”. Nykyisinkään varsinaisia täsmähoitoja ei juuri ole käytössä 

selkäydinvammapotilaille, mutta kalkki- ja D-vitamiinilisä ovat yleisesti 

käytössä. Potilaiden haastatteluissa tuli ilmi, että luustontiheysmitta-

uksia tehdään. Myös osteoporoosilääkitystä käytetään esimerkiksi en-

nen suunniteltua leikkausta.160 

Osteoporoosin ehkäisyssä korostuu ohjauksen merkitys, ja sen kerrot-

tiinkin lisääntyneen viime vuosina. Syyksi arveltiin tietoisuuden para-

nemista muun muassa tutkimusten myötä ja myös moniammatillisen 

tiimin tietotaitoa. Esimerkiksi mainittiin ravitsemusterapeutti, joka voi 

ottaa esille osteoporoosin ehkäisyn ravitsemuksellisista näkökulmista. 

Luiden kuormitukseen on asiantuntijoiden mukaan kiinnitetty huo-

miota 1970-luvulta lähtien. Myös Invalidiliiton oppaat nostivat asiaa 

esille.161 

- - aateltiin sitä mobilisaatiotaki, kippausta ja pystyasennon 

harjottamista tämmösenä merkityksenä siinä ja, että tuota pystyt-

täs ennaltaehkäseen sitä osteoporoosia.162 

Päivittäin tulisi olla pystyssä ainakin tunnin verran, jotta luusto 

saisi tarpeellista kuormitusta eikä haurastuisi163- - 

                                       
159 Ahoniemi & Valtonen 2009, 282–283; Tarkkanen siteeraa Guttmannia. Tarkkanen 

1991, 26. 
160 Haastattelut A11, B2, B9, B10. 
161 Haastattelut A1, A4, A5, A12; Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 25–26; 

Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973; Möller 1981, 

186. 
162 Haastattelu A12. 
163 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 23. 
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- - sen lisäksi pystyssä olo vähentää erilaisia komplikaatioris-

kejä, kuten makuuhaavojen, virtsatulehdusten, ummetuksen ja 

luuston rappeutumisen syntymistä.164 

Traumaattisen selkäydinvamman saaneille potilaille ohjaus ja esimer-

kiksi pystyasennon harjoittamisen perusteleminen on ollut keskeistä: 

”monet ei ymmärrä sitä, että pitäs seistä, vaikka ei ennää koskaan kä-

vele”.165 Selkäydinvammapotilaat tiedostivat osteoporoosiriskin, mutta 

esille tuli juuri ajatus käyttämättömyydestä: 

- - on huomattu, että täällä on luukato aikamoinen. Mitäpä sillä 

on väliä, kun ei sitä paljon käytetä.166 

Käypä hoito -suosituksessakaan ei ole annettu yleisiä tai täsmällisiä 

ohjeita osteoporoosin hoitoon. Kävelykyvyn omaavia kannustetaan kä-

velyharjoituksiin. Koska alaraajojen täydellisessä halvauksessa ei ole 

todettu minkään toimenpiteen pysäyttävän osteoporoosia, tulee erityistä 

huomiota kiinnittää siirtymisiin murtumien ehkäisemiseksi.167  Lääke-

hoitoa ei edelleenkään rutiininomaisesti suositella, sen sijaan elintapoi-

hin ja ravitsemukseen kiinnitetään huomiota.168 

Sukupuolitoiminnoissa tapahtuu yleensä merkittäviä muutoksia sel-

käydinvamman johdosta. Liikuntakyvyttömyys, spastisuus, kipu ja 

tunnottomat alueet voivat vaikeuttaa sukupuolista kanssakäymistä. 

Apuna voidaan käyttää erilaisia lääkkeitä tai apuvälineitä. Seksuaali-

neuvonta kuuluu osaksi kuntoutusta. Naisilla selkäydinvamma ei 

näyttäisi vaikuttavan hedelmällisyyteen, kun taas miehillä lapsetto-

muus on yleinen ongelma.169 

Selkäydinvammapotilaat toivat esille, että seksuaalisuutta on käsitelty 

jossain vaiheessa vammautumisen jälkeen. Yleensä tämä on kuitenkin 

                                       
164 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 25–26. 
165 Haastattelu A5. 
166 Haastattelu B7.  
167 Alaranta 2001, 782; Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 23.4.2015. 
168 Alaranta 2001, 782; Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 23.4.2015; 
Haastattelut A4, A11. 
169 Ahoniemi & Valtonen 2009, 284–285. 
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tapahtunut pitemmän ajan kuluttua vammautumisesta. Tieto neuvon-

nan ja tuen mahdollisuudesta todettiin edelleen osin puutteelliseksi.170 

Asiantuntijoiden mukaan seksuaalisuuden huomioinnissa ja hoidossa 

on tapahtunut ”hurja muutos”. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti 

sitä mieltä, että ennen 2000-lukua seksuaalisuus oli ”hoitamatta isolta 

osin” tai jopa ”vaiettu asia”. Tätä tukee myös selkäydinvammautuneille 

vuonna 2000 tehty selvitys, jonka mukaan 25 % oli jäänyt täysin ilman 

neuvontaa. Asia nousi esiin yleensä potilaiden aloitteesta, ja varsinkin 

”miesten kans enemmän joutu sitten puhumaan”.171 Miehillä seksuaali-

suusongelmat ovatkin korostuneemmin esillä.172 Asian todettiin jääneen 

riittämättömälle huomiolle myös selkäydinvammaisten hoitokeskuk-

sissa.173 

Seksuaalisuuteen liittyviä asioita nousi esille vammautumisen akuutti-

vaiheessa, mutta varsinainen ohjaus ja asian hoito jäi ennen 2000-

lukua jatkokuntoutuspaikan toteutettavaksi.174 Eräs vammautunut ker-

toi, että sopeutumisvalmennuskurssilla ”käsiteltiin seksuaaliasiat lai-

dasta laitaan”175. 

- - akuuttivaiheessa kerroin, että ne asiat tullee tosi hyvin sitten 

ku meet sinne Käpylään - - kun se on keskittyny niihin, että siellä 

käyään läpi ja otetaan sun puoliso tai sun tyttökaveri siihen 

mukkaan ja, että niihin kyllä löytyy tänä päivänä ratkasuja.176 

Pikkuhiljaa tietoisuus lisääntyi muun muassa vammautuneiden väli-

tyksellä: 

- - ne, jotka oli käyneet Käpylässä, niin kertovat, että siellä oli 

semmonen terapeutti177 - - 

                                       
170 Haastattelut B2, B7, B9. 
171 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12; Manner & Marjeta 2000, 14. 
172 Tarkkanen 1991, 37. 
173 Rokkanen et al. 1988, 118. 
174 Haastattelu A5. 
175 Haastattelu B7. 
176 Haastattelu A5. 
177 Haastattelu A1. 
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Asiantuntijat toivatkin esille, että ”aikasemmin ei ollu minkäänlaisia 

oppaita” eikä ammatillisesta koulutuksestakaan saanut keinoja tämän 

asian suhteen.178 

Ei koulutuksessa, ei varmaan millään tavalla koskaan ikinä pu-

huttu seksuaalisuuesta mittään179 - - 

Hoitajat arvioivatkin sukupuolisuuden heikoimmaksi osaamisalueek-

seen. Vaikeinta oli ottaa asia puheeksi, ja myös tarve konsultoida sek-

suaalineuvojaa tunnistettiin huonosti.180 Lisäkoulutuksen myötä asian-

tuntijat kokivat saaneensa rohkeutta asian kohtaamiseen, mikä mah-

dollisti tehokkaamman neuvonnan. Koulutettujen seksuaalineuvojien ja 

-terapeuttien myötä myös muu henkilökunta pystyy ohjaamaan poti-

laita helpommin asiantuntijoiden puheille.181 

- - siihen kiinnitettään huomiota, osataan ottaa puheeksi, osa-

taan niin ku auttaa potilaita, pystytään tarjoamaan keskustelu-

apua, ohjata seksuaalineuvontaan tai terapiaan sitten.182 

Invalidiliiton oppaissa seksuaalisuus huomioitiin 1970-luvulta lähtien. 

Kenties eräs sysäys tähän olivat selkäydinvammaisten kuntoutuskurs-

sit, joissa ”ilmenneistä ongelmista visaisimpia oli epävarmuus ja tietä-

mättömyys seksuaalisissa toiminnoissa”183. Selkäydinvamma muutamia 

ohjeita -oppaassa asia nostettiin esille, mutta varsinainen ensimmäinen 

vammaisten sukupuolielämää käsittelevä opas Vammautuminen ja su-

kupuolielämä julkaistiin 1978, ja vastasi esipuheen mukaan ”todelliseen 

tarpeeseen”.184  

Asiantuntijat arvioivat, että 1990-luvun lopulta alkaen neuvontaa on 

järjestynyt paremmin, mutta kunnolla seksuaalisuuden huomioiminen 

                                       
178 Haastattelut A4, A12. 
179 Haastattelu A12. 
180 Potila & Tahvanainen 2008, 39. 
181 Haastattelut A1, A4, A5, A12. 
182 Haastattelu A12. 
183 Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973. 
184 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 28–30; Vammautuminen ja sukupuo-
lielämä 1978, 8. 
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on noussut osaksi selkäydinvammaisen hoitoa ja kuntoutusta ”vasta 

tässä 2000-luvulla”. Nykyisin se on myös osa Käypä hoito -suositusta. 

Vielä 1990-luvulla esimerkiksi lapsettomuushoitoihin ei ohjattu hoito-

yksiköstä, vaan potilaat joutuivat hakeutumaan näihin itse. Myöskään 

raskauteen liittyviä asioita ei huomioitu erityisesti. Kaiken kaikkiaan 

asiantuntijat mainitsivat, että asiassa on tapahtunut ”kulttuurin muu-

tos”, ja taustalla nähtiin vaikuttavan tiedon, asenteen ja ymmärryksen 

lisääntyminen.185 Myöskään lääkehoidon ja apuvälineiden kehitystä ei 

tule unohtaa.186 

  

                                       
185 Haastattelut A1, A11, A12, B9; Manner & Marjeta 2000, 14. 
186 Alaranta et al. 2001, 778. 
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2 SOTAINVALIDIEN KUNTOUTUS TIENNÄYTTÄJÄNÄ 

2.1 Kuntoutettavasta kuntoutujaksi 

 

Kuntoutus on eri aikoina ymmärretty eri tavoin. Kehityksessä heijastu-

vat niin eri tieteenalojen kuin yhteiskunnan muutokset. 1950-luvulla 

kuntoutus nähtiin ”sairasvuoteelta työelämään” johtavana toimintana, 

ja ideana oli koota kaikki kuntoutuksen eri toimintamuodot samaan 

organisaatioon. Kuntoutusta on perusteltu samanaikaisesti sekä yksi-

lön että yhteiskunnan hyödyllä. Toisen maailmansodan jälkeen kun-

toutuksen tehtävä oli selkeästi ”jälkihoidollinen” eli vammautuneiden 

palauttaminen työelämään. Vuonna 1969 Maailman terveysjärjestö 

WHO määritteli kuntoutuksen lääkinnällisten, sosiaalisten, kasvatuk-

sellisten ja ammatillisten toimenpiteiden koordinoiduksi toiminnaksi, 

jolla pyritään kohentamaan yksilön toimintakyky parhaalle mahdolli-

selle tasolle. Vuonna 1981 huomiota kiinnitettiin ympäristön kehittämi-

seen yksilön kannalta sopivaksi ja kuntoutuksen tavoitteeksi asetettiin 

myös sosiaalinen integraatio. 1990-luvulla huomio kääntyi enemmän 

yksilön rooliin ja vastuuseen. Kuntoutujan autonomia ja henkilökohtai-

nen hallinta nousivat myös kuntoutuksen määritelmiin.187 

Veikko Niemi188 johtaa suomalaisen kuntoutuksen juuret 1880-luvulle. 

”Henkinen liikehdintä” oli voimakasta ja uudenlaiset ongelmat, kuten 

maaseudun tilattoman väestön olosuhteiden kurjistuminen sekä 

työväestön epäkohdat, nousivat pintaan. Monet kansanliikkeet ja jär-

jestöt189 syntyivät tällöin. Vuonna 1889 perustetulla Raajarikkoisten 

auttamisyhdistyksellä oli Helsingissä huoltolaitos, jossa toimi polikli-

nikka, 40-paikkainen sairaala, proteesipaja, lastenkoti, kansakoulu 

                                       
187 Järvikoski & Härkäpää 2008, 51–53; Puumalainen 2008, 21. 
188 Valmistui vuonna 1944 ensimmäiseltä sosiaalihuoltajakurssilta ja 1949 

yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Toimi sosiaali- ja terveysministeriön invalidihuol-

toasian neuvottelukunnan sihteerinä 1947–72 ja työskenteli Vakuutusalan kuntout-

tamiskeskuksen johtajana sen perustamisesta 1964 lähtien aina eläkeikään saakka 

1984. Niemi 1987, 1. 
189 Muun muassa työväenliike, kansanvalistus, raittiusliike, naisasialiike, Duodecim, 

Sokeain ystävät, Raajarikkoisten auttamisyhdistys. 
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sekä työkoulu. Toiminta kohdistui pääasiassa vammaisiin lapsiin. 

Itsenäistymisen jälkeen maahan rakennettiin laaja tuberkuloosiparan-

toloiden verkosto. Vuoden 1919 lainsäädäntöön sisältyi alkeismuodossa 

ammatillisen kuntoutuksen periaate.190 

Suomessakin maailmansota ja vuoden 1918 sisällissota herätti tarpeen 

invalidien huollolle. Seuraavilla vuosikymmenillä säädetyt lait191 loivat 

perustan vammautuneiden tai sairastuneiden toimeentulon ja koulu-

tuksen järjestämiselle.192 Seuraava merkittävä aikakausi oli 1930-luvun 

loppupuoli, ja kansaneläkelaki sen huippuna vuonna 1937. Tilastolli-

nen tutkimus otettiin käyttöön eri asiakasryhmien ongelmien selvittä-

miseksi. Ensimmäisistä invalideille tarkoitettujen ammattioppilaitosten 

rakentamisesta päätettiin tällä vuosikymmenellä. Vuonna 1939 alkanut 

sota räjäytti invalidien kuntoutuksen tarpeen konkreettiseksi haas-

teeksi. Yli 90 000 sotainvalidin193 hoitoon ja kuntoutukseen osallistuivat 

sekä viranomaiset että vapaaehtoiset järjestöt. Vaikka toiminta raken-

tuikin pääsääntöisesti ajatukselle ohimenevänä tehtävänä, ovat muun 

muassa Veljesliiton toimintamuodot sittemmin edistäneet myös siviili-

invalidien kuntoutusta. Invalidisäätiö oli yksi pitkäaikaisen järjestelmän 

kannattajista.194 Vuonna 1942 säädettiin sotainvalidien työhuoltolaki, 

joka viitoitti tietä siviili-invalidien ammatilliselle kuntoutukselle.195 

Sotien jälkeinen vuosikymmen oli jälleenrakentamisen aikaa, ja tällöin 

ennen sotia kylvetty kuntoutuksen ideologinen siemen alkoi orastaa. 

Professori Fabian Langenskiöldin196 johdolla suunniteltu invalidihuolto-

laki (IHL)197 säädettiin vuonna 1946198. Vuotta aiemmin Invalidisäätiö oli 

                                       
190 Niemi 1987, 2-3; Arjavirta 1989, 17. 
191 Kansaneläkelaki, työntekijän tapaturmavakuutuslaki ja oppivelvollisuuslaki. 
192 Hautala 2005b, 35. 
193 http://www.sotainvalidit.fi/fi/sotainvalidit. Luettu 19.7.2015. 
194 Niemi 1987, 4-5. 
195 Hautala 2005b, 35. 
196 Ortopedikirurgi, joka toimi Raajarikkoisten Auttamisyhdistyksen poliklinikan ja 

ortopedisen sairaalan lääkärinä. Niemi 1987, 15. 
197 Laki pohjautui alun perin vammaisten lasten auttamiseen ja sotainvalidien huol-

toon, ja sitä uudistettiin vuosien varrella. Invalidihuoltolain sisältämiä palveluja syntyi 

alan aktiivisten järjestöjen ja säätiöiden perustamana sitä mukaan kuin ne niitä pys-
tyivät perustamaan. Ensimmäisinä vuosikymmeninä pääpaino oli ammattikoulujen 

perustamisessa, 1950-luvulla perustettiin myös lääkinnällisiä kuntoutuslaitoksia ja 
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aloittanut lääkitysvoimistelijoiden koulutuksen.199  Invalidihuoltolaki 

käsitti lääkintähuollon, työhuollon sekä koulutuksen200. Sosiaalityönte-

kijöiden ammattikoulutus käynnistyi niin ikään tällä vuosikymmenellä. 

Vuonna 1948 otettiin käyttöön englannin sanasta rehabilitation termi 

kunnostaminen, joka kuitenkin lähes heti muutettiin kuntouttamiseksi. 

Sittemmin kuntoutus ja kuntoutuminen ovat nousseet vallitseviksi 

käsitteiksi korostaen kuntoutujan omaa panosta toiminnassa.201   

Asiantuntijoiden mukaan kuntoutujien aktiivinen rooli onkin lisäänty-

nyt.202 

- - vammautuneen ittensä semmonen niin kun osallistuminen ja 

tuota mahollisuus ottaa kantaa ja määrätä siitä omasta hoidos-

taan, se on lisääntynyt.203 

Huomioitavaa kuitenkin on, että jo vuonna 1962 julkaistussa ensim-

mäisessä suomalaisessa kuntoutuksen oppikirjassa, Kuntouttaminen, 

terveydenhuollon kolmas tehtävä, korostettiin potilaan omaa osuutta ja 

merkitystä kuntoutuksen onnistumisessa.204 

Tavallisimmin katsotaan kuitenkin, että varsinaiseen kuntoutta-

misvaiheeseen on siirrytty silloin, kun potilaan oma kuntoutumis-

pyrkimys viriää ja hänen aktiivinen myötävaikutuksensa tulee 

merkitseväksi.205 

1950-luvulla alkaneissa kuntoutustutkimuksissa otettiin käyttöön 

”laajapohjainen kuntoutusdiagnoosi” ja ”team-periaate”. Myös nykyään 

                                                                                                                
1960-luvulla työklinikoita ja suojatyökeskuksia. 1970-luvulla kuvaan tulivat mukaan 

kylpylätyyppiset kuntoutuslaitokset, jotka toimivat lakijärjestelmän ulkopuolella. 

Merkittävää oli lakisääteisen rahoituksen avautuminen kuntoutukselle. Niemi 1987, 
14, 16–17. 
198 Niemi 1987, 5. 
199 Niemi 1987, 5. 
200 Lääkintähuolto käsitti sairaalahoidon ja tarpeelliset jälkihoidot, apuvälinehuollon, 

lääkehoidon ja tarpeelliset matkakorvaukset. Työhuolto sisälsi työhönsijoitustoimin-
nan ja elinkeinon tai ammatin harjoittamisen tukemisen. Koulutuksen avulla tarjot-

tiin pohja- ja ammattikoulutus sekä taloudellista tukea yleiskoulutusta varten. 

Puumalainen 2008, 16–17. 
201 Niemi 1987, 4-5; Puumalainen 2008, 17. 
202 Haastattelut A1, A4. 
203 Haastattelu A1. 
204 Noro & Niemi 1962, 9, 11. 
205 Noro & Niemi 1962, 8–9. 
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sopeutumisvalmennukseksi nimitetyn toiminnan ensi askeleet otettiin 

tällöin.206 

Invalidisäätiön kuntoutuslaitoksen tavoitteena on koko toiminta-ajan 

ollut tarjota lääkinnällistä, ammatillista, sosiaalista ja kasvatuksellista 

kuntoutusta. Vuodesta 1945 lähtien siellä on kuntoutettu myös siviili-

potilaita. Vuonna 1948 sen toimesta aloitettiin vammaisten henkilöiden 

seulonta eri puolilla maata, ja näin sadat tutkimattomat ja hoitamatto-

mat henkilöt saatiin kuntoutuksen piiriin.207 1950-luvun loppupuolis-

kolla Suomeen rantautunut polioepidemia työllisti Käpylän Kuntoutta-

mislaitosta sen kantaessa päävastuun poliouhrien kuntoutuksesta. 

1960-luvun alkuun mennessä Käpylän käyttöaste alkoi laskea polioepi-

demian väistyttyä. Suurimmaksi kuntoutujaryhmäksi nousivat aivohal-

vauspotilaat. Myös selkäydinvammaisten osuus oli kasvussa. Taustalla 

oli liikenteen ja liikenneonnettomuuksien lisääntyminen.208 

Suunnitelmallinen sosiaalipolitiikka kehittyi 1960-luvulla, ja alkupuo-

liskolla merkittävää oli esimerkiksi työeläkkeen ja sairausvakuutuksen 

käyttöönotto. Tapaturma- ja liikennevakuutusjärjestelmiin sisällytettiin 

kuntoutusetuuksia. Vakuutusalan kuntouttamiskeskus ja Kansanelä-

kelaitos (Kela) ottivat kuntoutuksen lakisääteiseksi tehtäväkseen vuosi-

kymmenen puolivälissä. Kuntoutuksen ja vammaisuuden tieteellinen 

tutkimus koki läpimurron, ja tehtäväalue laajeni käsittämään kroonisia 

sairausryhmiä.209 Invalidi-käsitteen suppeus olikin noussut tapetille 

muun muassa joidenkin järjestöjen taholta. Invalidihuoltoon oli oikeu-

tettu henkilö, jonka työ- ja toimintakyky oli elimen puuttumisen tai 

toimintavajauksen vuoksi pysyvästi puutteellinen. Invalidina ei kuiten-

kaan pidetty jatkuvaa sairautta potevaa henkilöä.210 Lain laajentaminen 

”sairausinvalideihin” ei kuitenkaan välttämättä oikeuttanut pääsyä sen 

piiriin. Yhteiskunnallinen kehitys jatkui seuraavalla vuosikymmenellä, 

ja myös ”kuntoutuksen kehitystä voitiin ryhtyä ohjaamaan siihen 

                                       
206 Niemi 1987, 5; Mähönen 1998, 161. 
207 Alaranta et al. 1990, 12–13, 15. 
208 Mähönen 1998, 164–165. 
209 Niemi 1987, 6-7; Puumalainen 2008, 19. 
210 Niemi 1987, 12; Järvikoski & Härkäpää 1995, 24. 
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suuntaan, että aikaisemmasta rajallisesta erityispalvelusta tulisi kaik-

kien kansalaisten käytettävissä oleva, yleinen palvelu”.211 

Kansanterveyslain (1972) myötä lääkinnällisestä kuntoutuksesta, jota 

voidaan toteuttaa sekä laitoskuntoutuksena että avoterapioina, tuli 

lakisääteistä. Järjestämisvastuu säädettiin entistä keskitetymmin julki-

sen terveydenhuollon tehtäväksi.212 Vaikeavammaisten lääkinnällinen 

kuntoutus säädettiin Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi kaksi vuosi-

kymmentä myöhemmin.213 Vuoden 2016 muutoksen myötä Kela järjes-

tää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.214 

Vuodesta 1947 aina 1980-luvun alkuun saakka invalidihuolto kuului 

sosiaalihuollon piiriin. 1980-luvulla lääkintähuolto siirtyi yleisen ter-

veydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen, ja näin ”osaksi potilaan 

hyvää kokonaishoitoa”. Erikoissairaanhoidon kuntoutusta kehitettiin 

perustamalla keskussairaaloihin kuntoutusyksiköitä. Invalidihuolto 

muuttui vammaisten palveluiksi ja kokonaisuutena se kuihtui pois. 

Invalidihuollon tarjoamat palvelut jakaantuivat muun muassa tervey-

denhuollolle (apuvälinepalvelut) sekä Kelalle (sopeutumisvalmennus).215 

Käypä hoito -suosituksen mukaan selkäydinvammautuneen kuntou-

tustoimenpiteet aloitetaan heti. Alusta alkaen toteutetulla asentohoi-

dolla ehkäistään muun muassa virheasentoja. Passiivisten ja aktiivisten 

liikehoitojen, erilaisten harjoitteiden ja apuvälineiden avulla pyritään 

säilyttämään vauriotason mukaisen toimintakyvyn vaatimat liikkuvuu-

det, normaali lihaspituus ja nivelten liikkuvuus. Vaurion tason ja täy-

dellisyyden perusteella asetetaan toiminta- ja liikuntakyvyn osalta 

alustavat tavoitteet huomioiden vammautuneen yksilölliset ominaisuu-

det, muut vammat ja komplikaatiot.216 Asiantuntijoiden mukaan 

keskitetyn hoidon myötä kuntoutusprosessi lähtee nykyisin käyntiin 

tehokkaammin. ”Kaikki ne keinot otetaan käyttöön mitä on käytettä-

                                       
211 Niemi 1987, 8, 12. 
212 Puumalainen 2008, 20–21. 
213 Puumalainen 2008, 18. 
214 www.kela.fi/kuntoutus. Sivu muokattu 6.4.2016. Luettu 28.4.2016. 
215 Puumalainen 2008, 17–18, 20–21. 
216 Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 5.7.2015. 
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vissä” akuutissa vaiheessa teho-osastolla, ja missä tahansa osastolla 

”ne on heti alusta lähtien mukana siinä kuntoutusprosessissa”.217 

Aikainen kokonaisvaltainen fyysinen kuntoutus lyhentää hoito- ja 

kuntoutusaikaa ja auttaa toiminnan palautumisessa osittaista 

selkäydinvammaa sairastavilla.218  

Toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta jatketaan loppuelämän 

ajan.219 

Kuntoutus nähdään jatkuvana suunnitelmallisena prosessina. Toisin 

ajateltiin 1980-luvulla, jolloin Möller totesi kuntoutuksen loppuvan 

”kun selkäydinvammainen on palannut omaan kotiinsa ja onnellisissa 

tapauksissa työelämään”220. Olennaisinta kuitenkin on kuntoutujan 

oma tahto ja tavoitteellisuus. 

 Ja mulla on vielä kuntoutus kesken, että tuota mulla on harjo-

tusta eessäpäin, että tästä minä nousen.221 

Asiantuntijat mainitsivat selkäydinvammaisten hoidon keskittämisen 

myötä hoitokokonaisuuden jäntevöityneen, ja mahdollisia 

”väliinputoajia” olevan vähemmän. Vaikka yksittäisiä selkäydinvam-

mautuneita on kuntoutettu OYS:ssa koko 2000-luvun ajan, käytiin sitä 

ennen keskustelua hoidon ja kuntoutuksen keskittämisestä kokonaan 

Käpylään. Akuuttivaiheessa hoitopaikan vaihtamista ei kuitenkaan 

nähty järkevänä, vaan perusteltiin, että tilanteen täytyy olla tasapai-

nossa ja vammautuneen ”pikkusen hallita ommaa elämää”. Silloisen 

ylilääkärin tuki nähtiin tärkeänä:222 

- - anto tavallaan mahollisuuen viiä sitä asiaa etteenpäin ja, ja 

tiesi sen tärkeyen223- - 

                                       
217 Haastattelut A11, A12. 
218 Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 5.7.2015. 
219 Käypä hoito. Julkaistu 18.12.2012. Luettu 5.7.2015. 
220 Möller 1981, 184. 
221 Haastattelu B9. 
222 Haastattelu A4, A5, A11. 
223 Haastattelu A5. 
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2.2 Jumppaa laitoksissa ja kotona 

 

Varhaisimmat kirjalliset merkinnät selkäydinvammoista löytyvät egyp-

tiläisistä papyrusteksteistä noin 3000 ennen ajanlaskua. Myös tera-

peuttiset menetelmät, lähinnä hieronta ja voimistelu, olivat käytössä jo 

antiikin ajalla. Kreikkalainen lääkäri Hippokrates (460–377 eKr.) suo-

sitteli sairasvoimistelun käyttöä sekä terveyden että sairauksien hoi-

toon. Mekanoterapiaksi nimitetyllä menetelmällä voitiin hoitaa esimer-

kiksi halvaantumisia.224 

Ruotsalaisen mekanoterapian luojan, Per Henrik Lingin (1776–1839), 

periaatteena oli, että myös heikko, jopa sairas ihminen voidaan sovel-

letulla liikuntaharjoituksella saada olosuhteiden mukaan mahdollisim-

man normaaliin työkuntoon. Lingin kehittämillä menetelmillä on ollut 

suuri merkitys nykymuotoisen fysioterapian kehittymiseen Euroopassa, 

Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Suomessa alan uranuurtaja oli Wilhelm 

Bergholm, joka ajoi eteenpäin koulutuksen aloittamista. Varsinainen 

tutkintoon johtava koulutus alkoi Helsingin yliopistossa vuonna 1908 

voimistelunopettajakoulutuksessa.225 Koulutuksen painopisteenä oli 

kokonaisvaltainen kuntouttaminen. Kipeän kohdan lisäksi tuli huomi-

oida muun muassa hengitysharjoitukset sekä vartalon liikkeet. Vuoteen 

1939 tultaessa lääkintävoimistelu oli tullut murrokseen, toisaalta huo-

mioitiin potilaan psyyke, mutta siirryttiin myös enemmän aktiiviliikkei-

siin ja omatoimisuuden kannustamiseen. Lääketieteen kehittymisen 

myötä lääkintävoimistelua ei enää nähty tarpeellisena, koska ongelmat 

voitiin hoitaa lääketieteen keinoin. Ongelmallista oli myös kuntoutus-

kohteiden hahmottaminen eri henkilöryhmille. Lääkärit mielsivät koh-

teen terveeksi henkilöksi, jolle lääkintävoimistelua annettiin enemmän 

virkistystarkoituksessa. Toisen maailmansodan myötä käsitys 

kuitenkin muuttui. Tästä huolimatta lääkintävoimistelijoiden koulutus 

päättyi 1942, vaikka sodan kourissa oleva Suomi heistä sotasairaa-

                                       
224 Tarkkanen 1991, 6; Löfman 1993, 9-10. Talvitie et al. 1999, 11. 
225 Löfman 1993, 12, 15; Talvitie 1991, 5-7. 
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loissa suuresti hyötyikin. Seuraavana vuonna perustetun Suomen Lää-

kintävoimistelijain yhdistyksen johtokunnan ensimmäinen tehtävä 

olikin koulutuksen saaminen uudelleen Suomeen. Helmikuun 1. 

päivänä 1945 aloitti Invalidisäätiön perustama opisto, ja vuonna 1956 

rinnalle perustettiin valtion lääkitysvoimistelijakurssit. Vuodesta 1965 

lähtien koulutus siirtyi valtion tehtäväksi, ja sitä on annettu sairaan-

hoito-oppilaitosten yhteydessä. Vuodesta 1943 lähtien, jolloin Lääkintä-

voimistelijain yhdistys perustettiin, vakiintui käyttöön termit lääkintä-

voimistelu ja fysioterapia. Sitä ennen termeinä käytettiin mekanotera-

piaa, sairasvoimistelua, lääkitysvoimistelua sekä lääkintävoimistelua.226 

Sodilla on järkyttävien seurausten lisäksi usein ollut myös myönteisiä 

kehitysvaikutuksia. Esimerkiksi Krimin sodassa (1853–1856) toimi-

neesta Florence Nightingalesta tuli sairaanhoidon ja sairaanhoitajien 

esikuva. Toinen maailmansota puolestaan vakiinnutti lääkintävoimis-

telun aseman, ja alkoi eri menetelmien systemaattinen kehittäminen227. 

Toinen merkittävä asia lääkintävoimistelun aseman voimistumiseen 

Suomessa oli 1950-luvulla jyllännyt polioepidemia. Oppia halvaantu-

neiden kuntoutukseen haettiin ulkomailta, lisäksi tutkintokoulutusta 

lisättiin valtion toimesta.228 

Nykyisen määritelmän mukaan fysioterapiassa kartoitetaan toiminta- ja 

liikuntakyky sekä seurataan motoristen taitojen edistymistä. Tavoit-

teena on liikuntakyvyn, tasapainon, koordinaation, lihasvoiman ja li-

hasten elastisuuden paraneminen. Yksilölliset tavoitteet määräytyvät 

vammautuneen iän, ongelmien ja voimavarojen mukaan. Fysioterapian 

osana voi olla esimerkiksi ratsastus- ja allasterapiaa, ja sitä voidaan 

toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Liikkumisapuvälineiden 

valinta on yksi fysioterapian tärkeimpiä tehtäviä selkäydinvammaisen 

                                       
226 Löfman 1993, 14, 26–27, 32–37; Talvitie 1991, 12–17, 19; Alaranta et al. 1990, 97. 
227 Löfman 1993, 34. 
228 Löfman 1993, 56–57. 
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kuntoutuksessa.229 Heti vammautumisen jälkeen yksi merkittävä 

fysioterapian osa-alue on hengitysfysioterapia. 

Mitä ylempänä selkäytimen vauriokohta sijaitsee, sitä enemmän sillä on 

haitallisia vaikutuksia keuhkojen toimintaan pallean toiminnan heike-

tessä. Sisään- ja uloshengityslihasten toiminnan heikentyessä yskimis-

voima heikkenee, jonka seurauksena liman kertyminen hengitysteihin 

lisääntyy. Tämä puolestaan johtaa komplikaatioihin, kuten keuhko-

kuumeeseen. Niiden ehkäisemiseksi käytetään lääkehoitoa ja hengitys-

fysioterapiaa.230 

Pääsääntöisesti hengityksen tehostaminen ja hengitysfysioterapia näh-

tiin fysioterapeutin työhön kuuluvaksi. Ajan myötä hengityksen tehos-

tamisesta on tullut muidenkin tehtävä. Erityisesti kuntoutuksessa 

”koko ammatillinen tiimi tietää nämä asiat” ja sitä harjoittavat myös 

muut, kuten esimerkiksi hoitajat.231 Hengittämisen avustamiseen hoita-

jista suurin osa arvioikin kuluvan paljon tai erittäin paljon aikaa.232 

Fysioterapeuttien antamaan hengitysfysioterapiaan on aina kuulunut 

hengityslihasten vahvistamista käsin täristämällä ja vastustamalla.233 

- - sitä ollaan kiinni siinä potilaassa ja avustetaan sitä hengi-

tystä ja harjotellaan yskimistä, että saahaan se lima pois sieltä, 

kun se voi olla tosi heikko se yskiminen.234 

Sairaanhoitajat ovat aina pyrkineet helpottamaan vuodelevossa olevan 

potilaan hengitystä asennoilla ja sängynpäätyä kohottamalla. Liman 

imeminen ja lisähapen antaminen kuuluvat heidän tehtäviinsä.235 Kui-

tenkin vajaa 2/3 hoitajista (62 %) arvioi pystyvänsä helpottamaan hen-

gitystä hoitotyön keinoin erittäin hyvin tai hyvin.236 Hapetuksen seuran-

taan tarkoitetut saturaatiomittarit tulivat asiantuntijan mukaan osasto-

                                       
229 Ahoniemi & Valtonen 2009, 288; Rissanen 2003, 519; Rissanen 2008, 679. 
230 Ahoniemi & Valtonen 2009, 270, 272, 380–381. 
231 Haastattelut A1, A5. 
232 Potila & Tahvanainen 2008, 41. 
233 Haastattelu A5. 
234 Haastattelu A5. 
235 Haastattelu A1. 
236 Potila & Tahvanainen 2008, 35. 



 

49 
 

käyttöön ”aika myöhäsessä vaiheessa”.237 Yleisimmin hengityksen 

tehostamisen apukeinoksi mainittiin pulloonpuhaltaminen tai vas-

taava238. 

- - mikä ei rykimällä lähe, mulla on semmonen iso pullo, johon - 

- paan vettä ja alan puhalteleen sinne. - - Pulloonpuhallus, joo, ja 

toimii.239 

Pulloonpuhallus on ollut käytössä jo vuosikymmeniä ja koettu toimi-

vaksi. Hengityksen tehostamiseksi on kehitetty korvaava laite, joka on 

”parannettu versio” pulloonpuhalluksesta240. Korkeissa vammoissa oma 

puhallus- ja yskimisteho voi olla hyvin heikko tai olematon, ja juuri 

näiden hoitoon ovat tekniset apuvälineet tuoneet apua. Ilmateiden erit-

teitä voidaan tehokkaasti poistaa mekaanisesti yskityskoneella241. Tällä 

voidaan usein pidentää elinikää ja aina parantaa elämänlaatua.242 

Asiantuntijat kertoivat, että hengityksen hoitoon on OYS:ssa panostettu 

henkilökuntaa kouluttamalla ja laitehankinnoilla. Myös hengitystoi-

mintaan liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet ovat yleistyneet, ja 

ainakin vammautumisen alkuvaiheessa ne kuuluvat ”rutiinipakettiin”. 

Vielä muutamia vuosia sitten ei ollut käytettävissä arviointikeinoja eikä 

välineitä.243 

- - meillä ei ollu keinoja, et millä arvioijaan siellä, millä me tutki-

taan - - ei ollu ees semmosia välineitä - - sillon oli mittanauha käy-

tettävissä periaatteessa ja silimät, että katotaan mitä tapahtuu.244 

Hengitysfysioterapiassa todettiinkin tapahtuneen ”valtava ero ja harp-

paus” ja toiminnan muuttuneen ”aggressiivisemmaksi” ihan viime vuo-

sina. Myös selkäydinvammautuneet toivat esille, että viime aikoina, lä-

                                       
237 Haastattelu A1. 
238 Haastattelut A4, B7, B9. 
239 Haastattelu B7. 
240 Haastattelu A4. 
241 Ahoniemi & Valtonen 2009, 380. 
242 Ahoniemi & Valtonen 2009, 380. 
243 Haastattelut A11, A12. 
244 Haastattelu A12. 
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hinnä viimeisen vuoden aikana, hengitysasiaan on kiinnitetty enemmän 

huomiota. Sitä on tutkittu ja hoidettu, ja potilaille on annettu terapiaa, 

ohjeita ja apuvälineitä.245 

Hengityksen ja yskimisen seuranta ja hoito ovat kehittyneet merkittä-

västi. Tänä päivänä ne ovat keskeisiä selkäydinvammapotilaan hoidossa 

ja kuntoutuksessa. Tämä tulee ilmi erityisesti asiantuntijoiden, mutta 

myös vammautuneiden haastatteluissa. Vaikka esimerkiksi pulloonpu-

hallus on ollut käytössä kauan, ei lähteenä käyttämissäni Invalidiliiton 

materiaaleissa huomioitu lainkaan hengitystä ja yskimistä. Vuoden 

2001 Käypä hoito -suosituksessakin mainittiin vain lyhyesti hengitys-

toiminnan seuranta ja tarvittaessa avustaminen ja tukeminen. Tarkem-

pia menetelmiä ei kuitenkaan esitetty.246 

Jatkokuntoutukseen pääsy on asiantuntijoiden mukaan vaihdellut 

OYS:n eri osastoilla ja vammautumisen mukaan. Traumaattisesti sel-

käydinvammautuneet pääsivät jatkokuntoutukseen Käpylään. Lapset 

hoidettiin Oulussa, mutta ”murkkuiässä” heidätkin ohjattiin Käpylään, 

ennen kaikkea saamaan vertaistukea.247 Vertaiskuntouttajat ovat olleet 

Käpylässä osana kuntoutusta vuodesta 1995 lähtien.248 Etenkin iäkkäät 

siirrettiin, usein myös omasta tahdostaan, ennen 2000-lukua peruster-

veydenhuoltoon. Vasta viimeisen 10 vuoden ajan kaikki ovat saaneet 

kuntoutusta. Varsinkaan iäkkäämmät eivät aina halunneet lähteä 

kuntoutukseen Käpylään saakka. Viime vuosina iäkkäiden selkäydin-

vammautuneiden määrä on kasvanut huomattavasti laitoskuntoutuk-

sessa.249 Uusimpien tutkimusten mukaan tapaturmaisesti 

selkäydinvammautuneiden keski-ikä onkin varsin korkea, lähes 59 

vuotta.250 

Kaikki vammautuneet kertoivat saaneensa hyvin kuntoutuspalveluja 

kotiutumisen jälkeen. Tämä käsitti niin laitoskuntoutusjaksot kuin 

                                       
245 Haastattelut A11, A12, B2, B9. 
246 Alaranta et al. 2001, 774. 
247 Haastattelut A1, A5, A11. 
248 Akson ry:n kotisivu. Luettu 9.3.2016. 
249 Haastattelut A1, A5, A11. 
250 Koskinen et al. 2014, 779–784. 
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avopalvelut. Laitoskuntoutuksessa vammautuneet kertoivat käyneensä 

kerran tai kahdesti vuodessa. Välillä laitosjaksot jäivät väliin omasta 

tahdosta. Osa koki puutteellisena pääsyn uudelleen esimerkiksi 

sopeutumisvalmennuskurssille, vaikka vammautumisen ja toimintaky-

vyn suhteen tilanne oli muuttunut. Pettymystä olivat lähinnä aiheutta-

neet kuntoutuslaitokset, jotka koettiin olevan parempikuntoisille, 

enemmän lomailutarkoitukseen. Pääsääntöisesti laitosjaksot ja kun-

toutuskurssit kuitenkin koettiin hyvinä ja antoisina.251  

- - sieltä sain hyvin paljon tai siihen tilanteeseen, että pärjäs 

niin ku sitten omin avuin - - kuntoutuskurssi, niin sen jälkeen sit-

ten pysty käymään ite vessassa, pääsin yksin sänkyyn - - oli eri 

ihminen mikä sitten meni, ku tuli sitte sieltä että.252 

Myös Mannerin & Marjetan selvityksessä suurimmalla osalla avofysiote-

rapiat ja laitoskuntoutusjaksot toteutuivat säännöllisesti. Myöhemmän 

vaiheen kuntoutusjaksoja kuitenkin kritisoitiin tehottomuudesta, mikä 

tuli osin ilmi myös haastatteluissa.253 

Avopalveluina annettavaan kuntoutukseen on tullut muutosta ja 

parannusta kotikäyntien myötä. Esimerkiksi 1970-luvulla ”jumppari” ei 

tullut kotiin, mutta tänä päivänä kotikäyntejä tehdään. Verrattuna 

2000-luvun alkuun kunnat myös myöntävät enemmän fysioterapiapal-

veluja tänä päivänä.254 Verrattuna 1950-lukuun kuntoutuksessa 

mainittiin kehitystä tapahtuneen, mutta ammattitaito on ollut aina 

hyvä.255 

- - se tieto ja taito mun mielestä ollu ainaki aina mun jumppa-

reilla256- - 

 

                                       
251 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
252 Haastattelu B2. 
253 Manner & Marjeta 2000, 16–17. 
254 Haastattelut B9, B10, A11. 
255 Haastattelut B7, B9. 
256 Haastattelu B9. 
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2.3 Askarrutuksesta spastisuuden hoitoon 

 

Toimintaterapiamenetelmät liittyvät itsestä huolehtimiseen, kodinhoi-

toon, asiointiin, vapaa-ajan viettoon, käden taitoihin ja työhön liittyviin 

tehtäviin. Toimintaterapeutti voi osallistua vaikeavammaisen elinympä-

ristön suunnittelu- ja muutostöihin sekä valita ja valmistaa apuväli-

neitä ja opastaa niiden käytössä.257  

Toimintaterapian ideologiset juuret pohjautuvat 1700-lukuun ja valis-

tuneeseen Eurooppaan, josta ”amerikkalaisen psykiatrian isä” 

Benjamin Rush haki vaikutteita. Hän perusti kotimaahansa osaston, 

jossa fyysisten hoitojen lisäksi keskusteltiin potilaiden kanssa heidän 

vaikeuksistaan ja unistaan. Lisäksi hän suositteli terapiaksi toimintaa, 

kuten maanviljelyä, puutarhanviljelyä, ompelua ja kehräystä. Kaupun-

gistumisen, modernisaation ja teollistumisen myötä nousi esille vas-

tuun kantaminen heikompiosaisista, ja moni liike sai alkunsa. Englan-

nissa Arts and Grafts -liikkeen perustajat William Morris (1834–1896) ja 

John Ruskin (1819–1900) ihannoivat luonnonkauneutta, taidetta ja 

käsityöläisyyttä. Kritiikkiä sai osakseen niin modernisaatio kuin dua-

listinen maailmankäsityskin. Sen sijaan he etsivät holismia hengen ja 

materian välille. Ruskin myös näki sosiaalisen hyvinvoinnin pohjautu-

van toimintaan. 258 

Toimintaterapian käytännön juuret löytyvät psykiatristen potilaiden 

hoidosta, ja järjestäytynyt toiminta sai alkunsa 1917 Yhdysvalloissa 

The National Society for the Promotion of Occupational Therapy -yhdis-

tyksen perustamisen myötä. Seuraavana vuonna maassa alkoi myös 

toimintaterapeuttikoulutus. Jo 1900-luvun alkuneljänneksellä toimin-

taterapia nähtiin hyödyllisenä useille potilasryhmille, kuten tapatur-

maisesti loukkaantuneille, tuberkuloosi-, aivovammapotilaille ja vam-

maisille lapsille. Ensimmäisen maailmansodan myötä ranskalainen 

                                       
257 Rissanen 2008, 680; Dahlberg & Alaranta 2008, 309. 
258 Harra 2005, 19–22. 
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fysiologi Amar kehitti fysiologisia mittareita, joista saatavilla tuloksilla 

voitiin laatia portaittain etenevä toiminnallinen kuntoutusohjelma.259 

Lapsipotilaisiin, joita Suomessa oli paljon muun muassa tuberkuloosin 

vuoksi, kiinnitettiin varhain huomiota. Raajarikkoisten auttamisyhdis-

tys avasi sairashuoneen ja työkoulun, jossa lapset opettelivat käsityö-

taitoja. Saksassa lastentarhanopettajaksi vuonna 1909 valmistunut 

Bärbi Luther aloitti lasten askarrutuksen painottaen, että ”lasten osal-

listuminen askarteluun ja muuhun toimintaan on terapeuttinen apu-

keino sairauden hoidossa eikä vain ajankulua ja viihdykkeeksi tarkoi-

tettua toimintaa”. Askarrutus levisi aikuispotilaiden osastoille 1930-

luvulla, ja siitä tuli tärkeä työmuoto sotilassairaaloissa ja polioparanto-

loissa.260 

Suomeen oppia toiminnalliseen ja työhoitoon haettiin Saksasta 1900-

luvun alkuvuosikymmeninä. Menetelmiä, kuten puutarha- ja käsityöt, 

käytettiin psykiatristen potilaiden hoidossa, mutta sen ”katsottiin so-

veltuvan lähes kaikille potilaille”. Toiminnot, jotka lääkäri päätti, tuli 

valita yksilöllisesti, potilaan kyvyt huomioiden. Ohjaajina toimivat 

aluksi sairaan- ja mielisairaanhoitajat, sittemmin työnohjaajiksi pal-

kattiin oman alansa taitajia, kuten käsityönohjaajia, seppiä ja suuta-

reita. Vuonna 1954 alkoi askartelunohjaajakoulutus, josta saatiin 

ohjaajia työsaleihin.261 

Toisen maailmansodan ja sotainvalidien myötä toiminnallisen terapian 

tavoitteena oli potilaiden kuntoutus työelämään. Myös sota-ajan 

aiheuttamiin traumoihin alettiin kiinnittää huomiota. Askartelu- ja 

käsitöihin pohjautuvat periaatteet kävivät riittämättömiksi, ja toimin-

nan perusteeksi vaadittiin tieteellisyyttä, jolloin käännyttiin lääketieteen 

puoleen. Tieto toimintaterapeutin ammatista kulkeutui Suomeen muun 

muassa lääkäreiden opintomatkojen kautta. Ensimmäinen suomalainen 

                                       
259 Harra 2005, 24–26; Hautala 2005a, 27, 29,32; Hautala 2005c, 56. 
260 Hautala 2005b, 40–44. 
261 Hautala 2005b, 36–40. 
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toimintaterapeutti Eyvor Ekman262 kouluttautui toimintaterapeutiksi 

Lontoossa ja Suomeen palattuaan hän työskenteli Invalidisäätiöllä 

kuntouttaen muun muassa selkäydinvammaisia ja poliopotilaita. Titteli 

oli aluksi askarruttaja. Vaikka aloitteet koulutuksen aloittamisesta 

Suomessa eivät johtaneetkaan tulokseen, oli Ekmanilla opissa harjoit-

telijoita, joita hän myös suositteli ulkomaille opiskelemaan. Koska toi-

mintaterapeutin virkoja ei ollut, vaati työn saanti ammatin esittelyä ja 

perustelua lääkäreille, jotka usein sitä tuntemattomuudesta johtuen 

vastustivat.263 Englanninkieliselle termille occupational therapy ei heti 

Suomessa löytynyt vastaavaa termiä. Keskusteluissa olivat esillä 

askarteluhoito ja työterapia ja titteliksi ehdotettiin myös psykotera-

peuttia. Toimintaterapia otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1958. Tällä 

nimikkeellä haluttiin korostaa eroa askartelunohjaukseen ja muihin 

työmuotoihin sekä tuoda esiin sen parantavaa luonnetta ja terveyden-

hoidollista muotoa ilman laitosten taloudellista hyötyä ja viihdyttävää 

merkitystä. Aiemmista periaatteista poiketen tekeminen prosessina 

nähtiin merkittävämpänä kuin toiminnan lopputulos.264 Kuntouttaminen 

-oppikirjan mukaan ”toimintaterapian tärkein tehtävä on vähentää 

vuodemakuun sekä mieltä että ruumista veltostuttavaa vaikutusta”.265 

Vuoteen 1965 mennessä oli Suomeen palannut kahdeksan toimintate-

rapeuttia ulkomaisista kouluista. Työelämään he pääsivät muun 

muassa Invalidisäätiölle. Samana vuonna perustettiin Suomen 

Terapeutit ry, jonka tärkeimpänä tehtävänä oli toimintaterapeuttikou-

lutuksen saaminen Suomeen. Asiaa ajoivat myös monet muut tahot, 

kuten Invalidisäätiö kehittämismyönteisen ylilääkäri Fabian 

Langenskiöldin johdolla, invalidihuoltoasiain neuvottelukunta sihtee-

rinsä Veikko Niemen johdolla sekä Suomen Sairaalaopettajataryhdis-

tys.266 

                                       
262 Myöhemmin Ekman-von Philp (1928–1993). 
263 Hautala 2005c, 56–62; Vehkaperä 2005, 74. 
264 Hautala 2005c, 61, 63, 65, 68. 
265 Lindqvist 1962, 112. 
266 Vehkaperä 2005, 75–76, 80–82; Alaranta et al. 1990, 85. 
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Koulutuksen aloittamisen taustalla vaikuttivat myös valtionhallinnon 

lainsäädännölliset ja hallinnolliset muutokset. Terveydenhuoltoasioiden 

hoito siirtyi uudelle sosiaali- ja terveysministeriölle ja sairaanhoitohen-

kilöstön koulutusvastuu Ammattikasvatushallitukselle, jonka toimisto-

päällikkö uskoi kokonaisvaltaiseen hoitoon ja halusi toimintaterapeut-

tikoulutuksen sijoitettavaksi sairaanhoitajakoulutuksen yhteyteen. 

Koulutus alkoi Helsingin sairaanhoito-opistossa vuonna 1970, ja en-

simmäiset toimintaterapeutit valmistuivat Suomessa 1972.267 

Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksessa toimintaterapeutti tutkii 

käsien toimintaa ja hienomotoriikkaa sekä harjoituttaa käsien toimin-

toja. Tetraplegiapotilaan yläraajojen ja käsien asentohoito, sen toteutus 

ja seuranta ovat yksi toimintaterapian tärkeimmistä sisällöistä.268 

Spastisuuden eli lihasjäykkyyden hoito kuuluu erityisesti fysio- ja 

toimintaterapeuttien työnkuvaan. Liikehoidot ja seisomisharjoitukset 

ovat olleet ja ovat edelleen ensisijaisia. Eräs asiantuntija toi esille, että 

erilaisten lastojen käyttö ja raajojen sitominen ovat viime vuosina huo-

mattavasti lisääntyneet, ja niiden myötä spastisuuden hoito on myös 

enemmän koko hoitohenkilökunnan tehtävä.269 

- - tiedollisella alueella ja - - asenteella, että se kuuluu ikään 

kuin siihen jokapäiväiseen rytmiin ja hoitoon, hoitotyöhön myös-

kin se, että huolehitaan ne lastat paikoilleen ja tarkkaillaan 

niitä270- - 

Spastisuutta voi esiintyä koko vartalolla tai paikallisesti raajoissa. Se 

voi ilmetä myös esimerkiksi raajan nykimisenä. Erilaisten terapeuttis-

ten hoitojen lisäksi siihen voidaan hakea helpotusta lääkitysten 

                                       
267 Vehkaperä 2005, 83–87. 
268 Ahoniemi & Valtonen 2009, 289. 
269 Haastattelut A1, A4, A5, A12; Rokkanen et al. 1988, 115; Möller 1981, 186. 
270 Haastattelu A1. 
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avulla.271 Erään tutkimuksen mukaan spastisuutta esiintyy 80 %:lla 

selkäydinvammaisista.272 

Invalidiliiton oppaassa Selkäydinvammaisen asento- ja liikehoito (1983) 

huomioitiin erityisesti virheasentojen ja spastisuuden ehkäiseminen. 

Opas painottui tetraplegiapotilaiden yläraajojen asentohoitoon, joka 

”aloitetaan heti ensimmäisenä hoitopäivänä”. Kyseisessä oppaassa an-

nettiin yksityiskohtaiset ohjeet kuvineen muun muassa niin sanotun 

toiminnallisen käden kehittämisestä tetraplegiapotilaalle asentohoidon 

avulla. Tavoitteena oli mahdollistaa tarttuminen erilaisiin esineisiin ja 

näin esimerkiksi omatoiminen syöminen.273 Jälleen kerran käytännön 

tieto Ouluun kulkeutui selkäydinvammautuneiden välityksellä Käpy-

lästä.274 

- - spastisten käsien sitominen siihen asentoon, jotta niihin voi 

saaha lusikan tai muun - - ensimmäisiä kertoja varmaan näin, 

näin sitä ihmisillä kun oli ollu Käpylässä.275 

Tulevaisuudessa tetraplegiapotilaan käsien toimintakyvyn parantamista 

kirurgisesti tulisi miettiä enemmän. Asiantuntijan mukaan yksi sat-

sauskohde voisi olla käsikirurgia.276 

Lääkkeellisellä puolella kehitystä on tapahtunut paljon. Aikaisemmin 

oli lähinnä vain suun kautta otettavia lääkkeitä, ja ne ovat olleet pää-

sääntöisesti samoja jo ainakin 1980-luvulta lähtien. Invalidiliiton op-

paassa harmiteltiinkin tehokkaan ja turvallisen spastisuuslääkkeen 

puutetta. Asiantuntijat kertoivat, että tänä päivänä voidaan ihon alle 

asentaa lääkepumppu, joka on todettu tehokkaaksi spastisuuden lie-

ventäjäksi. Lisäksi lihakseen voidaan pistää botuliinitoksiinia. Spasti-

suuden hoito on yksi erityisasia, joka on kehittynyt ja sitä myös hoide-

                                       
271 Ahoniemi & Valtonen 2009, 277–278. 
272 Tarkkanen siteeraa Kennedyä & Guttmannia. Tarkkanen 1991, 25. 
273 Selkäydinvammaisen asento- ja liikehoito 1983, 6, 9. 
274 Haastattelu A1. 
275 Ibidem. 
276 Haastattelu A11. 
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taan keskitetysti OYS:ssa.277 Spastisuuden tutkiminen on asiantuntijan 

mukaan vielä enemmän arviointia kuin jonkun systemaattisen mene-

telmän mukaista toimintaa. Tänä päivänä haetaan kuitenkin myös syitä 

miksi spastisuus on vaikeutunut, ja pyritään vaikuttamaan niihin.278 

Spastisuuden, kuten monen muunkin osa-alueen, kohdalla korostuu 

tietotaidon ja yhteistyön merkitys. Olennaista on yksittäisten tekijöiden 

ja oireiden huomioimisen kehittyminen osana kokonaistilannetta. 

- - tietämys siitä selkäydinvammasen kokonais…sairaudesta 

tai vammasta - - pissatulehus voi aiheuttaa lisääntynyttä spasti-

suutta tai joku hengitystieinfektio tai joku muu, painehaava, että 

tietää, että ne kulkee käsi kädessä, kun se hermosto ei oo nor-

maali, - - lääkäri viime kädessä sitten tietenkin määrää ja puut-

tuu niihin asioihin.279 

  

                                       
277 Haastattelut A1, A5, B2; Selkäydinvammainen kotona 1983, 12; Alaranta et al. 

2001, 779–780. 
278 Haastattelut A11, A12. 
279 Haastattelu A5. 
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3 ASIANTUNTIJAT, VERTAISET JA VÄLINEET APUNA JA 

SOPEUTTAJANA 

3.1 ”Moniammatillisuus tuli siihen pikkuhiljaa käyttöön”280 

 

Korkean tason vammoissa syntyy hengityshalvaus, jolloin hengityksen 

turvaamiseksi tarvitaan hengityskonehoitoa.281 Hengityskoneiden 

toiminnassa ja koossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Van-

hemmissa koneissa ei esimerkiksi ollut juurikaan säätömahdollisuuk-

sia ja kooltaan ne olivat massiivisia. Vertauksena niiden kuvailtiin ole-

van ”hevoskärry nykyaikaisten autojen rinnalla”.282 

Vaikka selkäydinvamma ei vaikuta ihmisen puhekykyyn, voi esimer-

kiksi hengityskonehoito estää normaalin kommunikoinnin puhumalla. 

Tällöin puheterapian avulla etsitään keinoja kommunikoinnin helpot-

tamiseksi.283 

Kiinnostus puhehäiriöiden hoitoon alkoi heti jatkosodan jälkeen vuonna 

1945. Huomiota kiinnitettiin erityisesti puheterapian kehittämiseen ja 

puhehäiriöisten lasten lukumäärään, jota selvitti Vajaakykyisten lasten 

huoltokomitea. Puheterapian opetuksen alkujuuret Suomessa ovat 

1920-luvulla Helsingin yliopistossa, jossa oli fonetiikan yleinen linja 

sekä kuurojen opettajia varten tarkoitettu oppimäärä. 1960–70 –luvuilla 

osittaisia opintoja järjestettiin myös Jyväskylän ja Tampereen yliopis-

toissa. Sen sijaan Suomen ja myös Pohjoismaiden ensimmäinen logo-

pedian oppituoli perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 1983. Professori 

Alahuhta määritteli virkaanastujaisesitelmässään logopedian olevan 

enemmän kuin puheterapiaa ja siihen liittyviä ongelmia tutkiva oppi-

                                       
280 Haastattelu A11. 
281 Ahoniemi & Valtonen 2009, 272. 
282 Haastattelu A1. 
283 Puheterapian tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä 

ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun motoriikan toi-

mintahäiriöitä. Häiriöt voivat esiintyä kielen, puheen, äänen, syömisen, nielemisen, 

kuulon tai lukemisen ja kirjoittamisen alueilla. Puheterapia sisältää puheen ja kielen 

sekä suun motoriikan harjoitusten lisäksi tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien 
menetelmien, esimerkiksi viittomien, kuvien ja kommunikaatiolaitteiden, käytön ope-

tusta ja harjoittelua. Rissanen 2003, 518. 
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aine. Se on ”ymmärrettävä ja tiedostettava vielä edellistäkin laaja-alai-

sempana ja kokonaisvaltaisempana kielen- ja kommunikointihäiriöiden 

taustan, ilmenemismuotojen, terapioinnin ja vaikutussuhteiden tutki-

miseen kohdistuvana oppiaineena”.284 

Yksi merkittävä asiantuntija selkäydinvammautuneen kuntoutus- ja 

kotiutumisprosessissa on kuntoutusohjaaja.  Hänen tehtäviinsä kuuluu 

kuntoutujan kokonaistilanteen selvittäminen sekä kuntoutukseen osal-

listuminen. Esimerkkinä tästä on apuvälinetarpeen arviointi kuntoutu-

jan omassa toimintaympäristössä. Hän myös huolehtii apuvälineiden 

toimintakunnosta ja käytön opastamisesta. Kuntoutusohjaaja on kes-

keinen yhteydenpitäjä terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä kuntou-

tujan toimintaympäristön (esimerkiksi perhe, koulu, työpaikka) vä-

lillä.285 Selkäydinvammaisten kohdalla kuntoutusohjaaja on tärkeä 

linkki eri yhteistyötahojen toimintojen koordinoinnissa ja yhteydenpi-

dossa vammautuneeseen pian vammautumisen jälkeen ja elämän var-

rella aina tarvittaessa.286 

Kuntoutusohjauksen alkutaipaleet johtavat vammaisjärjestöjen toi-

mintaan 1930-luvulle, jolloin Raajarikkoisten auttamisyhdistys perusti 

kuraattorin viran. Seuraavalla vuosikymmenellä invalidien oppilaitok-

sissa työskenteli invalidihuoltajia, jotka tekivät muun muassa koti-

käyntejä. Aistivammaisten, kuten Kuulonhuoltoliiton ja Sokeiden kes-

kusliiton, piiristä kuntoutusohjaus on levinnyt kattamaan monet sai-

raus- ja vammaryhmät. 1970-luvulla kuntoutusohjaustyö sai taakseen 

lakisääteisen pohjan Invalidihuoltolain muutoksen myötä. Vuonna 

1984 järjestämisvastuu siirtyi kunnalliselle terveydenhuollolle, ja se or-

ganisoitiin keskussairaaloiden palveluksi. Alkuun kuntoutusohjaus 

hankittiin ostopalveluna vammaisjärjestöiltä, koska omaa toimintaa ei 

ollut. Kuntoutusohjaustyö on painottunut ohjaajan koulutus- ja työ-

taustan mukaan, pääsääntöisesti heillä on sairaanhoidollinen perus-

                                       
284 Sovijärvi 1991, 31–33; Alahuhta 1991, 1-2. 
285 Sorri et al. 2008, 342. 
286 Dahlberg & Alaranta 2003, 260. 
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koulutus, pitkä työkokemus sekä lisäkoulutusta kuntoutusalalta.287 

Ammattikorkeakoulujen myötä 1990-luvulta lähtien kuntoutusohjaus 

on saanut tutkintoon johtavan koulutusohjelman. 

Kuntoutusohjaajalta haastateltavat kertoivat saaneensa tietoa esimer-

kiksi kuntoutuskursseista ja vertaistukitoiminnasta. Toisaalta kun-

toutusohjaaja terminä oli osalle vammautuneista vieras, ja se sekoitet-

tiin muun muassa toimintaterapiaan. Asiaa tarkemmin selviteltäessä 

kuntoutusohjaajan kanssa oli kuitenkin asioitu.288 Kuntoutusohjaajan 

rooli näyttäytyi samankaltaisena myös Mannerin & Marjetan selvityk-

sessä. Toisaalta kuntoutusohjaajasta oli tullut monelle 1990-luvulla 

vammautuneelle tärkeä yhdyshenkilö, mutta toisaalta kuntoutusohja-

usta ei osattu konkreettisesti hahmottaa. Selkeästi puutteellisena sen 

koki noin kymmenes vastaajista.289 Tähän verrattuna parannusta oli 

tapahtunut, koska kukaan haastateltavista ei kokenut puutteita kun-

toutusohjauksessa. Sen sijaan kuntoutusohjaajan rooli on edelleen 

epäselvä etenkin ennen 2000-lukua vammautuneille. Heille olisikin 

hyvä saada tietoa kyseisestä palvelusta. 

Apuvälineiden merkitys kuntoutustyössä on tiedostettu alusta alkaen. 

Terminologia on tässäkin muuttunut vuosien varrella. Ennen 

apuväline-termiä käytössä olivat apuneuvo ja vammaisväline. Invalidi-

huoltolain mukaisella apuneuvolla tarkoitettiin tekojäseniä, tukisidok-

sia, invalidipyöriä (nykyisin pyörätuoli) sekä muita vastaavia laitteita.290 

1930–40-luvuilla apuvälineet olivat alkeellisia, osin omatekoisia tai 

alaan perehtymättömien käsityöläisten valmistamia. Invalidiliitolla oli 

oma apuvälinetehdas 1940–60-luvuilla, jonka jälkeen tuotanto päättyi, 

mutta myyntitoiminta kuitenkin jatkui.291 Apuvälinepalveluiden taus-

talla oli invalidihuoltolaki. Tätä seurannut vammaispalvelulaki (1988) 

sääti muun muassa asuntoon kuuluvien laitteiden kustannusten kor-

                                       
287 Kallanranta & Repo 1995, 257; Mäensivu 1998, 7-8. 
288 Haastattelut B2, B7, B9, B10, A5. 
289 Manner & Marjeta 2000, 14, 23. 
290 Hurnasti 2006, 13, 17. 
291 Arjavirta 1989, 172–174. 



 

61 
 

vaamisesta. 1980-luvulla apuvälineasiat siirtyivät invalidihuollolta ter-

veydenhuollon ja sitä myöten kuntien tehtäväksi.292 

Kaikilla haastatelluilla vammautuneilla oli käytössään apuvälineitä, 

niin liikkumiseen kuin pienapuvälineitä kotona. Apuvälineitä he kertoi-

vat saaneensa hyvin, tosin esimerkiksi lasten puolelta sopivan pyörä-

tuolin saaminen oli tuottanut hankaluuksia. Lasten ja nuorten kohdalla 

toivottiin, että heidän toiveitaan ja tarpeitaan kuunneltaisiin parem-

min.293 

Pyörätuoli - - vaan saatiin - - ei saatu siihen mittään ohjausta ja 

kotia vaan lähetettiin liian ison pyörätuolin matkassa. Ilman mi-

tään ohjeita. - - jäi niin ku vähän taka-alalle se mun pyörä-

tuoliasia - - Muutenki lasten apuvälinelainaamopuolelta on saanu 

aina vähän tingata.294 

Alkuvaiheessa liikkumisen apuvälineet ovat sairaalan lainaamon, ja 

yleensä akuuttivaiheen jälkeisen kuntoutusjakson jälkeen saa henkilö-

kohtaiset apuvälineet. Sairaalassa ollessa fysio- ja toimintaterapeutit 

sekä kuntoutusohjaaja huolehtivat liikkumisen ja pienapuvälineasi-

oista.295 Asiantuntijoiden mielestä apuvälineet ovat kehittyneet parem-

miksi ja nykyaikaistuneet. Nykyään on enemmän käytössä sähköisiä 

välineitä ja esimerkiksi manuaalipyörätuolit ovat keventyneet. Myös 

erilaisia ”urheilumalleja” löytyy, mutta harrasteapuvälineiden rahoitus 

täytyy kuitenkin hoitaa itse.296  Hoitajien rooli on ollut lähinnä hoidollis-

ten välineiden ja tarvikkeiden kartoittamisessa. Kuntoutusosastotyös-

kentelyn myötä mainittiin tulleen ”silmää” myös apuvälineasioihin ja 

”ossaa jopa joskus ehottaa ja kysyäkkin, että oisko siihen olemassa 

apuvälinettä, kun on tämmönen ongelma”.297 

                                       
292 Hurnasti 2006, 15; Paatero et al. 2008, 34. 
293 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
294 Haastattelu B2. 
295 Haastattelut A1, A4, A5, A12. 
296 Haastattelu A11, A12. 
297 Haastattelu A1. 
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Jotta kotiutuminen vammautumisen jälkeen on mahdollista, täytyy ko-

tiin yleensä tehdä muutostöitä. Asunnonmuutostyöt sisällytettiin inva-

lidihuoltolakiin vuosien 1969–72 uudistusten yhteydessä298. OYS:ssa on 

ollut käytäntönä, että kuntoutusjakson aikana tehdään kotikäyntejä 

kuntoutusohjaajan kanssa, jolloin kartoitetaan muutosten tarve.299 

Kodinmuutoksissa kehitystä on tapahtunut asiantuntijan mielestä lä-

hinnä eritasoratkaisujen kohdalla. Nykyään on hissejä ja porraskiipi-

jöitä.300 Kodinmuutostöitä oli osa haastateltavista tehnyt kotiinsa itse 

remontin yhteydessä, jotta liikkuminen olisi esteetöntä ja helppoa pyö-

rätuolilla. Kunnalta oli saatu muun muassa kaiteita ja pyörätuoli-

ramppi, mutta aina ne eivät olleet tulleet heti, eikä kaikkia suositeltuja 

muutostöitä oltu myönnettykään.301 

Vammautuneet kertoivat sosiaalipalveluiden toteutuneen hyvin. Tut-

kittavan ajan alkupäässä sosiaalietuuksien hakeminen ja saaminen to-

sin riippuivat itsestä ja omasta aktiivisuudesta. Invalidiliitto mainittiin 

hyvänä tietokanavana.302 

- - tuli tietua niin paljon ja oli kirjallisuutta ja Invalidiliiton 

julukasuja - - että kyllä tiedot löyty303 - - 

Sosiaalityöntekijä on auttanut kartoittamaan, mitä etuuksia on mah-

dollista hakea, ja hän on myös tarvittaessa auttanut hakemusten täyt-

tämisessä.304 Sosiaalityöntekijät alkoivat yleistyä sairaaloissa jo 1940-

luvulla, 305 eli heti koulutuksen alkamisen myötä. 

Oikiastaan nuo kaikki on nykyaikana, ne on niin kun ne pitää 

nykyaikana olla.306 

                                       
298 Niemi 1987, 14. 
299 Haastattelu A5. 
300 Haastattelu A11. 
301 Haastattelut B2, B9. 
302 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
303 Haastattelu B7. 
304 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
305 Niemi 1987, 19. 
306 Haastattelu B7. 
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Asiantuntijoiden mukaan pientä vaihtelua sosiaalipalveluissa on ollut. 

Vaikeavammaisten kuntoutusten piiriin on 2000-luvun kynnyksellä 

ehkä päässyt hieman helpommin kuin nykyään. Toisaalta kunnat 

myöntävät enemmän esimerkiksi fysioterapiapalveluja. Henkilökohtai-

sia avustajia saa myös nykyään paremmin. Vakuutukset korvaavat 

yleensä hyvin apuvälineet, mutta kuntoutuksia ei välttämättä myönnetä 

niin paljon kuin niitä suositellaan. Sairaalassa sosiaalityöntekijöitä on 

aina ollut hyvin käytettävissä. Sosiaalityöntekijä on tärkeä osa 

moniammatillista tiimiä.307  

Eikä pärjää ilman sosiaalityöntekijää, ei, ei mitenkään.308 

Kaiken kaikkiaan moniammatillisuuden mainittiin parantuneen, asioita 

mietitään yhdessä ja kokonaisuus on paremmin hallussa. 

- - sillon aikanaan niin oli erinäisiä ihmisiä sieltä täältä tuolta, 

ja jotka ei välttämättä tienny mitä toinen tekkee. Ne kävi sano-

massa kommenttinsa ja meni ulos, ja sillä hyvä. - - sanotaanko 

moniammatillinen tiimityö on tullu siihen - - tilalle, ja jossa sitten 

pohditaan niin ku yhessä niitä asioita309 - -  

Kehitettäväksi asiaksi nostettiin aivovammojen diagnosointi, ja sitä 

kautta kognitiiviseen kuntoutukseen panostaminen. Asiantuntijan mu-

kaan diagnosoimattomia traumaattisia aivovammoja on ”isolla osalla” 

selkäydinvammautuneista. Neuropsykiatrisen kuntoutuksen avulla 

voisi vaikuttaa itsestä huolehtimiseen, jolla on vaikutuksia psyykkiseen 

jaksamiseen, kipujen hallintaan, painehaavojen ehkäisyyn ja yleensäkin 

elämänhallintaan.310 

  

                                       
307 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12. 
308 Haastattelu A5. 
309 Haastattelu A1. 
310 Haastattelu A11. 
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3.2 Yksin selviytymisestä vertaistuen piiriin 

 

Tapahtuupa vammautuminen ja toimintakyvyn heikkeneminen tai me-

netys silmänräpäyksessä tai vähitellen, on se aina ihmiselle shokki. 

Monet hoitoon liittyvät asiat voivat myös lisätä omalta osaltaan ahdis-

tusta ja pelkoa. Tutkittavan ajan alkupuolella, 1950–70 –luvuilla, sai-

raalat olivat alkeellisia ja toimivat jopa epäasianmukaisissa olosuh-

teissa311. Esimerkiksi neurologiset osastot toimivat Oulussa 

keskusmielisairaalassa.312 Vammautumisen seuraukset mietityttävät, ja 

tiedonsaanti oikeaan aikaan ja oikein annettuna on erittäin olennaista. 

Kaikki vammautuneet toivat esille puutteita tiedon saannissa vam-

mautumisen jälkeen.  

- - ei kai mulle oo koskaan sanottu. Minä oon vaan sen ite tullu 

tietämään.313 

- - pitäny ite aika paljon ottaa selvää, ja sitten niin ku mennä 

mutkien kautta ja kantapään kautta oppia314 - - 

Vammautuneet toivat esille puutteita konkreettisessa tiedon saannissa 

omasta tilanteestaan sekä ennusteestaan. Myös tapa kertoa asioista oli 

jäänyt mieleen negatiivisena. 

- - lääkäri tuli mun tykö ja nosti mun jalkaa tällä lailla näin ja 

päästi irti, puotti sen näin ja sano, että ikinä tyttö et kävele. 

Tämmönen tieto.315 

- - ei siitä niin ku kukaan konkreettisesti sanonu varmasti, että 

tämmöstä ja tämmöstä. - - Niin loppujen lopuksi se tieto mulle tuli, 

että käden peli, että sille ei voida tehdä mitään - - puoltoista 

vuotta ennen kun mää sain lopullisesti, yks toinen vaan, 

                                       
311 Haastattelut B7, B9. 
312 Hokkanen 2007, 15–17. 
313 Haastattelu B7. 
314 Haastattelu B2. 
315 Haastattelu B9. 
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naiskirurgi - - vähän niin ku ohimennessään, että joo niin ku siitä 

käestä ei tuu ennää mittään.316 

Ei tule, tai siis semmosta että tulee olemaan taikka, ei sen ajan 

lääkäreiltä varsinkaan.317 

Selkäydinvamma on ihmiselle aina kriisi. Somaattisen hoidon ohella 

jokainen vammautunut tarvitsee psykologista kriisihoitoa. Keskeistä on 

tukea potilaan omanarvontuntoa ja auttaa löytämään keinot mahdolli-

simman itsenäiseen elämänhallintaan. Kuntoutustiimi, omaiset, ystävät 

ja vertaistuki ovat keskeisessä asemassa.318 

Erityisesti traumaattisen selkäydinvamman saaneet kertoivat masen-

nuksesta ja psyykkisen tuen tarpeesta. 

- - minä oon yheksääntoista vuoteen kuule kärsiny varmaan 

tietynlaista masennusta niin koko ajan, enempi ja vähempi. - - 

mielenterveyshoitaja käy - - puolentoista kuukauden välein319- - 

- - meneillään nytten semmonen vähän alakuloinen aika. - - 

sovittu, että jos, sillon ku mulle tullee tämmönen, sitten - - soitan 

mielenterveystoimistoon hälle, ja tuota, varaan ajan.320 

Sairauden kautta vammautuneilla psyykkisen tuen tarve liittyi ennem-

minkin johonkin elämäntilanteeseen, esimerkiksi murrosikään, jolloin 

myös tukea oli saatavilla. Toisaalta tuli esille, ettei psyykkistä tukea ole 

edelleenkään tarjottu automaattisesti, eikä jaksamista ole aina kartoi-

tettu.321 

Ei, ei kai multa oo kysytty yhtään kertaa.322 

Mielenkiintoista oli huomata, että selkäydinvammaisille vuosina 1968–

71 järjestettyjen kuntoutuskurssien jälkiselvityksessäkin mainittiin sel-

                                       
316 Haastattelu B10. 
317 Haastattelu B7. 
318 Ahoniemi & Valtonen 2009, 285. 
319 Haastattelu B10. 
320 Haastattelu B7. 
321 Haastattelut B2, B9. 
322 Haastattelu B9. 
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keä tarve psyykkiselle tuelle. Tästä huolimatta asiaa ei myöhemmissä 

oppaissa erityisesti noteerata.323 

Keskusteluissa tuli selvästi esiin myös toivomus siitä, että kiinni-

tettäisiin huomiota niihin asioihin, jotka ovat pinnan alla. He tote-

sivat, että monella on asioita, jotka painavat esim. oma syyllisyys 

onnettomuuteen jne., joista on vaikea tuttavien kanssa keskus-

tella. Keskustelu ulkopuolisen kanssa saattaisi kuitenkin tuoda 

helpotuksen.324 

Erään selvityksen mukaan ”yhdyselämän kysymykset” otettiin Suo-

messa esille 1960-luvun lopulla ja ensimmäisenä nimenomaan sel-

käydinvammaisten kuntoutuksessa. Yhdyselämä yhdistettiin elämisen 

laatuun, jonka muodostaa ”yhteisyys muiden ihmisten kanssa”.325 Tä-

hän peilaten sosiaalinen aspekti on ollut huomioituna jo pitkään. 

Kirjallisen materiaalin valossa psyykkinen tuki oli kuitenkin 1970-

luvulla lapsenkengissä. Vaikka selkäydinvammapotilaiden hoitojaksot 

ovat pitkiä ja vammautuminen aiheuttaa shokin ja elämäntilanteen 

kriisiytymisen, ei oppaissa mainittu psyykkistä tukea. Ainoastaan tuo-

tiin esille, että ”sairaalan ilmapiiri” vaikuttaa siihen, miten vammautu-

nut suhtautuu tulevaan, ja voi ”auttaa vammautunutta uuteen elä-

mään”. Toisaalta ”turvallinen ja mukava” sairaala voi aiheuttaa ”hospi-

talisoitumista”, jolloin ulkomaailma koetaan ahdistavana. Päävastuu 

selviytymisessä takaisin mahdollisimman normaaliin elämään nähtiin 

olevan ihmisellä itsellään. Niin fyysisten kuin psyykkistenkin 

pahanolontunteiden katsottiin kuuluvan tilanteeseen sopeutumiseen ja 

niiden todettiin vaativan ”asiantuntijoiden apua vasta, jos ne jatkuvat 

kohtuuttoman pitkään eikä ihminen omin voimin näytä pääsevän niistä 

irti”. Vertaistuki kuitenkin mainittiin lyhyesti.326 

                                       
323 Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973. 
324 Selkäydinvammaisten kuntoutuskurssien 1968–71 jälkiarviointia 1973. 
325 Montan et al. 1991, 102–103. 
326 Selkäydinvamma muutamia ohjeita 1973, 26; Vammautuminen ja sukupuolielämä 

1983, 16, 18. 
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Muiden samassa asemassa olevien ihmisten tapaaminen, keskus-

telut ja yhdessäolo helpottavat omia paineita.327 

Mannerin & Marjetan selvityksen mukaan vammautuneet kaipasivat 

enemmän psyykkistä tukea ja tukihenkilön palveluja. Osalle vammau-

tuneista ei oltu tarjottu tukihenkilötoimintaa ollenkaan. Myös omaiset 

huomioitiin puutteellisesti.328 1990-luvun alussa suositeltiin, että vam-

mautumisen alkuvaiheessa tulisi psyykkinen tila selvittää ja tarjota 

psykologista, esimerkiksi psykiatrin, apua.329 Asiantuntijoiden mukaan 

psyykkistä tukea on tarjottu vammautumisen alkuvaiheessa vaihtele-

vasti. Osa kertoi, että psykiatrinen sairaanhoitaja pyydettiin heti mu-

kaan, toinen taas, että psykiatrinen hoitaja ”pyyettiin sitten tosi tarpee-

seen”. Alkuun yritettiin auttaa ”omilla konsteilla”, keskustelemalla, läs-

näololla ja esimerkiksi ahdistusta lieventävillä lääkkeillä. Psykiatreja ei 

konsultoitu, vaan psyykkinen tuki järjestettiin sairaalan psykiatrisen 

sairaanhoitajan kautta. Tämän kerrottiin toimineen hyvin; kynnys kes-

kusteluavun saantiin oli matala, koska myös hoitaja voi tehdä konsul-

taation psykiatriselle sairaanhoitajalle.330 Nokelaisen tutkielmassa tuo-

tiin ilmi, että selkäydinvammautuneet arvostivat myös psykiatrian am-

mattilaisten tietämystä selkäydinvammoista.331 

Edeltäviin vuosikymmeniin verrattuna hoitolinjat ovat tarkentuneet 

2000-luvulla. Vaikka masennuksen ja ahdistusoireiden tiedetään kuu-

luvan akuuttiin kriisiin, ei oireiden nykysuositusten mukaan tule antaa 

jatkua kuukautta pidempään, vaan vammautuneelle tulee tarjota tukea 

ja purkautumiskanava. Huomionarvoista on, että selkäydinvammaisten 

itsemurhariski on muuhun väestöön verrattuna suurentunut. Hoitoyh-

teisöllä, läheisillä ja vertaistuella on suuri merkitys, mutta myös ryh-

                                       
327 Vammautuminen ja sukupuolielämä 1983, 18. 
328 Manner & Marjeta 2000, 14, 21. 
329 Tarkkanen 1991, 45. 
330 Haastattelut A1, A4, A5, A11. 
331 Nokelainen 2014, 27. 
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mäterapiat mainitaan hyödyllisinä akuuttivaiheessa. Omaisten infor-

mointiin ja tukemiseen kehotetaan myös kiinnittämään huomiota.332 

Pääsääntöisesti asiantuntijat olivat sitä mieltä, että psyykkinen tuki on 

”epäilemättä huonosti huomioitu aikaisemmin”, ja ”ehkä nytkin liian 

vähän”.333 Tätä tukee hoitajille tehty kysely, jonka mukaan noin puolet 

(48 %) koki osaavansa tukea potilasta melko hyvin ja lähes viidennes 

huonosti.334 Kehitystä asiantuntijoiden puolelta kuitenkin mainittiin 

tapahtuneen ja erityisesti huomioinnin tehostuneen. Myös keinot ovat 

monipuolistuneet. Tänä päivänä tukiverkostot kartoitetaan ja haetaan 

lisäksi vertaistukiryhmiä.335 Vuodelta 2014 olevan tutkielman mukaan 

selkäydinvammautuneet kuitenkin kokivat, ettei terveydenhuollon am-

mattilaisilla ole riittävää tietoa ja kokemusta vertaistukeen liittyvissä 

asioissa. Paras tiedonsaantikanava on ”puskaradio” eli toiset vammau-

tuneet.336 Mikkonen esittää väitöskirjassaan, että tukihenkilö- ja 

vertaistoimintaa ei välttämättä tunneta riittävän hyvin julkisessa ter-

veydenhuollossa, koska ne ovat kolmannen sektorin toimintaa. Am-

mattilaiset tiedostavat vertaistuen, mutta tiedonvälittäminen ontuu, 

koska käytännön tietoa on vähän.337 

Vertaistuen merkitys nousee haastatteluissa esille 1950-luvulta lähtien. 

Vammautuneet ovat luonnollisesti hyödyntäneet toisten vammautunei-

den kokemuksia kuntoutusjaksoilla. He ovat itse ryhmäytyneet ja luo-

neet kontakteja.338  

- - ystävien kans, jotka on pyörätuolissa, ja ainahan sitä puhu-

taan sitten, että miten se mennee ja mikä toimii.339 

Muutosta on tapahtunut siinä, että tänä päivänä vertaistuki on organi-

soidumpaa ja vertaistukihenkilöt saavat koulutusta rooliinsa. Vertaiset 

                                       
332 Alaranta et al. 2001, 775. 
333 Haastattelut A4, A11. 
334 Potila & Tahvanainen 2008, 38. 
335 Haastattelut A1, A4, A11, A12. 
336 Parkkinen & Vähälä 2014, 25. 
337 Mikkonen 2009, 115, 185.  
338 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
339 Haastattelu B7. 
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tulevat mukaan kuntoutusprosessiin entistä aiemmin, jo akuuttivai-

heen jälkeisessä kuntoutuksessa.340 Vertaistuen keskeisintä antia sel-

käydinvammautuneille ovat vammaan liittyvien ongelmien hallinta, 

kuten ihon hoito ja asentohoito, suolentoiminta, kipu, spastisuus ja ra-

vitsemus. Vertaisilta odotetaan ja saadaan konkreettisia neuvoja esi-

merkiksi vakuutusasioista ja sosiaalietuuksista. Keskusteluapu ja hen-

kinen tuki sen sijaan koetaan vähemmän keskeisiksi etenkin alkuvai-

heessa. Vertaistuki vaikuttaa elämänlaatuun ja se voi myös vähentää 

julkisten palvelujen käyttöä tai johtaa palvelujen tarkoituksenmukai-

sempaan käyttöön.341 

Asiantuntijat toivat esille, että aina vammautunut ei halunnut tai pys-

tynyt puhumaan vammautumisestaan. Tällöin osaston perushenkilö-

kunta oli tuki ja turva sekä ”kaikenlaisten purkausten” vastaanottaja. 

Vertaistukitoiminta nähtiin myös tällöin keskeisenä tukimuotona. Kai-

ken kaikkiaan kehittämistä mainittiin olevan vielä paljon, ja esiin nos-

tettiin myös muu perhe ja sen tukeminen, mikä jää tällä hetkellä suu-

relta osin huomion ulkopuolelle.342 Omaisten huomioiminen ja krii-

siavun tarjoaminen heille mainitaan tutkimuksissa ensiarvoisen tärke-

äksi. Vammautuminen on omaisille usein jopa vaikeampi asia, koska 

vammautunut pystyy käsittelemään omia henkilökohtaisia asioitaan 

itse. Pahimmillaan omaisten epätietoisuus ja huoli uuvuttavat vam-

mautunutta lisää.343 Sekä vammautuneiden että omaisten psyykkisen 

hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että perushoitotyötä tekevällä 

henkilökunnalla on aikaa keskusteluihin hoitotoimenpiteiden ohessa. 

Heille on helpompi puhua mieltä painavista asioista kuin päivärutii-

neista irrallaan oleville erityistyöntekijöille.344 

  

                                       
340 Haastattelut A12, B2, B9. 
341 Parkkinen & Vähälä 2014, 24–25. Luettu 18.11.2015; Niittykoski et al. 2001, 44; 

Mikkonen 2009, 148, 185–188. 
342 Haastattelut A1, A4, A11, A12. 
343 Niittykoski et al. 2001, 37; Loijas 1995, 72. 
344 Loijas 1995, 73. 
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3.3 ”Kyllä sitä kaikkeen on päässy ja menny” - laitoksesta aktiivi-

seksi toimijaksi 

 

Vammaisten pääasiallisin huoltomuoto oli pitkään köyhäinhoito, ja 

käytännössä se merkitsi monelle laitoshuoltoa. Vuonna 1917 ”vaivai-

sista avunsaajista” hoidettiin 42 % köyhäinhoitolaitoksissa. Tähän lu-

kuun sisältyvät tosin myös mielisairaat. 1900-luvun alkupuolelle 

saakka toiminta pohjautui kirkon ja yksityisten hyväntekeväisyyteen. 

Tämän jälkeen yhteiskunnan vastuu alkoi korostua. Laitoshuolto oli 

keskeistä 1970-luvulle saakka.345 

Invalidihuoltolain hengessä 1950-luvun alussa nostettiin esiin vam-

maisten sopeuttaminen. Mitä se käytännössä tarkoitti, ei varsinaisesti 

määritelty. Seuraavalla vuosikymmenellä fyysisesti vammaisten koh-

dalla käytettiin käsitettä mukauttaminen ja mukautuminen. Kuotolan 

mukaan yhteiskunnan henkistä ilmastoa pyrittiin muuttamaan suvait-

sevammaksi.346 

Sopeutuminen uudenlaiseen elämään, vammaisuuteen, autettavana 

olemiseen riippuu ihmisestä itsestään. Hoitohenkilökunta ohjaa ja 

auttaa itsenäiseen elämään, vertaiset antavat neuvoja ja voimaa, mutta 

vammautunut itse elää elämäänsä. Sekä vammautuneiden että asian-

tuntijoiden haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että ihmisen olemassa 

oleva kyky hallita elämäänsä on se voima, joka auttaa hallitsemaan 

myös vaikean vammautumisen tuomat ongelmat. Toisilla on luonnos-

taan ”ollu aina hyvä elämänhallinta”, lisäksi jaksamista edistävinä asi-

oina mainittiin perheen tuki, uudet ystävät, kuntoutuskurssien ver-

taistuki sekä huumori.  Hoitohenkilökunnan roolin nähtiin pysyneen 

lähes muuttumattomana.347 

- - on ollu aina semmosia selkäydinvammasia, jotka on niin ku jo-

tenki ottanu sen tilanteen hallintaansa ja pyrkii elämään sitä en-

                                       
345 Harjula 1992, 33–34; Montan et al. 1991, 11; Markkanen 1992, 10. 
346 Kuotola 1985, 15. 
347 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12, B2, B7, B9, B10. 
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tistä elämäänsä tai muuten rikasta elämää, mutta en mää tiedä 

ollaanko me saatu tähän niinkö juurikaan - - todellisuudessa 

niinkö muutosta aikaseksi348 - -  

Kuitenkin vammautuneen sopeuttaminen uudenlaiseen elämään näh-

tiin hoitohenkilökunnan tehtäväksi. 

Mutta se, että meijän hoitohenkilöstön tehtävä on sopeuttaa ne 

uudelleen erilaiseen elämään, nauttimaan elämästään ja löytä-

mään ne kanavat, mitä kautta he kokevat olevansa ihan tasaver-

tasia kansalaisia. - - meijän pitäs teknologian avulla pystyä hel-

pottamaan heiän elämää. Mutta se ei korvaa koskaan ihmisiä, 

tukiverkostoja, tukihenkilöitä, sitä moniosaajaa ja ammatillista 

tiimiä ja terveyden- ja sosiaalihuoltoa ja kaikkea, että kyllä se pi-

tää olla siellä.349 

Hännisen & Valkosen mukaan kuntoutuminen edellyttää kuntoutujalta 

uudenlaista identiteettiä, jonka tavoitteena on vammautumisen jälkei-

sen uuden minuuden etsintä. Keskeistä on uusien elämänsisältöjen 

löytäminen, uusien roolien löytäminen suhteessa toisiin ihmisiin, sekä 

uudenlaisen suhteen luominen omaa kehoon.350 Kun vammautunut jou-

tuu etsimään uudenlaisen roolin, on tärkeää, että omaiset ja läheiset 

saavat pitää entisen roolinsa. Tässä hoitohenkilökunnalla on merkittävä 

osuus.351 

- - et tuettas niin ku sitä, sitä roolia, mikä on ollu jo ennen, en-

nen vammautumista - - ei tuu niitä hoitajarooleja352 - - 

Vammautuneiden haastatteluissa tulivat esille sopeutumisvalmennus-

kurssit, joita pidettiin erittäin hyvinä. Selkäydinvammaisille kursseja on 

järjestetty 1970-luvulta alkaen Käpylän ja Invalidiliiton toimesta.353 

                                       
348 Haastattelu A11. 
349 Haastattelu A5. 
350 Hänninen & Valkonen 2000, 147. 
351 Haastattelut A5, A12. 
352 Haastattelu A12. 
353 Haastattelut B2, B7, B9; Akson ry:n kotisivu. Luettu 9.3.2016. 
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Asiantuntijat ajattelivat, että yksi olennainen tekijä elämänhallinnassa 

ovat kotiin annettavat kehittyneet laitteet. Päivittäisiä toimia helpottavat 

apuvälineet ovat huomattavasti lisääntyneet tutkittavalla ajalla. Apuvä-

lineillä ja ympäristönhallintalaitteilla mahdollistetaan ”ihmiselle sitä 

itsenäisyyttä, ommaa elämää”. Apuvälineet mahdollistavat myös mo-

nenlaisia harrastuksia.354 Vammautuneet kokivat apuvälineet enem-

mänkin elämään kuuluvaksi asiaksi, tärkeimmiksi mainittiin liikkumi-

sen apuvälineet. Vammautuneella sopeutuminen esimerkiksi pyörä-

tuolin käyttöön lähti ajatuksesta, että ”ei anna sen pyörätuolin rajoit-

taa”. Toisaalta tuotiin esille, että apuvälineiden myötä ikään kuin 

myöntää oman vajavuutensa, eikä niitä sen vuoksi haluttu käyttää. 

Mikäli koti on esteetön ja toimiva, on apuvälineiden tarve vähäisempi.355 

Vammautuneet eivät korostaneet apuvälineiden merkitystä, kun taas 

asiantuntijat ajattelivat niiden tuovan enemmän vapautta arjessa sel-

viytymiseen. 

- - että sinä itelles myönnät, että sinä tarvitset, - - niin kauan 

pysyt irti, jos jotenkin sinä pystyt sen asian hoitamaan.356 

Eräässä tapaustutkimuksessa selkäydinvammautunut perusteli apuvä-

lineiden poisjättämistä sillä, että ilman niitä täytyy pärjätä kodin ulko-

puolellakin.357 Möllerin mukaan apuvälineiden käyttöä ja tarkoituksen-

mukaisuutta on tutkittu hyvin vähän. 1980-luvun tutkimustiedon mu-

kaan apuvälineitä, esimerkiksi seisonta- tai kävelyvälineitä, käytti hyvin 

harva vammautunut. Säännölliset terapiat ja toistuvat kuntoutusjaksot 

vaikuttivat apuvälineiden käyttöön positiivisesti, kun taas vaikea spas-

tisuus ja yli 40 vuoden ikä heikensivät niiden käyttöä.358  Apuvälineet 

voidaan ajatuksen tasolla kokea rajoitteiksi, eikä niitä haluta ellei ole 

                                       
354 Haastattelut A4, A5, A11, A12. 
355 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
356 Haastattelu B10. 
357 Niittykoski et al. 2001, 57. 
358 Möller 1981, 185–186. 
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ihan pakko. Enemmän arvostetaan toisten ihmisten apua ja ympäristön 

toimivuutta359. 

Selkäydinvammautuneet nostivat esille enemmän psyykkistä ja sosiaa-

lista tukea elämänhallinnan vahvistamisessa. Kaikki vammautuneet 

toivat esille vertaistuen myös tukijan roolissa. Osa oli ollut tai oli edel-

leen järjestötoiminnassa, ja osa mietti vakavasti ryhtyvänsä vertaistu-

kitoimintaan.360 Tärkeä tekijä tukitoimintaan ryhtymisessä oli sen puut-

tuminen itseltä vammautumisen alkuvaiheessa. Lasten kohdalla tuki-

henkilötoiminta mainittiin lähes olemattomaksi.361 

- - ei juuri oo siitä vertaistuesta tiietty - - eipä sillon kukkaan 

mittään sanonukkaan, että ei lasten puolella tämmösestä - - ei oo 

ollu siis niitä tukihenkilöitä362- - 

Selkäydinvammautuneiden organisoitunut järjestötoiminta on nuorta, 

potilasjärjestö Akson ry perustettiin vuonna 2009. Selkäydinvammais-

ten vertaistukitoiminta siirtyi kokonaan Invalidiliitolta Aksonille vuonna 

2015.363 Käytännössä vertaisia on tavannut vasta kuukausia vammau-

tumisen jälkeen, eivätkä he aina olleet koulutettuja vertaistukitoimin-

taan. Lisäksi toisten vammautuneiden tapaamisia oli harvakseltaan.364 

Oulun seudulla oli kuitenkin varsin aktiivista vertaistoimintaa jo 1980-

luvun lopulla, jolloin vammautuneet kävivät sairaalassa katsomassa 

uusia ”kohtalotovereita”365. Teknologia ja kehittyneet välineet voivat 

merkittävästi helpottaa liikuntavammautuneiden yhteydenpitoa ja tie-

donsaantia. Sosiaalisen median kautta on helpompaa olla yhteydessä 

toisiinsa366. 

- - guugletin, katoin kaikki mitä kaverit oli kirjoittaneet 367- - 

                                       
359 Niittykoski et al. 2001, 57. 
360 Haastattelut B2, B7, B9, B10. 
361 Haastattelut B2, B7; Mikkonen 2009, 90 
362 Haastattelu B2. 
363 Akson ry:n kotisivu. Luettu 22.11.2015, 5.5.2016. 
364 Haastattelut A4, B2, B7, B9, B10. 
365 Niittykoski et al. 2001, 37. 
366 Haastattelut A4, B7. 
367 Haastattelu B7. 
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Olisiko sosiaalisesta mediasta apua myös traumaattisten selkäydin-

vammojen ehkäisyssä? Kehitettävänä asiana nostettiin esille selkäydin-

vammautuneiden parissa työskentelevien jalkautuminen ”kentälle”, ja 

ennaltaehkäisevän informaation välittäminen kouluilla ja työpaikoilla368. 

Viime vuosina vammautuneita on ollut yhä enemmän julkisuudessa 

kertomassa kokemuksistaan, ja siitä miten vamman kanssa elämä jat-

kuu. 

Ammattilaiset toivat esille kokonaisuudessaan tietoisuuden selkäydin-

vammaisuudesta lisääntyneen sekä hoitohenkilöstön että vammautu-

neiden kohdalla. Selkäydinvammatiimi on ”jäntevöittänyt” toimintaa, ja 

sen toivottiin jäävän pysyväksi ja kehittyvän edelleen. Vammautuneet 

ovat myös rohkeampia ja tietoisempia omista oikeuksistaan.369 

- - tietoisuus siitä, omista oikeuksista on lisääntynyt, et ihmiset 

osaa niin ku myös vaatia ja pyytää.370 

Vaikka jäsenyhdistys Akson ry on perustettu vasta vuonna 2009, ovat 

selkäydinvammautuneet aktiivisesti ajaneet asioitaan vuosikymmeniä. 

1980-luvun alussa Invalidiliittoon palkattiin selkäydinvammasihteeri, 

silloin vaikeavammaissihteerin nimellä, ja perustettiin vaikeavammais-

työryhmä. Kymmenen vuotta myöhemmin työryhmä lakkautettiin ja ti-

lalle perustettiin selkäydinvammatyöryhmä, jonka ”periaatteena oli toi-

mia valtakunnallisena selkäydinvammaisten oikeuksia ajavana, puo-

lustavana ja valvovana elimenä”. Työryhmä osallistui aktiivisesti myös 

kansainvälisiin seminaareihin ja tapaamisiin, joissa ihmeteltiin muun 

muassa oman järjestön ja keskitetyn hoidon puutetta.371 

Selkäydinvammatyöryhmä teki ja antoi esityksiä, lausuntoja, 

kannanottoja sekä vaatimuksia selkäydinvammaisten ja vaike-

asti liikuntavammaisten tarpeiden huomioimiseksi erilaisissa val-

                                       
368 Haastattelu A11. 
369 Haastattelut A1, A4, A5, A11, A12. 
370 Haastattelu A1. 
371 Akson ry:n kotisivu. Luettu 9.3.2016. 
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takunnallisissa ja paikallisissa asioissa. Myös hoidon keskittämi-

nen vilahteli puheissa enemmän ja vähemmän.372 

Vuonna 2001 perustettiin selkäydinvammasäätiö, joka järjesti seminaa-

reja ja välitti tietoa muun muassa Internetin kotisivujen välityksellä.373 

Vammaisten yhteiskunnallinen asema näyttäytyy edelleen ristiriitai-

sena. Toisaalta asiantuntija toi esille, että yhteiskunta vaikuttaa avoi-

memmalta ja vastaanottavaisemmalta, ja esimerkiksi katukuvassa pyö-

rätuolilla liikkuvien määrä on lisääntynyt. Yhteiskunta tarjoaa tuki-

muotoja ja avustuksia, mutta niiden saantiin kaivattiin tasavertai-

suutta kuntien kesken.374 Vammautuneen työelämässä olemista ja esi-

merkiksi osa-aikaisuutta tuetaan asiantuntijan mukaan terveyden-

huollon puolelta, mutta käytännössä tämä ei välttämättä näy. Vam-

mautuneen asema työmarkkinoilla ei ole helppo.375 Kouluttautuminen 

on entistä keskeisempää, koska työelämä vaatii monenlaisia tietoja, 

taitoja ja tehokkuutta. Vammaisten mahdollisuudet työntekoon ovat 

aina olleet huonot, mikä on johtanut usein syrjäytymiseen. Syrjäytet-

tynä ihminen tuntee itsensä kyvyttömäksi täyttämään yhteiskunnan 

odotuksia.376 Selkäydinvammaisten paluuta työelämään tukevat korkea 

koulutustaso, vammautuminen alle 20-vuotiaana, työssäolo ennen 

vammautumista, harrastusten runsaus ja työtyytyväisyys.377 

Möllerin tutkimuksessa selkäydinvammautuneista työelämään oli pa-

lannut 20 %, Tarkkasen tutkimuksessa luku oli 23 %. Kuotolan tutki-

mus kertoo vieläkin karumpaa kieltä liikuntavammaisten työllisyydestä. 

Vain 5 % oli edelleen töissä vammautumisen jälkeen, kahden vuoden 

seurannan jälkeen yksikään ei ollut enää työelämässä.378 

                                       
372 Akson ry:n kotisivu. Luettu 9.3.2016. 
373 Akson ry:n kotisivu. Luettu 9.3.2016. 
374 Haastattelu A5. 
375 Haastattelut A12, B10. 
376 Kuotola 1985, 25; Loijas 1994, 140. 
377 Tarkkanen 1991, 126. 
378 Möller 1981, 185; Tarkkanen 1991, 126; Kuotola 1985, 177. 
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- - kun rupes hakemaan töitä, opiskeluaikaan jo, vaikka luvattiin, 

että kesätöitä, invalidille ei puhettakaan.379 

Vaikka nykyisin ”vähän paremmin suvaitaan” erilaisia ihmisiä, toi eräs 

vammautunut esille, että ”se asia ei oo varmaan muuttunu, että vam-

masella ei sais olla mittään” ja, ”että ne pitäis asua laitoksissa”.380 Myös 

Loijas tuo esille vammaisten kohtaamat negatiiviset asenteet liittyen 

esimerkiksi huvitteluun.381 Näihin kokemuksiin peilaten vammautuneen 

tasavertaiseen asemaan yhteiskunnassa on vielä matkaa. 

Erilaisista vastoinkäymisistä, suruista ja muuttuneista elämäntilan-

teista huolimatta vammautuneet näkivät hoidon ja seurannan suhteen 

tulevaisuudessa valoa. Selkäydinvammapoliklinikan seurantaan pää-

semisen he kokivat hyvänä asiana, ja tieto säännöllisistä tutkimuksista 

toi turvallisuutta.382 

- - mää oon vähän niin ku tavallaan turvassa nyt ku mut on 

huomioitu, niin nyt tästä lähtien mut tutkitaan nyt sitten kerran 

vuodessa383 - - 

Vammautuneet kertoivat, että keskitetyn hoidon ja seurannan myötä 

”on hommat lähteny hoitumaan”, ja poliklinikalla asioita, kuten tarvit-

tavia tutkimuksia, on käyty kiireettömästi läpi.384 

Mää koen tulevaisuuteni erittäin valoisana, niin ku mää oon koko 

elämäni kokenu - - mun on hyvä näin.385  

                                       
379 Haastattelu B10. 
380 Haastattelu B9. 
381 Loijas 1994, 160–161. 
382 Haastattelut B2, B9, B10. 
383 Haastattelu B9. 
384 Haastattelut B2, B10. 
385 Haastattelu B9. 
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LOPPULAUSE 

 

Akuuttivaiheen jälkeisessä kuntoutuksessa selkäydinvammautuneelle 

konkretisoituu, miten kehon peruselintoiminnot ovat muuttuneet ja 

miten päivittäiset toiminnot, kuten syöminen, pukeutuminen ja pesey-

tyminen, onnistuvat. Yleensä useita kuukausia kestävän kuntoutusjak-

son aikana vammautunut harjoittelee hoitajien ja eri alan terapeuttien 

kanssa päivittäisiä toimintoja saavuttaakseen mahdollisimman täydelli-

sen omatoimisuuden ja kotikuntoisuuden. Vamman laadusta ja vaike-

usasteesta riippuen vammautunut joutuu täysin uudenlaisen elämän-

tilanteen eteen ja mahdollisesti turvautumaan toisten ihmisten apuun, 

jopa loppuelämänsä ajan. Selkäydinvamma itsessään heilauttaa elämän 

pois entisiltä raiteiltaan, lisäksi se saattaa aiheuttaa erilaisia kompli-

kaatioita, jotka heikentävät elämänlaatua ja hoitamattomana ovat hen-

keä uhkaavia. Monella hoidon ja kuntoutuksen osa-alueella kehitystä 

on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana. Tietoa eri komplikaati-

oista annetaan myös entistä enemmän selkäydinvammautuneille sekä 

heidän läheisilleen. Vammautuneiden aktiivisuus on lisääntynyt. Se 

näkyy niin elämänhallinnassa kuin yhteiskunnallisestikin. Olennaisinta 

elämänhallinnassa ja -laadussa vammautumisen jälkeen on kuitenkin 

aina ollut vammautuneen positiivinen elämänasenne, sitä ei ulkopuoli-

silla tekijöillä voida luoda, vahvistaa kylläkin. 

Eräs merkittävä muutos, jonka sekä selkäydinvammautuneet että asi-

antuntijat toivat esille, on seurannan lisääntyminen ja kehittyminen. 

Kuntoutusjaksolla olleessaan selkäydinvammautunut on monen asian 

suhteen päivittäisessä seurannassa. Esimerkiksi erittämisen ja ihon 

kunnon seurannasta on 2000-luvun aikana tullut systemaattista. 

Kehittyneiden välineiden ja yhtenäisten menetelmien ja luokitusten an-

siosta se on myös luotettavampaa. Nykyisin voidaan ja osataan seurata 

esimerkiksi hengenvaarallisen autonomisen dysrefleksian oireita, kipua, 

hengitys- ja yskimiskapasiteettia. Vammautunutta opetetaan ja velvoi-

tetaan seuraamaan itse omaa kehoaan ja sen toimintoja. Asetuksen 
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myötä selkäydinvammapotilaat pääsivät myös elinikäisen seurannan 

piiriin. Vammautuneet kokivat säännölliset seurantakäynnit tärkeinä. 

Hoidon keskittämisen myötä asiat ovat tutun hoitotiimin hallinnassa 

eivätkä ripoteltuna monelle eri erikoisalalle ja lääkärille. 

Erityisesti asiantuntijat korostivat, että tänä päivänä hengitystä ja vat-

santoimintaa hoidetaan ”aggressiivisemmin”, samoin spastisuutta. Sek-

suaalisuuteen ja psyykkiseen jaksamiseen kiinnitetään enemmän huo-

miota jo pian vammautumisen jälkeen. Kivunhoito ja nukkumisen tu-

keminen ovat monipuolistuneet, esimerkiksi lääkkeettömät keinot ovat 

nousseet paremmin esille. Sen sijaan virtsaamisongelmiin ja niiden 

komplikaatioiden sekä painehaavojen ehkäisyyn on panostettu jo vuo-

sikymmeniä. Näiden kohdallakin hoito-ohjeita on tarkennettu ja hoito-

välineet ovat kehittyneet merkittävästi tukien omatoimisuutta. Tästä 

huolimatta esimerkiksi painehaavojen hoito on edelleen pitkällistä ja 

vaatii monenlaisia resursseja. 

Yksittäisenä asiana selkäydinvammaisten hoidossa ja kuntoutuksessa 

nousi esille jo 1950-luvulta toiminut Käpylän kuntoutuslaitos. Viime 

vuosiin saakka se on ollut pääasiallisin jatkokuntoutuspaikka, ja muun 

muassa kuntoutujien mukana on vuosien saatossa pohjoiseen Suo-

meen tihkunut monenlaista tietoa. Olennaista on ymmärryksen lisään-

tyminen selkäydinvamman kokonaisvaltaisuudesta ja yhden ongelman, 

esimerkiksi infektion, vaikutuksesta muihin elintoimintoihin. Ihminen 

on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jossa kaikki vai-

kuttaa kaikkeen, selkäydinvammautuneella ehkä vielä korostuneem-

min. Nuorten kohdalla asiantuntijoilta toivottiin asianmukaista asen-

netta. Nuoretkin vammautuneet tulee kohdata omana itsenään, ja kun-

nioittaa heidän mielipiteitään omaan hoitoonsa ja kuntoutukseensa 

liittyen. Erityisesti asiantuntijat, mutta myös osa vammautuneista ko-

rosti, että psyykkiseen hyvinvointiin tulee kiinnittää entistä enemmän 

huomiota. Tiedon ja tuen antaminen omaisille oli asiantuntijoiden mu-

kaan edelleen liian vähäistä. 
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Selkäydinvammautuneiden ja asiantuntijoiden ajatukset olivat monesta 

asiasta yhteneväiset. Kuntoutuspalvelut, niin laitos- kuin avoterapiat-

kin, ovat toteutuneet vuosien saatossa hyvin. Myös sosiaalipalveluiden 

mainittiin toimineen moitteettomasti. Kuntoutusohjaajan rooli oli vam-

mautuneille jäänyt osin epäselväksi, joten sitä ei välttämättä ole osattu 

hyödyntää siinä laajuudessa kuin olisi ollut mahdollista. Sopeutuminen 

yhteiskuntaan oli onnistunut pääsääntöisesti hyvin, mutta työelämään 

pääsyssä oli kohdattu esteitä. Erona tutkimusjakson alkuvuosikymme-

niin on, että tänä päivänä vammautuneilla on suunnitellusti monen 

alan asiantuntijoita ja vertaisia käytettävissään tukena. Yhteistyötä 

tehdään sananmukaisesti yhdessä, ja moniammatillisuus on konkreti-

soitunut sairaalassa päivittäisiin toimiin. Vertaistuen merkitys korostui 

sekä vammautuneiden että asiantuntijoiden haastatteluissa. Vertais-

tuki on ollut tärkeää vammautuneille aina. Viime vuosiin saakka se on 

kuitenkin ollut satunnaisempaa ja keskittynyt jatkokuntoutusjaksoille. 

Enää se ei ole vain taustalla oleva yksittäinen asia, vaan olennainen osa 

selkäydinvammautuneen hoitoa ja kuntoutusta alusta lähtien. 

Teknologian myötä apu- ja hoitovälineiden kehitysmahdollisuudet ovat 

lähes rajattomat, ja vuosikymmenien aikana kehitystä onkin tapahtu-

nut merkittävästi. Asiantuntijat uskoivat, että kehittyneet välineet 

edistävät vammautuneiden omatoimisuutta ja kohentavat elämänlaa-

tua. Apuvälineitä vammautuneet ovat aina saaneet hyvin. Liikkumiseen 

liittyvät apuvälineet, kuten pyörätuoli, kuuluvat olennaisesti selkäydin-

vammautuneiden elämään ja ovat elintärkeitä, mutta muita apuväli-

neitä he eivät nähneet niin olennaisiksi. Tärkeämpää on esteettömyys ja 

toimiva koti sekä ympäristö. Selkäydinvammautuneet arvostivat 

henkilökohtaista, toisten ihmisten antamaa, apua ja sen myötä sosiaa-

lista yhteyttä.  Kontaktit toisten ihmisten kanssa ovat korvaamattomia. 

Oman perheen puuttuessa ystävät, naapurit, terapeutit ja henkilökoh-

taiset avustajat toimivat tärkeinä linkkeinä ulkomaailmaan ja toivat si-

sältöä vammautuneen elämään. 
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Tutkimuksen myötä on herännyt ajatuksia mahdollisiin jatkotutkimuk-

siin. Vertaistuki on vahvasti kehittymässä oleva tukimalli, joten sen 

historiallista kehitystä olisi mielenkiintoista tutkia, samoin kuin vam-

mautuneiden osallisuutta. Tulevaisuudessa olisi olennaista tutkia kes-

kitetyn hoidon ja seurannan vaikutuksia selkäydinvammautuneiden 

erityisongelmiin ja sen kautta esimerkiksi elämän laatuun. 

Selkäydinvammaisten hoidon ja kuntoutuksen kehityksessä 2000-luku 

on ollut käänteentekevä. Teoreettista pohjaa luotiin muun muassa 

Käypä hoito –suosituksen avulla vuosituhannen alusta alkaen. Nykyisin 

Internetissä oleva tieto on helposti vammautuneiden, omaisten sekä 

hoito- ja terapiahenkilöstön saatavilla. Potilaille on myös omat yleiskie-

lellä laaditut tiivistelmät. Aiemminkin monenlaista tietoa oli ollut muun 

muassa vammaispalveluissa, mutta sen löytämiseksi oli joutunut 

muutaman kiven kääntämään. Invalidiliitto on vuosikymmenien ajan 

tehnyt kirjallisia ohjemateriaaleja. Oppaat keskittyivät konkreettisiin 

ongelmiin ja olivat selkeästi nousseet todellisista käytännön haasteista. 

Ne olivat selkeitä ja myös kuvia oli hyödynnetty. Lääketieteen kehitty-

essä myös selkäydinvammaoppaat ovat tiedollisesti vanhentuneet, 

mutta omana aikanaan ne olivat todennäköisesti merkittäviä ohjenuo-

ria. Selkäydinvammautuneet turvautuvat entistä enemmän vertaisiin ja 

heiltä saataviin ohjeisiin ja neuvoihin. Kynnys kääntyä vertaisten puo-

leen on matala, etenkin kun yhteys luodaan jo akuuttivaiheen jälkei-

sessä kuntoutuksessa.  

Selkäydinvammautuneiden hoito ja kuntoutus ovat kehittyneet Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa vähitellen. Ymmärrettävää on, että kehitys 

on hidasta, mikäli toiminta ei ole jatkuvaa tai se on ripoteltuna eri ta-

hoille. Perusperiaatteet selkäydinvammojen akuuttivaiheen jälkeisessä 

hoidossa ja kuntoutuksessa ovat olleet asiantuntijoiden mukaan kun-

nossa. Potilaita hoidettiin aina sen hetkisen asiantuntemuksen ja tie-

tämyksen mukaan. Vuosituhannen vaihteesta lähtien, kun erikoissai-

raanhoitoon perustettiin vaativan kuntoutuksen yksikkö, mahdollistui 

myös selkäydinvammapotilaiden jatkokuntoutus Oulussa. Kuntoutuk-
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sessa käytössä oleva moniammatillinen tiimityö ulotettiin myös sel-

käydinvammaisiin. Toimintamallit eivät kuitenkaan päässeet vakiintu-

maan, koska selkäydinvammakuntoutujia oli harvakseltaan. Käpylä on 

vuosikymmeniä keskittynyt selkäydinvammaisten hoitoon ja kuntou-

tukseen ja saanut jopa hieman maagisen maineen, vaikka ei sielläkään 

toki ihmeisiin kyetty. Ammattitaitoinen kuntoutus läpi vuosikymme-

nien, niin laitoksissa kuin avoterapioina, sai vammautuneilta tunnus-

tusta. Nykyisin Käpylä on täydentävä osa kuntoutusta, ja selkäydin-

vammautuneet kotiutuvat OYS:n kuntoutusosastolta niin kuin he ko-

tiutuvat Käpylästä. Tähän myös yhä enemmän pyritään eli hoito ja 

kuntoutus järjestetään, akuuttivaiheesta kotiutumiseen, niihin keski-

tetyillä paikkakunnilla. Selkäydinvammautuneiden hoito ja kuntoutus 

ovat nyt sillä mallilla, jota 1960-luvulta lähtien on esitetty. 

Kehityksen kruunuksi haastatteluissa nousikin selkäydinvammapoti-

laiden hoidon ja seurannan keskittäminen kolmeen yliopistosairaalaan. 

Muutoksen ja kehityksen ytimessä vaikuttaa selkeästi yhteistyö; ilman 

aktiivisia selkäydinvammautuneita, uudistushaluisia ja kehittämis-

myönteisiä terveydenhuollon asiantuntijoita sekä poliittista tahtoa, sel-

käydinvammautuneiden hoito, kuntoutus ja seuranta tuskin olisivat 

nykyisellä mallilla.  
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Liite 1 

Lähde: Ahoniemi & Valtonen 2009, 273. 

  



 

 

LIITE 2 

Lähde: https://www.ppshp.fi/erityisvastuualue. 3.10.2014. 

 

 



 

 

Liite 3 

Haastattelulomake selkäydinvammapotilaille 

1. Syntymävuosi? Kotikunta? 

 

2. Miten sait selkäydinvamman? Vammautumisajankohta: vuosi / 
kuukausi? 
 

3. Onko Sinulla para- vai tetraplegia? (Diagnoosi?) 

 

4. Mikä oli hoitopaikka akuuttivaiheessa? 

 

5. Missä vaiheessa selkäydinvammasta kerrottiin ja mitä tietoa siitä 

sait? 

 

6. Jatkohoito/kuntoutuspaikka akuuttihoidon jälkeen? 

 

7. Miten kuntoutus on toteutunut kotiutumisen jälkeen? Oletko 

saanut fysio- ja toimintaterapiaa, laitoskuntoutusta? Onko kun-

toutuspalveluissa tapahtunut muutoksia? 

 

8. Onko kuntoutusohjaus, kodinmuutostyöt ja apuvälineiden saanti 

toteutuneet? Onko näissä tapahtunut muutoksia? 

 

9. Ovatko sosiaaliturva-asiat (esim. hoitotuki, kuljetuspalvelut, hen-

kilökohtainen apu) toteutuneet asianmukaisesti? Onko näissä ta-

pahtunut muutoksia? 

 

10. Miten koet sopeutuneesi yhteiskuntaan vammautumisen jäl-

keen? Oletko palannut töihin/opiskelemaan? Mitkä tekijät ovat 

tukeneet / estäneet arkeen paluuta? Onko sosiaalinen verkosto 

riittävä? 

 

11. Miten kuvailet seuraavien asioiden huomiointia/hoitoa vam-

mautumisen jälkeen verrattuna tähän päivään? Onko hoidossa / 

kuntoutuksessa mielestäsi tapahtunut muutoksia sairaushisto-

riasi aikana? Millaisia muutoksia? 

 

 Ihonhoito/painehaavojen ehkäisy 

 



 

 

 Hengityksen tehostaminen/hengitysfysioterapia 

 Virtsarakon toiminta 

 

 Suolentoiminta 

 

 Kivunhoito 

 

 Spastisuus 

 

 Seksuaalisuus 

 

 Osteoporoosi 

 

 Autonominen dysrefleksia 

 

 Psyykkinen jaksaminen 

 

 Nukkuminen 

 

12. Onko jokin yksittäinen asia erityisesti muuttunut hoitokäy-

tänteissä? 

 

13. Mitkä tekijät ovat tukeneet / estäneet selkäydinvammasta 

aiheutuneiden ongelmien hallitsemista? Miten koet itsenäisen 

elämänhallinnan muuttuneen vuosien saatossa? 

 

14. Haluatko kertoa vielä jotain? Ajatuksia tulevaisuuteen…  



 

 

Liite 4 

AMMATTIHENKILÖSTÖN KYSYMYKSET 

- Ammattinimike? 

 - Työkokemus selkäydinvammaisten hoidosta? 

- Oletko saanut perehdytystä/lisäkoulutusta selkäydinvammaisten hoitoon? Jos olet, 

missä vaiheessa ammattiuraa? Millaista koulutusta? 

- Onko selkäydinvammaisten hoidossa / kuntoutuksessa mielestäsi tapahtunut muutok-

sia seuraavien asioiden suhteen? Millaisia muutoksia? 

 ▫ Asentohoito/painehaavojen ehkäisy 

 ▫ Hengityksen tehostaminen/ hengitysfysioterapia 

 ▫ Virtsarakon toiminta 

 ▫ Suolentoiminta 

 ▫ Kipu 

 ▫ Spastisuus 

 ▫ Seksuaalisuus 

 ▫ Autonominen dysrefleksia 

 ▫ Osteoporoosi 

 ▫ Psyykkinen tuki 

 ▫ Nukkuminen 

                      ▫ Apuvälineet / kodinmuutostyöt 

 ▫ Sosiaaliturvapalvelut 

- Miten näet selkäydinvammapotilaiden itsenäisen elämänhallinnan muuttuneen? 

- Onko jokin yksittäinen asia erityisesti muuttunut selkäydinvammaisten hoidossa? 

Haluatko kertoa vielä jotain? Ajatuksia tulevaisuuteen… 
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