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Vastoin traditionaalista käsitystä, lääketieteelli-
nen diagnoosi ja kudosperäiset löydökset eivät 
korreloi kovinkaan hyvin potilaan / asiakkaan 
vaivoihin. Esimerkiksi selkäkipuisia on vaikea 
erotella terveistä kuvantamismenetelmillä. 
Välilevytyrät ja muut kudosperäiset muutok-
set ovat vain marginaalisesti yleisempiä kuin 
terveillä (1). Suomalaisilla varusmiehillä jopa 
puolella on jo degeneratiivisia muutoksia se-
lässään, selkäkipua heistä on kuitenkin vain 
harvalla (2). Sen sijaan psykososiaaliset tekijät 
ovat tärkein syy TULES vaivojen kroonistumi-
sen aiheuttajana,  tämä on todettu jo useissa 
systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa sekä 
käypähoitosuosituksissa (3). Hyvän yleiskuvan 
näistä tekijöistä antaa ruotsalaisen psykologin 
Steven Lintonin kirja (4). Fysioterapian kan-
nalta tärkeitä aspekteja ovat myös sensoriset 
sekä motoriset muutokset, joita krooninen 
kipu aiheuttaa. Nämä muutokset ovat luul-
tavasti merkki aivojen sensomotorisen kuo-
rikerroksen toiminnallisista muutoksista (5). 
Sensoriset muutokset esiintyvät ennen kaikkea 
kehonhahmottamishäiriöinä, joiden kliiniseen 

tutkimiseen on kehitetty yksinkertaisia testejä 
ja hoitoon monenlaisia hoitokeinoja. Motori-
set muutokset kuvastuvat liikkeenkontrollin 
häiriöinä, propriaseptiikan sekä koordinaation 
heikentymisenä. Myös näitä oireita voidaan 
tutkia suhteellisen helpoilla testeillä ja niiden 
hoitaminen onkin fysioterapian ydinosaamis-
ta.

Tyypillisiä psykososiaalisia tekijöitä
Psykososiaaliset kroonistumiseen altistavat te-
kijät ovat moninaiset. Karkeasti nämä tekijät 
voidaan jakaa kognitiivisiin, emotionaalisiin, 
kipukäyttäytymismalleihin sekä niin kutsut-
tuihin keltaisiin lippuihin (yellow flags) (6, 7). 
Kognitiivisista sekä kipukäyttäytymiseen yhtey-
dessä olevista tekijöistä tyypillisiä ovat esimer-
kiksi pelkovälttämiskäyttäytyminen (fear avoi-
dance beliefs) sekä katastrofisaatio. Myös hy-
pervigilanssi eli vaivojen liiallinen huomiointi, 
heikentynyt pystyvyys (self efficacy) sekä omat 
ajatukset vaivojen syistä ovat tärkeitä kognitii-
visia tekijöitä. Edelleen ehdollistuminen eli 
conditioning sekä terapiaan liittyvät odotukset 
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Selkäkivun hoidossa fysioterapialla on tärkeä asema. Tutkimusnäyttö fysioterapialle on 
hyvä. Näiden tutkimusten mukaan merkittäviä tekijöitä selkäkipuisten kliinisessä tutki-
muksessa sekä hoidossa ovat psykososiaaliset tekijät, sensoriset eli kehonhahmotuk-

seen liittyvät ongelmat sekä motoriset ja liikkeenkontrolliin yhteydessä olevat tekijät. Tässä 
artikkelissa käydään nämä tekijät läpi käytännönläheisesti.
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(expectation) voivat vaikuttaa hoitotuloksiin 
enemmän kuin se mitä terapiassa tehdään tai ei 
tehdä. Iatrogeenisia tekijöitä ei pidä myöskään 
unohtaa: lääkärin tai terapeutin informaatio tai 
diagnoosi voi olla liioiteltu ja siten johtaa hy-
pervigilanssiin, pelkoon sekä katastrofisaatioon. 

Emotionaalisella eli tunnepuolella perus-
ongelmana on usein uskomus  ”koska minul-
la on kipuja niin ongelman täytyy olla vakava 
(”hurt is harm”). Tällöin henkilö mietiskelee, 
pureskelee ja pohtii syntyjä syviä ajatellen että 
kivut muodostavat suuren uhan, joka puoles-
taan johtaa hypevigilanssiin sekä ehkä katastro-
fisaatioon. Attribuutio voi olla myöskin suuri 
ongelma; potilas/asiakas on vakuuttunut siitä, 
että joku muu, kuten lääkäri, työnantaja/ työ- 
tai vakuutuslaitos jne., on syyllinen. Keltaisilla 
lipuilla eli yellow flags tarkoitetaan psykososi-
aalisia kroonistumisen riskitekijöitä. Lista on 
jaettu seitsemään eri ryhmään: uskomukset 
sekä asennoituminen kipuun, kipukäyttäyty-
minen, taloudelliset tekijät, diagnostiset tekijät, 
tunneperäiset, perheeseen yhteydessä olevat, 
sekä työhön yhteydessä olevat tekijät.

Miten psykososiaalisia tekijöitä tutkitaan 
kliinisesti?
Tärkeää on yrittää luodata psykososiaalista 
profiilia potilaan haastattelussa. Kokenut tera-
peutti havaitsee nämä tekijät hyvin asetetuilla 
kysymyksillä ja kliinisellä päättelyllä. On kui-
tenkin hyvä käyttää myös validoituja kyselykaa-
vakkeita. Samoin kuin esim. voima on parempi 
mitata laitteella joka kvantifisoi tuloksen konk-
reettisemmin kuin pelkkä manuaalinen vastus 
niin myöskin psykososiaaliset seikat kannattaa 
yrittää kvantifisoida. Tällöin saadaan toisaalta 
selkeä alkustatus selville mutta myöskin tilan-
teen muutos hoitojakson alusta loppuun.

Pelkovälttämiskäytöstä ja katastrofisaatiota 
voi kysellä kysymyksellä pelottaako sinua että 
jokin asia on pahasti pielessä. Tai onko sinulla 
tunne, että tutkimuksissa on missattu jotain 
tärkeätä? Mitä itse arvelet olevan vaivojen taus-
talla? Tämä kysymys antaa viitettä myöskin 
pystyvyydestä, eli asiakkaat joilla pystyvyys on 
heikko vastaavat useasti ”ei minulla ole mitään 
käsitystä asiasta, enhän minä ole lääkäri”. Myös 
yksi katastrofisaation tärkeistä osa-alueista, ni-

mittäin mystifikaatio voi tulla esille tällä kysy-
myksellä, eli potilas voi kertoa hyvinkin erikoi-
sista ajatuksista mitkä tekijät johtavat kipuun. 
Toivottomuuteen taipuva asiakas voi hyvinkin 
vastata kysymykseen ”uskotko vaivojen vielä 
paranevan”  että ”ei, en usko enää koskaan sel-
viäväni tästä”. 

Odotusarvoa terapialle ja mahdollista ehdol-
listumista voi kysyä suoraan; ”mitä odotat tältä 
terapialta?”, ”millaisia kokemuksia sinulla on tä-
hänastisista terapioista tai toimenpiteistä?”. Hy-
pervigilanssi voi olla hyvinkin peitossa, mutta 
ehkä voidaan yrittää kysyä ”kuinka paljon tämä 
vaiva antaa sinulle ajattelun aihetta, kuinka use-
asti tämä häiritsevä asia tulee mieleesi?”, mihin 
hypervigilantti asiakas vastaa ”aina, koko ajan”.

Keltaisia lippuja voidaan kysyä aika harmit-
tomasti. Nimi, syntymäaika, missä asut, missä 
olet töissä? Oletko juuri nyt töissä? Milloin aiot 
palata töihin? Miten töissä menee, oletko tyyty-
väinen työpaikkaasi? Mitä ajattelet itse vaivojesi 
syistä? Pelkäätkö että jotain on pahasti pielessä? 
Mitä asioita vältät tai et enää tee näiden vaivo-
jen takia? Onko sinulle mielestäsi selitetty mistä 
nämä vaivat johtuvat? Oletko ymmärtänyt mitä 
tutkimuksissa (röntgenkuvissa, laboratoriotes-
teissä jne) saatiin selville? Korvaako vakuutus 
nämä hoidot? Onko sinulla riitaa työantajan / 
vakuutuksen / lääkärin kanssa tämän asian ta-
kia?

Kuten sanottua, kannattaa kuitenkin aina 
kuin mahdollista käyttää myös validoituja ky-
selykaavakkeita kuten Fear Avoidance Beliefs 
Questionnaire (FABQ), Pain Catastrofizing 
Scale (PCS), Örebro Questionnaire, Pain Co-
ping Strategies Questionnaire (PCSQ), Four Di-
mensional Complaints List (4DCL), The West 
Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory 
(WHYMPI), sekä erityisesti selkäkipupotilaille 
validoitu screening testi Keele Start Back Tool. 
Start Back Tool antaa selkeän kuvan potilaan 
kroonistumisriskistä ja jaottelee sen mukaisesti 
potilaat helppoon, keskivaikeaan sekä vaikeaan 
ryhmään. Useat näistä kaavakkeista on jo kään-
netty ja validoitu suomen kielelle. Jos kaavaket-
ta ei löydy suomeksi mutta englanniksi inter-
netistä niin voi sen kliiniseen käyttöön kääntää 
itsekin. Sen sijaan jos tehdään tutkimustyötä 
niin täytyy aina käyttää validoidusti käännettyä 
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versiota. Jos jotain tärkeää kaavaketta ei ole vielä 
käännetty, voi tällaisesta muodostaa esimerkiksi 
maisterin opinnäytetyön, jonka julkaisemisesta 
sitten koko ammattikunta hyötyy.

Fysioterapeutin asema psykososiaalisten 
seikkojen hoidossa
Tarkoituksena ei ole että fysioterapeutti ku-
vittelisi olevansa psykologi. Psykososiaaliset 
tekijät ovat kuitenkin erittäin yleisiä, lähes 
kaikilla potilailla niitä löytyy jossain määrin. 
Tarkkaavainen terapeutti huomaa nämä jo hoi-
don alkuvaiheessa ja voi omalla käytöksellään 
vaikuttaa positiivisesti. Jo esimerkiksi pelon, 
kinesiofobian tai vaikka työhön liittyvien käsi-
tysten tematisointi aktivoi potilaassa positiivisia 
ajatusprosesseja, mitä taas ei tapahdu jollei niitä 
oteta puheeksi. Tärkeä tekijä on välttää virhei-
tä; ”primum non nocere”. Eli katastrofisoivaa 
tai hypervigilanttia potilasta pitää rauhoitella ja 
todeta kuinka yleisiä kyseiset esim. kuvantamis-
löydökset ovat. Aktiivinen kuuntelu on tärkeää; 
hyvin usein potilailla on kuva ettei heitä ole 
otettu vakavasti tai heitä ei ole uskottu. Vaikka 
kuinka hullunkurisilta potilaan jutut kuulostai-
sivat, kyseiselle henkilölle ne aiheuttavat suurta 
ahdistusta koska he pitävät ajatuksiaan tosina.

Viime vuosina on kertynyt hyvää näyttöä 
menetelmästä ”Explain Pain”. Tämä Butlerin 
ja Moseleyn (8) kehittämä metodi ja jo useis-
sa tutkimuksissa (9, 10) tehokkaaksi todettu 
keino tarkoittaa että potilaalle selitetään kivun 

neurofysiologiaa. Kuten Moseley toteaa, ”biolo-
gisoidaan” kipu. Kun potilas ymmärtää kipua 
ylläpitävien psykososiaalisten syiden olevan 
hyvin selitettävissä neurofysiologialla, otetaan 
siitä katastrofisoinnin ja mystifikaation leima 
pois. Jotta kipufysiologiaa osaa itse selittää, täy-
tyy se tietysti myös hallita hyvin. Menetelmä 
”motivoiva haastattelu” voi soveltua metodina, 
samoin ACT eli Acceptance and Commitment 
Therapy, ja tietysti kognitiivinen käyttäytymis-
terapia. Valitettavasti myös fysioterapiassa van-
ha kudosperäinen malli on vielä hyvin yleisesti 
vallalla ja potilaalle selitetäänkin usein kudos-
peräisiä asioita. Tämä taas saattaakin katastro-
fisoivalla, pelkäävällä potilaalla aiheuttaa noce-
bon, eli potilaan vaivat pahenevat vaikka ei ole 
tehty mitään!

Motoriset tekijät on helppo tutkia  
liikkeenkontrollin testeillä
Omassa väitöskirjatutkimuksessani tutkin liik-
keenkontrollikykyä selkäkipuisilla.

Tarkoituksena oli kehittää helppo ja nopea-
käyttöinen testistö tuki- ja liikuntaelimistön 
potilaita hoitavien kliinikoiden käyttöön. Ke-
hitetty testistö perustuu aiemmin julkaistuihin 
sekä käytännön työstä tuttuihin, yksinkertaisiin 
liikkeen kontrollin arviointiin (kuvat 1-6) (11, 
12). Testit on jaettu liikkeensuunnan mukaisesti 
fleksio-, ekstensio- ja rotaatiosuuntaisiin testei-
hin. Kuvissa esitetään kuuden liikkeen testeistä 
koostuva testistö. Jokainen testiliike arvioidaan 
asteikolla oikein-väärin ja jokainen väärin tehty 
liike antaa yhden pisteen. Näin ollen huonoin 
mahdollinen tulos on kuusi pistettä ja paras 
mahdollinen tulos on nolla. Testistön luotetta-
vuus on hyvää tasoa (11). Myös testistön toistet-
tavuus todettiin hyväksi eli eri päivinä testattu-
na tulokset ovat hyvin samanlaiset (13).  

Liikkeenkontrollissa selvä ero selkäkipuis-
ten ja terveiden välillä
Yhdessä väitöskirjan tutkimuksessa puolet 210 
koehenkilöstä poti alaselkäkipua ja puolet oli-
vat terveitä selkäkivuttomia henkilöitä (12). 
Tässä poikkileikkaustutkimuksessa suurin osa 
terveistä suoritti kaikki testit oikein (luokka 0) 
(kuvio 1). Sen sijaan selkäkipuisten tyypillisin 
tulos oli kolme tai neljä. Ryhmien välinen ero 

Kuvio 1. 

Liikkeenkontrollin erot  

terveillä ja selkäkipuisilla. 

Suurin osa terveistä osaa 

kaikki testit eli testipatteris-

ton tulos on nolla. Selkäkipui-

silla se on kolme.
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Selkäkipu

4a oikein.

4b väärin.

3a oikein. 3b väärin.

1a oikein.

2a oikein.

1b väärin.

2b väärin.

Kuvat 1-6. Liikkeenkontrollin 

testipatteristo alaselkäpoti-

laille.

Ensin aina testi oikein (negatii-

vinen testitulos) ja sitten testi 

väärin (postiivinen testitulos). 

1. ”Waiters bow”: eteenkum-

marrus selkä suorana, liike 

tulee lonkista 2. ”Pelvic tilt”: 

lantionkippaus taaksepäin, 

lanneselkä pyöristyy. 3. Yhden 

jalanseisonta Lähtöasento: 

mitataan trokantterien leveys, 

siitä kolmannes on jalkovälin 

leveys, normi: 8 cm navan 

siirtyminen lateraalisuuntaan, 

testi positiivinen jos yli 10 cm. 

4. ”Sitting knee extension”: 

polven ojennus niin pitkälle 

kuin mahdollista ilman että 

lanneranka pyöristyy. 5. 

”Rocking all fours”: lantion 

vienti taakse ilman että selkä 

pyöristyy, lantion vienti eteen 

ilman että selkä notkistuu; 30° 

molempiin suuntiin on normi. 

6. ”Prone knee bend”: pol-

venkoukistus ilman että selkä 

liikkuu. Jokaisesta positiivi-

sesta testistä yksi piste (nr 3 

ja 5; yksi piste oli sitten yksi tai 

kaksi suuntaa positiivisia).

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tulosten 
mukaan henkilö jolla on kaksi positiivista testiä, 
on 8 kertaa todennäköisemmin selkäkipuinen 
(Odds ratio on 8). Testistö kykenee siis selvästi 

erottelemaan terveet selkäkipuisista. Tämä tut-
kimus ei kuitenkaan kerro mitään syysuhteista 
eli aiheuttaako liikekontrollin häiriö selkäkipua 
vai päinvastoin.
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Suuntaspesifisestä harjoittelusta apua liikkeen  
kontrollin häiriöihin 
Väitöskirjan viimeisessä tutkimuksessa tutkittiin 38 epäspe-
sifistä selkäkivusta kärsivää potilasta liikekontrollin testeil-
lä, Roland Morris (RMQ) -kyselylomakkeella sekä Patient 
Specific Functional Scale (PSFS) -mittarilla (14). Potilailla 
täytyi olla vähintään kaksi positiivista tulosta liikekontrollin 
testeissä sekä viisi pistettä kyselylomakkeesta.

Potilaita hoidettiin keskimäärin yhdeksän kertaa noin 
kahdeksan viikon aikana. Terapia oli yksilöllistä, mutta hoi-
don tavoitteena oli parantaa potilaan liikekontrollia. Tässä 
ilman vertailuryhmää toteutetussa tutkimuksessa koehenki-
löiden liikkeenkontrollitesti parani 59 prosenttia, kyselylo-
makkeella saadut tulokset 43 prosenttia sekä PSFS-mittarilla 
saadut tulokset 41 prosenttia. Näin ollen spesifinen liikkeen 
kontrollin harjoittelu paransi potilaiden liikekontrollia, vä-
hensi spesifistä toiminnallista haittaa ja selkäongelmaa suh-
teutettuna päivittäiseen ongelmaan.

Teemasta on jo julkaistu myös satunnaistettuja  tutki-
muksia. Omassa tutkimuksessamme Sveitsissä tosin emme 

5a alkuasento.

5c extensio oikein.

5e extensio väärin.

5b flexio oikein.

5d flexio väärin.
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löytäneet eroa yleisen harjoittelun ja spesifisen 
harjoittelun välille; molemmissa ryhmissä poti-
laan paranit huikeasti (15). Vuoden seurannas-
sa päivittäinen haitta mitattuna Roland Morris 
kaavakkeella putosi molemmissa ryhmissä noin 
9:stä 3-4 pisteeseen. Suomalaisen Vesa Lehtolan 
väitöskirjaan perustuvassa tutkimuksessa, joka 
on parhaillaan julkaistavana, todettiin sen sijaan 
selvä ja tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien vä-
lillä (16). Näin osoitti myös uusi ruotsalainen 
tutkimus(17). Sen sijaan amerikkalaisessa tutki-
muksessa ei  saatu eroa yleisen ja spesifisen har-
joittelun välille (18).

Tulokset randomisoiduista tutkimuksista 
ovat ristiriitaisia
Kritiikkinä näihin randomisoituihin tutkimuk-
siin voidaan todeta että lähes kaikissa muodos-
tettiin alaryhmä potilaista joilla oli liikkeen-
kontrollin häiriö. Psykososiaaliset seikat sen si-
jaan olivat poissulkukriteereinä. Näin ollen tut-
kimusryhmä on kyllä homogeeni mutta ehkä 
”liian helppo”. Omassa tutkimuksessamme esi-
merkiksi lähes kaikki tutkimushenkilöt olivat 
työkykyisiä tai opiskelijoita. Eli päivittäinen 
haitta oli heillä vielä siedettävä. Voikin olla että 
nimenomaan nuo psykososiaaliset seikat ovat 
suurempi syy kivun ylläpidossa. Tämän puoles-
ta puhuu norjalaisen Vide Fersumin tutkimus, 
jossa potilaita ei primääristi ensin alaryhmitelty 
vaan otettiin mukaan kaikki epäspesifit selkäki-
pupotilaat (19). Alaryhmäluokitteluun perustu-
vassa terapiassa tähän erikoistuneet terapeutit 
hoitivat potilaita löydösten mukaan, eli myös 
kognitiiviset ja sosiaaliset seikat huomioitiin 
terapiassa. Tämä alaryhmäklassifikaatioon pe-

rustuva hoitomuoto oli selvästi ja tilastollisesti 
merkittävästi parempi verrattuna normaaliin 
manuaaliterapiaan ja harjoitteluun. Näyttää 
siltä että liikkeenkontrollin häiriö yksistään ei 
vielä johda pahimpiin selkäkipuihin vaan vasta 
nuo edellä puhutut psykososiaaliset syyt. Mut-
ta: hoidettava on molemmat seikat!

Liikkeenkontrollin hoito: Ensin kivun  
provosoitumisen suunta selville
Harjoitteet liikekontrollin parantamiseksi eivät 
sinällään ole vaikeita tai uusia mutta on aina 
tärkeä selvittää ensin, mihin suuntaan kipu pro-
vosoituu. Fleksiosuuntaisen kontrollin häiriöi-
sellä kipu provosoituu staattisessa, pitkittynees-
sä fleksioasennossa, kuten istuessa, autolla ajaes-
sa tai vaikkapa puutarhatöissä. Fleksiosuunnan 
liikekontrollin häiriössä potilaan tulee oppia 
kumartuessa, nostaessa ja istuessa pitämään lan-
neranka neutraalisasennossa ja tekemään liike 
lonkista. 

Vastaavasti ekstensiosuunnan ongelma, joka 
esiintyy seisoessa tai pitkittyneissä ekstensio-
asennoissa, potilaan täytyy oppia pitämään 
lanneranka neutraaliasennossa ja käyttämään 
lonkan ojennusta lanneselän sijaan. Rotaatio-
suuntaisessa liikekontrollin häiriössä kipu on 
tyypillisesti toispuoleista ja provosoituu yksi-
puolisissa staattisissa asennoissa kuten epäsym-
metrisesti seisottaessa tai kierossa istuma-asen-
nossa. Tärkeää tässä häiriössä ovat lonkan lähen-
täjien, vatsan vinojen lihasten sekä quadratus 
lumborum-lihaksen harjoitukset. Kontrollin 
suhteen potilaan tulee oppia tekemään kierto 
rinta- ja lannerangan ylimenoalueelta lanneran-
gan sijaan.

Selkäkipu

6a oikein. 6b väärin.
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Sensoriset tekijät ja kehon hahmotuskyky
Omassa väitöstutkimuksessani selvitettiin myös 
kehon hahmotuskyvyn ja liikkeenkontrollin 
häiriön mahdollista yhteyttä (20). Koehenki-
löinä tässä tutkimuksessa oli 45 tervettä ja 45 
epäspesifistä selkäkivusta kärsivää potilasta. Täs-
sä tutkimuksessa terveiden liikekontrollin tes-
tauksessa oli keskimäärin yksi positiivinen testi 
kuudesta, selkäkipuisilla kolme kuudesta. 

Kehon hahmottamiskykyä mitattiin kahden 
pisteen erottelukykytestillä (kuva 8), jonka tulos 
oli terveillä keskimäärin 44 millimetriä ja sel-
käkipuisilla 61 millimetriä. Nämä kaksi tekijää 
korreloivat toistensa suhteen suhteellisen sel-
västi (r=0.49) kuvastaen että nämä tekijät ovat 
yhteydessä toisiinsa. Mutta tässäkään tapaukses-
sa ei tiedetä kumpi aiheuttaa kumpaa.

Kahden pisteen erottelukyky on helppo tapa 
tutkia kehonhahmotuskykyä ja uumoillaankin 
että se olisi suorassa yhteydessä sensorisen kor-
teksin representaatioon (21). Täysin validoitu se 
ei vielä ole tämän suhteen.

Muita mahdollisuuksia kehonhahmotus-
kyvyn mittaukseen
Niin kutsutussa ”laterality recognition” -testissä 
potilaalle näytetään kuvia eri kehon osista. Ku-
vissa kehon osa on kiertynyt joko oikealle tai 
vasemmalle, tai näytetään vai oikeata tai vasenta 
puolta. Potilaan täytyy kuvasta mahdollisim-

man nopeasti päättää kumpi puoli on kyseessä. 
Useissa tutkimuksissa on jo todettu että potilas 
tunnistaa kipupuolensa hitaammin ja tekee sen 
tunnistuksessa enemmän virheitä kuin terveen 
puolen tunnistuksessa. Näin on todettu olevan 
CRPS (22) potilailla, rannekanavaoireyhtymä 
tapauksissa  (23), mutta myös selkäkipuisilla. 
Näitä kuvasarjoja voidaan käyttää myös harjoit-
teena. Videot löytyvät netissä osoitteesta www.
noigroup.com. Kuukauden rajaton harjoittelu 
esimerkiksi maksaa vain 10 $.

Myös kehon virtuaalisia harjoitteita voidaan 
käyttää kehonhahmotuksen parantamiseen. 
Potilas katselee kuvia tai videoita joissa joku 
toinen henkilö tekee harjoitteita tai liikkuu si-
ten kuin potilas itse ei ehkä kykene kivuiltaan. 
Itse olen käyttänyt tätä metodia hyvin tuloksin. 
Myös neurologisilla potilailla tästä voi olla apua. 
Ajatellaan vaikka kivuliasta hemipotilaan kättä 
tai parapleegikon neuropaattista alaraajakipua. 
Selkäkipuisella riittää täysin helpot liikkeet ja 
myöskin esimerkiksi nostamisen virtuaalihar-
joittelu. Australialainen Ben Wand on julkais-
sut kiinnostavia tutkimuksia tästä asiasta (24).

Kombinoidulla terapialla hyviin tuloksiin
Itse olemme juuri julkaisseet mielenkiintoisen 
ja rohkaisevan tutkimuksen, jossa kombinoim-
me kaikki artikkelissa mainitut asiat (25). Pie-
nessä satunnaistetussa pilottitutkimuksessa  
jaoimme 28 kroonista selkäkipupotilasta kah-
teen ryhmään. Kontrolliryhmä sai manuaalis-
ta terapiaa ja harjoitteita. Interventioryhmässä 
potilaat kävivät terapeutin kanssa kirjaa luke-
malla explain pain teeman läpi ja joutuivat jopa 
tekemään kokeen asiasta. Interventioryhmässä 
harjoiteltiin myös grafestesiaa (piirretään kir-
jaimia ja numeroita potilaan selkään ja hänen 
täytyy tunnistaa mikä on kyseessä) sekä kah-
denpisteenerottelukykyä. Ohjelmassa oli myös 
liikkeen kontrollin harjoitukset. Tässä pienessä 
otannassa kipu laski merkittävästi enemmän 
(1,5  pistettä VAS) interventioryhmässä kolmen 
kuukauden seurannassa. 

Kuva 8. 

Kahdenpisteenerottelutesti.

Testi voidaan suorittaa taval-

lisella työntömitalla. Etsitään 

se kahden pisteen raja missä 

potilas tuntee selvästi kaksi 

eri pistettä. Normaalitulos 

on 4-6 cm. Yli 6 cm ei ole 

normaali eli potilas kärsii se-

länhahmotushäiriöstä.
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