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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on kiertäjäkalvosimessa olevan osittaisen repeämän 

konservatiivisen hoitolinjan terapeuttinen harjoittelu. Opinnäytetyö on toiminnal-

linen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on yhtenäistää kiertäjäkalvosimen osittaisen 

repeämän terapeuttinen harjoittelu yhteen oppaaseen. Tavoitteena on myös helpot-

taa fysioterapeuttien työtä, selkeyttää kuntoutumisen etenemistä potilaalle ja mah-

dollistaa potilaan kuntoutumisen jatkuminen myös terapiakertojen päättymisen 

jälkeen. Konservatiivinen hoitolinja valikoitui, koska se on yleisimmin käytetty 

hoitomuoto kiertäjäkalvosimen osittaisessa repeämässä eikä siitä ole koottuna 

kokonaisvaltaista kuntoutusohjelmaa. Opinnäytetyön tuotos on opasvihkonen asi-

akkaalle.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Iitin terveyskeskus. Toimeksiantajan toiveesta 

päädyttiin korostamaan oppaassa terapeuttisen harjoittelun progressiivisuutta. 

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuului tämän työn kohdalla opinnäytetyöraport-

ti, oppaan laatiminen, tuotteen testaus sekä palautelomake tuotetta testanneille 

fysioterapeuteille. Opinnäytetyöraportti sisältää teoriaa hartiarenkaan ja olkanive-

len anatomiasta ja toiminnasta, kiertäjäkalvosimen osittaisesta repeämästä sekä 

osittaisen repeämän terapeuttisesta harjoittelusta. Opinnäytetyön tuote, eli harjoi-

tusopas asiakkaalle, sisältää teoriatietoon pohjautuvia harjoitteita. Oppaassa on 

lyhyt info-osuus kiertäjäkalvosimen osittaisesta repeämästä sekä selvitys siitä, 

miten opasta tulisi käyttää. Oppaassa korostetaan myös ryhdin ja suoritustekniikan 

tärkeyttä esimerkiksi turvallisuuden kannalta.  

Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on kiertäjäkalvosimen osittai-

nen repeämä. Opasta voisi kuitenkin mahdollisesti käyttää myös ennaltaeh-

käisevästi tai muiden kiertäjäkalvosimen sairauksien terapeuttiseen harjoitteluun.  

Asiasanat: kiertäjäkalvosin, osittainen repeämä, terapeuttinen harjoittelu, progres-

siivinen, harjoittelu-opas, konservatiivinen kuntoutus 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is therapeutic exercise after partial rupture of rotator cuff 

muscles in conservative treatment. It is a functional thesis. The goal of this thesis 

was to unify therapeutic exercises in partial rupture of rotator cuff muscles and 

collect them into one training program guide book. Other goals were to ease phys-

iotherapist`s work, clarify the progressivity of the rehabilitation to patient and 

enable the continuation of rehabilitation after therapy sessions. Conservative 

treatment was chosen because it is the most commonly used treatment in partial 

ruptures and there were no comprehensive or progressive training programs avail-

able. The output of this thesis was a guidebook to customers.  

The commissioner of this thesis was the health center of Iitti. It was their request 

that the training program would emphasize progressivity of the rehabilitation. 

This functional thesis consisted of a thesis report, making of the guide book in-

cluding two testing on the field and a feedback form completed by the physiother-

apists who had tested it. The thesis report consists of the theory of anatomy and 

function of the shoulder girdle and glenohumeral joint, partial rupture of rotator 

ruff and therapeutic exercise after partial rotator cuff rupture. The output of this 

thesis consists of theory-based exercises. At the beginning of the guidebook there 

is a short info section about partial rotator cuff rupture and also an explanation for 

customers how the guidebook should be used. We have also highlighted the im-

portance of a good posture and right performance technique. Those are very im-

portant factors also for safety reasons.  

The target group of this thesis are the ones with partial rotator cuff rupture. How-

ever the training program guide book could also be used for prevention and in 

rehabilitation of other rotator cuff diseases.  

Key words: rotator cuff, partial rupture, therapeutic exercise, progressive, training 

program, conservative treatment. 
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1 JOHDANTO 

Olkanivel on ihmisen liikkuvin ja samalla myös yksi ihmisen eniten käyttämä 

nivel. Ei siis ole yllätys, että olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä työikäis-

ten tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Pitkät yläraajat muodostavat olkanivelille pitkän 

vipuvarren, jonka vuoksi olkanivel on jatkuvasti alttiina suurelle rasitukselle. 

(Vastamäki 2003, 1987.) Nykyajan yläraajapainotteisuus ja yksipuolisuus työnte-

ossa ja vapaa-ajan vietossa on yksi suurimmista syistä olkapäävaivojen yleistymi-

seen. Myös nykyajan elintapojen vaikutus ylipainon ja tupakoinnin lisääntymiseen 

sekä liikunnan harrastamisen vähentymiseen lisäävät riskiä olkanivelen kipujen 

syntymiseen (Viikari-Juntura 2009, 4−7). Vuonna 2012 hartiaseudun pehmytku-

dossairaudet (diagnoosi M75) olivat heti polven nivelrikon jälkeen yleisin sekä 

eniten leikattu tuki- ja liikuntaelinsairaus/ sidekudossairaus (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2014a). Työkyvyttömyyseläkettä sai diagnoosin M75 perusteella 

vuoden 2012 lopussa 5 468 henkilöä. Eläkkeensaajan hoitotukea tällä diagnoosilla 

sai 228 henkilöä ja aikuisen vammaistukea 7 henkilöä. (Kela 2014.) 

Yksi yleisimmistä olkanivelen vaivoista on rotator cuffin eli kiertäjäkalvosimen 

repeämä. Yleisen väestökartoituksen mukaan jopa 25 %:lla yli 50-vuotiaista ja 20 

%:lla yli 20-vuotiaista on jonkin asteen repeämä rotator cuffin alueella. (Itoi 

2013.) Rotator cuff on neljän lapaluusta olkaluuhun kiinnittyvän lihaksen (m. 

suprspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularsin ja m. teres minor) kokonaisuus, 

joka on ensisijaisesti vastuussa olkanivelen dynaamisesta stabiliteetista. Tärkeim-

pänä rotator cuffin tehtävänä on olkaluun pään asennon kontrollointi ja säätely 

suhteessa nivelkuoppaan yläraajan liikkeissä, mahdollistaen toiminnallaan täydet 

yläraajan liikelaajuudet. (Taimela, Airaksinen, Asklöf, Heinonen, Kauppi, Ketola, 

Kouri, Kukkonen, Lehtinen, Lindgren, Orava & Virtapohja 2002, 43.)   

Yleisin syy rotator cuffin repeämälle on äkillinen trauma, kuten olkapään päälle 

tai suoran käden varaan kaatuminen (Talvitie ym 2006, 325). Repeämä voi kui-

tenkin aiheutua myös pinneoireen tai pahan tulehduksen seurauksena (Ozbaydar, 

Bekmezci, Tonbul & Yurdoglu 2006, 50). Tavallisimmin vaurioituu m. supras-

pinatuksen jänne, tämän epäedullisen sijainnin vuoksi, mutta myös muut rotator 

cuffin lihakset voivat vaurioitua (Donatelli 2012, 248–249).  
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Rotator cuffin repeämiä hoidetaan kirurgisesti vain silloin, kun muuta vaihtoehtoa 

ei ole. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi IV-asteen repeämä eli täydellinen re-

peämä ja konservatiivisen hoitolinjan riittämättömyys. Laajan repeämän korjaus ei 

kuitenkaan aina onnistu. (Taimela ym. 2002, 63–65.) Vuonna 2012 leikattiin 

Suomessa yhteensä 4 839 rotator cuff -vammaa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014b). Jokainen asiakas on kuitenkin yksilö ja hänen potentiaalinsa joko leikat-

tavana tai kuntoutujana arvioidaan aina erikseen. Konservatiivinen hoito on aina 

osittaisen repeämän kohdalla ensisijainen hoitomuoto. (Taimela ym. 2002, 63–65; 

Ylinen, Vuorenmaa, Paloneva, Kiviranta, Kautiainen, Oikari & Häkkinen 2013, 

502–504.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖTAHO, TARKOITUS JA TAVOITE 

Rotator cuffin osittainen repeämä valikoitui opinnäytetyön aiheeksi ongelman 

yleisyyden vuoksi. Kuitenkin tutkittua materiaalia löytyy suurimmalta osin aino-

astaan m. supraspinatuksen kuntoutuksesta, mutta ei spesifisti juurikaan muista 

rotator cuffin lihaksista. Konservatiivisen hoitolinja valikoitui, koska se on ylei-

simmin käytetty hoitomuoto, siitä ei ole koottuna yhtä kokonaisvaltaista kuntou-

tusohjelmaa ja aiheeseen syventymisestä on varmasti apua tulevaisuuden työelä-

mässä. Haluamme työmme kautta tutustua olkapään ja hartiarenkaan anatomiaan 

ja biomekaniikkaan, vammamekanismeihin, patofysiologiaan sekä terapiakäytän-

töihin ja syventää tietouttamme olkapäästä kokonaisuutena. 

Opinnäytetyön tilaajina toimivat Iitin terveyskeskuksen fysioterapeutti Tuija 

Tuomainen ja Nastolan terveysaseman fysioterapeutti Mervi Siivola. Siinä vai-

heessa kun etsimme opinnäytteen tilaajaa, he molemmat työskentelivät Iitin terve-

yskeskuksessa. Myöhemmin Siivolan toimipiste muuttui, mutta hän halusi jatkaa 

tilaajana Nastolasta käsin. Opinnäytetyön tuotteena he toivoivat rotator cuffin 

osittaisen repeämän konservatiivisen hoitolinjan progressiivista terapeuttista har-

joitusohjelmaa. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui toiminnallinen 

tutkimus, johon kuuluu tietoperustan kasaaminen, progressiivisen terapeuttisen 

harjoitusohjelman laatiminen, ohjelman testaus ja julkaisu.  

Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa edellä mainittu harjoitusohjelma, joka jää 

Iitin terveyskeskuksen ja Nastolan terveysasemaan käyttöön terapian apuvälineek-

si sekä asiakkaille jaettavaksi kuntoutusoppaaksi. Opas pohjautuu kirjallisessa 

raportissa esitettyyn tuoreeseen teoriatietoon.  Kirjallisen raportin tavoitteena on 

perustella oppaaseen valitut harjoitteet sekä sen lisätä ymmärrystä olkapäävam-

moista ja niiden kuntouttamisesta. 

Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää osittaisten rotator cuff -repeämien kuntou-

tuslinjaa, helpottaa fysioterapeuttien työtä, selkeyttää kuntoutumisen etenemistä 

potilaalle ja mahdollistaa potilaan kuntoutumisen jatkuminen myös terapiakerto-

jen päättymisen jälkeen. Opas voisi mahdollisesti toimia myös olkapään lihasre-

peämiä enneltaehkäisevänä harjoitusohjelmana. 
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3 HARTIARENKAAN JA OLKANIVELEN ANATOMIA JA TOIMINTA 

3.1 Hartiarengas 

Hartiarengas (Kuva 1.) on nivelyhdistelmä, jonka tehtävänä on liittää yläraaja 

kiinni vartaloon sekä mahdollistaa olkanivelen suuri liikelaajuus. Taimelan ym. 

(2002, 41–45.) mukaan hartiarengas koostuu viidestä keskeisestä luusta ja niiden 

välisistä neljästä nivelestä, jotka ylhäältä päin katsottuna muodostavat lähes täy-

dellisen renkaan. Nämä nivelet ovat lapaluun olkalisäkkeen (acromion) ja solis-

luun (clavicula) välinen acromioclaviculaari-nivel (AC-nivel) sekä solisluun ja 

rintalastan (sternum) välinen sternoclaviculaari-nivel (SC-nivel) molemmin puolin 

kehoa. Donatelli (2012, 10) sekä Neumann (2010, 121–122) lukevat hartiarenkaa-

seen myös lapaluun nivelkuopan (cavitas glenoidales) ja olkaluun (humerus) väli-

sen glenohumeraalinivelen (GH-nivel), lapaluun (scapula) ja rintakehän (thoracis) 

välisen lapaluu-rintakehänivelen, olkaluun ja olkalisäkkeen välisen subacromio-

naalisen tilan sekä ylimmän kylkiluun (costa 1), joka on kosketuksissa solisluuhun 

ja rintalastaan. 

 

 

Kuva 1. Hartiarengas. (Mukailtu lähteestä: Sobotta 2014.) 
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3.1.1 Nivelet 

Hartiarenkaan takapuolella sijaitseva lapaluu niveltyy rintakehään 

ainoastaan solisluun välityksellä. Tästä lapaluun ja solisluun välisestä 

nivelestä käytetään nimitystä AC-nivel (Kuva 2.). Niveltä yhdessä pitävät 

olkalisäkkeen ja solisluun välinen acromioclaviculaari-ligamentti sekä 

korppilisäkkeen (processus coracoideus) ja solisluun väliset 

coracoclavikulaari-ligamentit (lig. conoideum & lig. trapezoideum). 

Nivelvälissä on myös iskuja vaimentava nivellevy. Lapaluun olkalisäkkeen 

ja korppilisäkkeen väliin on myös muodostunut coracoacromiaali-

ligamentti. Koska sekä lähtökohta ja kiinnityskohta ovat molemmat osa 

lapaluuta, ei ligamentilla ole mittavaa tukikudostarkoitusta, mutta se 

muodostaa olkaluun päätä (caput humerus) suojaavan ja sille tilaa tekevän 

holvin. (Schuenke, Schulte, Scumacher 2006, 226–233; Standring 2008, 

800–807; Magee 2008, 232–235; Neumann 2010, 138.) Muuten lapaluu on 

vapaana rintakehän takapintaa vasten ja liikkuu/pysyy paikallaan sitä 

ympäröivien ja siihen kiinnittyneiden lihasten vaikutuksesta. Näin ollen 

lapaluu voi liikkua hyvinkin paljon rintakehän takaosalla, mikä mahdollistaa 

siihen kiinnittyneen olkaluun suuren liikelaajuuden. (Sand, Sjaastad, Haug, 

Bjålie & Toverud 2011, 227.)  

Olkaluuhun lapaluu kiinnittyy lapaluun nivelkuopan ja olkaluun pään välisen ni-

velkapselin, syyrustoisen reunuksen (labrum) ja glenohumeraali-ligamenttien sekä 

korppilisäkkeen ja olkaluun välisen coracohumeraali-ligamentin välityksellä. Gle-

nohumeraali-ligamentit jakautuvat ylimpään-, keskimmäiseen- ja alimpaan gleno-

humeraali-ligamenttiin. Edellämainitut rakenteet yhdessä muodostavat glenohu-

meraali-nivelen eli olkanivelen. (Neumann 2010, 138–139; Standring 2008, 805–

806.) 

Solisluu kiinnittää koko hartiarenkaan vartaloon, niveltymällä rintalastaan. Tästä 

nivelestä käytetään nimitystä SC-nivel (Kuva 3.). Rintalastaan solisluu kiinnittyy 

nivelkapselin sekä sternoclaviculaari-ligamentin välityksellä. Vierekkäiset solis-

luiden päät kiinnittyvät toisiinsa interclaviculaari-ligamentin välityksellä. Osa 

solisluuta lepää ensimmäisen kylkiluun päällä ja luut ovat kiinnittyneet toisiinsa 



6 

costaclavikuraari-ligamentin välityksellä, jolla on säikeitä sekä solisluun etu- että 

takapuolella. (Schuenke ym. 2006, 227; Neumann 2010, 127-129.) Solisluun teh-

täviin kuuluvat yläraajan kannattelu irti vartalosta maksimaalisen liikelaajuuden 

takaamiseksi, lihasten kiinnityskohtana oleminen sekä yläraajasta tulevien voimi-

en siirtäminen vartaloon. SC-nivel kestää ylävartalosta tulevat voimat, sillä nivel-

pintojen välissä on säierustoinen levy, joka vaimentaa iskuja. (Schuenke ym. 

2006, 227; Taimela ym. 2002, 45.)  

 

 

Kuva 2. Acromioclaviculaari-nivel. (Mukailtu lähteestä: Sobotta 2014.) 

Kuva 3. Sternoclaviculaari-nivel. (Mukailtu lähteestä: Sobotta 2014.) 
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3.1.2 Hartiarenkaan toiminta 

Hartiarengas toimii niin, että olkanivelen liikkeen aikana kaikki neljä 

niveltä, GH-, AC-, SC- ja lapaluu-rintakehänivel, liikkuvat synkronoidusti 

toisiinsa nähden niin, että lapaluu pystyy liikkumaan moneen suuntaan ja 

näin lisäämään merkittävästi jo valmiiksi suurta olkanivelen liikelaajuutta. 

Olkanivel voi kohota kolmessa eri suunnassa, jotka ovat frontaalinen taso 

(abduktio), sagittaalinen taso (flexio) ja lapaluun harjun suuntainen taso 

(scaptio). Suurien liikelaajuuksien vuoksi olkanivelen tuki tosin kärsii ja se 

tuo omat haasteensa hartiarenkaan tukikudoksille ja pehmytkudoksille. 

(Comerford & Mottram 2012, 364; Donatelli 2012, 9; Standring 2008, 807.) 

SC- ja AC-nivelet ovat rakentuneet niin, että solisluu ja lapaluu toimivat aina lii-

keparina. Solisluu myötäilee lapaluun liikettä siten, että lapaluun elevaatiossa so-

lisluun vartalosta ulompana oleva eli distaalinen pää nousee hartian mukana ylös-

päin. Lapaluun ja sen myötä hartian laskiessa alaspäin, laskee myös solisluun dis-

taalinen pää. Lapaluun loitontuessa, eli mennessä protraktioon, siirtyy solisluun 

distaalinen pää hartian mukana anteriorisesti. Lapaluun lähentyessä, eli mennessä 

retraktioon, siirtyy solisluun distaalinen pää hartian mukana posteriorisesti. Ol-

kanivelen abduktiossa lapaluun alakulma kiertyy lateraalisesti, jolloin myös solis-

luu nousemisensa lisäksi kiertyy. (Schuenke ym. 2006, 236.) 

3.1.3 Hartiarenkaan lihaksisto 

Kiertäjäkalvosin eli rotator cuff (Kuva 4. & Taulukko 1.) käsittää neljä 

lapaluusta olkaluuhun kiinnittyvää lihasta, jotka ovat ylempi lapalihas (m. 

supraspinatus), alempi lapalihas (m. infraspinatus), pieni liereälihas (m. 

teres minor) sekä lavanaluslihas (m. subscapularis). Olkanivelen heikon 

tuen ja vähäisen tukikudoksen vuoksi rotator cuffin rooli olkanivelen 

stabiloijana on todella suuri. (Donatelli 2012, 15.) Tärkeimpänä tehtävänä 

rotattor cuff keskittää olkaluun päätä lapaluun nivelpintaan, jolloin vahva 

hartialihas voi nostaa yläraajaa ilman, että olkaluun pää nousee ulos 

nivelkupistaan (Kiviranta ym. 2012, 315).  Rotator cuffin lihaksia 

kutsutaankin joissain piireissä toiminnallisiksi nivelsiteiksi toimintansa 
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vuoksi. Rotator cuffin merkitystä korostaa myös se, että olkaniveltä tukevat 

nivelsiteet ovat painottuneet olkanivelen etupuolelle, eikä takapuolella ole 

nivelkapselin takaosan lisäksi ainuttakaan liikettä rajoittavaa nivelsidettä. 

(Donatelli 2012, 15.) 

 

 

Rotator cuffin tehtävinä on passiivisen lihasjännityksen tuottaminen, 

paineen tuottaminen olkanivelen nivelpinnalle vetämällä olkaluun päätä 

kiinni lapaluun nivelkuoppaan eli vastavaikuttajalihaksena toimiminen, 

nivelen liikuttaminen ja jäykkien nivelsiteiden kiristäminen, kireiden 

lihasten vaikutusten hallinta ja estäminen sekä olkaluun pitäminen lapaluun 

nivelkuopan ja labrumin keskellä. Rotator cuffin lihakset voivat toimia 

myös voimapareina. Tällöin jopa vastakkaisiin suuntiin liikettä tekevät 

lihakset voivat toimia yhtä aikaan ja voimaparista rippuen ne voivat joko 

tukea rakennetta tai tuottaa jotain liikettä. Toimiessaan voimaparina rotator 

cuff-lihaksisto vetää olkaluun päätä nivelkuoppaansa vasten, estäen 

Kuva 4. Rotator cuff. (Muokattu lähteestä: Sobotta 2014) 
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olkaluun pään liian ylös nousemisen, samalla kun deltoideus vie olkaniveltä 

abduktioon. Myös subscapularis toimii voimaparina infraspinatuksen ja 

teres minorin kanssa, tuottaen tutkitusti suurimman olkaniveltä 

nivelkuoppaansa stabiloivan voiman. Rotator cuffin lihakset pystyvät 

toimimaan kuitenkin myös yksittäisinä lihaksina, jolloin ne joko tuottavat 

olkaniveleen liikettä tai vastavuoroisesti pyrkivät stabiloimaan liikettä 

muiden lihasten supistuessa. (Donatelli 2012, 15.) 

 

Taulukko 1. Rotator cuff. (Muokattu lähteistä: Donatelli 2012, 15; Schuenke ym. 

2006, 257–271) 

Lihas Origo Insertio Hermotus Funktio 

Ylempi lapali-

has  

(m. supra-

spinatus) 

Lapaluun yläkuop-

pa  

(fossa supraspinata 

scapulae) 

Olkaluun iso 

kyhmy 

(tuberculum 

majus humeri) 

sekä olkanive-

len nivelkap-

seli 

Lapaluun pääl-

lyshermo  

(n. supra-

scapularis) 

Olkanivelen loitonnus sekä ol-

kanivelen tukeminen yläraajan 

eriliikkeissä 

Alempi lapali-

has  

(m. infra-

spinatus) 

Lapaluun alakuop-

pa (fossa infras-

pinata scapulae) 

Olkaluun iso 

kyhmy 

(tuberculum 

majus humeri) 

Lapaluun pääl-

lyshermo  

(n. supra-

scapularis) 

Olkanivelen ulkorotaatio sekä 

olkanivelen tukeminen yläraajan 

eri liikkeissä 

Vähentää myös etummaisen 

alimman kapseli-ligamentin ve-

nymistä 

Pieni liereälihas  

(m. teres minor) 

Lapaluun ulkoreuna 

(margo lateralis 

scapulae) 

Olkaluun iso 

kyhmy 

(tuberculum 

majus humeri) 

Kainalohermo 

(n. axillaris) 

Olkanivelen ulkorotaatio sekä 

olkanivelen tukeminen yläraajan 

eri liikkeissä 

Vähentää myös etummaisen 

alimman kapseli-ligamentin ve-

nymistä 

Lavanaluslihas  

(m. sub-

scapularis) 

Lapaluun sisäpinta 

(facies costalis 

scapulae) 

Olkaluun pieni 

kyhmy 

(tuberculum 

minus humeri) 

Lavanalushermo  

(n. sub-

scapularis) 

Olkanivelen sisäkierto ja lähennys 

sekä olkanivelen tukeminen ylä-

raajan eri liikkeissä  
m. subscapulariksella on rotator 

cuff-lihaksista suurin lihasmassa 

ja se on lihasryhmän vahvin stabi-

laattori.  Yhdessä m. Infraspina-
tuksen kanssa ne muodostavat 
voimaparin, joka stabiloi ol-
kanivelen tehokkaasti 60 - 150 
asteen loitonnuksessa. (Donatelli 
2012, 15.) 
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Lapaluun lihaksistolla (Taulukko 2) on tärkeä tehtävä olkanivelen toiminnan 

kannalta. Lapaluun sijainti ja suuntautuminen sekä lapaluun stabiliteetti vaikutta-

vat todella laajasti olkanivelen toimintaan. Siksi lapaluuta likuttavien ja tukevien 

lihasten syttyminen oikeassa järjestyksessä ja oikealla tavalla on todella tärkeää. 

Lapaluun liikkumisen, oikein suuntaamisen sekä stabiloinnin vuoksi kiinnittyy 

lapaluuhun useita lihaksia useasta eri suunnasta. Monen lihaksen toimiminen yh-

dessä on haastavaa ja siksi usein lapaluun alueella esiintyykin ongelmia ja toimin-

nan häiriöitä. (Comerford ym. 2012, 363-364.) Lapaluun toimintaan vaikuttavat 

lihakset ovat rotator cuff- lihasten lisäksi kolmion muotoinen selkälihas, jota 

myös epäkäslihakseksi on kutsuttu (m. trapezius), etummainen sahalihas (m. ser-

ratus anterior), iso suunnikaslihas (m. rhomboideus major), pieni suunnikaslihas 

(m. rhomboideus minor), iso liereälihas (m. teres major), lapaluun kohottajalihas 

(m. levator scapulae) ja pieni rintalihas (m. pectoralis minor) (Schuenke ym. 2006, 

257–271).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevaattorit 
m. trapezius (pars ascendens) 

m.levator scapulae 

m. rhomboideus major & -minor 

Depressorit 
m. trapezius (pars descendens) 

m. latissimus dorsi 

m. pectoralis minor 

m. subclavius 

 

Protraktorit 
m. serratus anterior 

Retraktorit 
m. trapezius (pars transversa & -

descendens) 

m. rhomboideus major & -minor 

 

Sisäkiertäjät 
m. rhomboideus major & -minor 

m. pectoralis minor 

Ulkokiertäjät 
m. serratus anterior 

m. trapezius (pars ascendens & -

descendens) 

 

Taulukko 2. Lapaluu-rintakehäniveltä liikuttavat lihakset (Muokattu läh-

teestä: Neumann 2010, 151.) 
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Lapaluu tarjoaa pohjan myös niiden lihaksien kiinnittymiselle, jotka liikuttavat 

GH-niveltä. Tällaisia lihaksia ovat muun muassa hartialihas (m. deltoideus), 

hauislihas (m. biceps brachii) ja korppi-lisäkkeestä olkaluuhun ulottuva lihas (m. 

coraco-brachialis). (Comerford 2012, 364.)  

 

 

 

 

 

 

Kyky kontrolloida lapaluun suuntausta ja liikettä on välttämätöntä olkavarren op-

timaalisen toiminnan kannalta. Luiset sekä nivelkapselin että nivelsiteiden tuotta-

mat rajoitteet ovat lapaluu-rintakehänivelessä minimaaliset, joten nivelen tuki 

riippuu täysin aktiivisesta lihaskontrollista. Lapaluun tulisi olla aina lihaksen par-

haassa pituus-jännitys suhteessa, tarjota proksimaalinen nivelpinta olkanivelelle ja 

suunnata nivelpinta mahdollisimman suuren yläraajan liikelaajuuden mahdolista-

miseksi. Lapaluu ylläpitää optimaalisinta mahdollista kontaktia olkaluun päähän, 

lisätäkseen nivelen yhteneväisyyttä ja tukea. Täysi nivelpinnan ylöspäin kiertymi-

nen tehostaa nivelen mekaanista stabiliteettia tuoden lapaluun nivelpinnan suoraan 

olkaluun pään alapuolelle ja ehkäisten pinnetilaa akromionin ja coracoacromio-

naalisen holvin alapuolella. (Comerford ym. 2012, 363-364.) 

GH-nivelen lihakset 

m. deltoideus (pars clavicularis & -acromionalis) 

m. supraspinatus 

m. coracobrachialis 

m. biceps brachii (caput longum) 

 

Lapaluu-rintakehänivelen lihakset 

m. serratus anterior 

m. trapezius 

 

Rotator Cuff 
m. supraspinatus 

m. infraspinatus 

m. subscapularis 

m. teres Minor 

 

Taulukko 3. Olkaluuta elevoivat lihakset. (Muokattu lähteestä: Neumann 2010, 

155.) 
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3.2 Olkanivel 

Olkanivel (Kuva 5.) on ihmisen liikkuvin nivel. Olkanivel on pallonivel, joka saa 

valtaosan tuestaan nivelkapselista, nivelsiteillä sekä lihaksilta ja vain pienen osan 

luisilta rakenteilta (Magee 2008, 231). Luinen tuki sekä nivelkapselin että nivelsi-

teiden tuoma tuki luetaan passiiviseksi/staattiseksi tukimekanismiksi, kun taas 

lihaksiston tuoma tuki luetaan dynaamiseksi/aktiiviseksi tukimekanismiksi (Co-

merford ym. 2014, 364). Etenkin lihaksiston tukeva rooli olkanivelen ympärillä 

on tärkeä, sillä suuren liikkuvuuden mahdollistavat tekijät heikentävät olkanivelen 

hallintaa eli stabiliteettia.  (Donatelli 2012, 9-12.)   

Pallonivel on jo itsessään suurimman liikkuvuuskapasiteetin omaava nivel, mutta 

normaaliakin suuremman liikelaajuuden olkanivelelle mahdollistaa sen liittymi-

nen liikkuvaan lapaluuhun ja tämän nivelkuoppaan. Lisää liikelaajuutta olkanivel 

saa myös siksi, että olkaluun päästä kerrallaan vain kolmasosa on kosketuksissa 

laakeaan lapaluun nivelpintaan.  Lapaluun kaksi kolmasosaa olkaluuta pienempää 

nivelpinta-alaa kasvattaa syyrustoinen reunus (labrum), joka syventää niveltä 

50 % parantaen merkittävästi olkanivelen stabiliteettia jopa 20 %:lla. (Donatelli 

2012, 9-12 & 207-213.) Suuri liikelaajuus kuitenkin tuottaa vaatimuksia olkanive-

len pehmytkudoksille stabiliteetin ylläpitämiseksi ja tehokkaan liikeradan takaa-

miseksi. Tästä syystä olkanivel on myös erittäin altis reppeumasairauksille ja tapa-

turmasta aiheutuville kudosvaurioille. (Björkenheim, Grönblad, Hedenborg, Kai-

nonen, Levón, Paavola, Salmenpohja, Tuovinen & Pakkala 2008) 

Nivelkuoppaa ja olkaluun päätä ympäröi nivelkapseli, jonka tehtävänä on ylläpi-

tää alipainetta nivelessä sekä toimia nivelen asennon tunnistajana, jotta ympäröi-

vät lihakset syttyisivät oikea-aikaisesti. (Taimela ym. 2002, 42-46.) Mahdollis-

taakseen olkanivelen suuren liikkuvuuden, nivelkapseli on lähes kahden olkaluun 

pään kokoinen ja olkanivelen ollessa rentona, pystyy olkaluun pään vetämään 

lapaluun nivelpinnasta jopa 3,75 cm päähän. Nivelkapselilla ei siis ole juurikaan 

niveltä tukevaa vaikutusta. Sen sijaan olkanivelen ligamentit, kuten glenohume-

raali-ligamentit ja coracohumeraali-ligamentti, sekä olkaluuhun kiinnittyvät lihak-

set kuten rotator cuffin lihakset ovat tärkeässä roolissa olkanivelen tukemisessa ja 

stabiloinnissa. (Donatelli 2010, 14 & 136-139; Standring 2008, 805.) 



13 

 

 

Glenohumeraali-ligamentit jakautuvat ylimpään-, keskimmäiseen- ja alimpiin 

glenohumeraaliligamentteihin. Ylin glenohumeraali-ligamentti lähtee supragle-

noidaalisesta kyhmystä ja kiinnittyy olkaluun pienen kyhmyn yläpuolelle. (Dona-

telli 2012, 13; Neumannin 2010, 138–139; Mageen 2008, 232) Mageen (2008, 

232) ja Neumannin (2010, 138–139) mukaan sen tehtävänä on rajoittaa olkaluun 

inferiorista liikettä adduktion (lähennys) aikana sekä olkaluun anteriorista liikettä 

ja ulkokiertoa 45°abduktiossa (loitonnus). Donatelli (2012, 13) puolestaan väit-

tää sen yhdessä coracohumeraali-ligamentin kanssa rajoittavan olkanivelen ulko-

kiertoa ja abduktiota sekä stabiloivan niveltä inferiorisesti 0°–50°:n abduktiossa. 

Keskimmäinen glenohumeraali-ligamentti lähtee lapaluun nivelkuopan etureunan 

ylä- ja keskiosasta. Se sekoittuu etukapseliin sekä subscapulariksen jänteeseen ja 

kiinnittyy olkaluun kaulan anatomisen kaulan etuosaan. (Neumannin 2010, 138–

139; Mageen 2008, 232; Donatelli 2012, 13–14) Tämä ligamentti tarjoaa Mageen 

Kuva 5. Olkanivel. (Mukailtu lähteestä: Sobotta 2014.) 
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(2008, 232) ja Neumannin (2010, 138–139) mukaan huomattavaa anteriorista hal-

lintaa etenkin 45°-90° abduktiossa (loitonnuksessa), sekä estää liiallista ulkokier-

toa. Donatelli (2012, 13–14) on yhtä mieltä keskimmäisen glenohumeraali-

ligamentin ulkokiertoa rajoittavasta vaikutuksesta, mutta väittää sen myös rajoit-

tavan olkanivelen yli 45° abduktiota ja yli 10° extensiota sekä stabiloivan ol-

kaniveltä anteriorisesti vain 45°–60°:n abduktiossa.  

Alin glenohumeraali-ligamentti jakautuu kahteen osaan niiden väliin jäävän kai-

nalopussin vuoksi. Ligamentti lähtee lapaluun nivelkuopan ja labrumin etualareu-

nasta ja kiinnittyy olkaluun anatomisen kaulan etuala- ja taka-alareunaan.  (Dona-

telli 2012, 14; Mageen 2008, 232; Neumannin 2010, 138–139.)  

Tämä ligamentti tukee olkaluuta 90° abduktiossa sekä rajoittaa olkaluun infe-

riorista liukumista etummaisen siteen kiristyessä ulkokierrossa ja takimmaisen 

siteen kiristyessä sisäkierrossa. (Magee 2008, 232; Neumann 2010, 138–139.) 

Alimman glenohumeraali-ligamentin on tutkittu olevan tärkein olkapään anteriori-

sia ja inferiorisia sijoiltaan menoja ehkäisevä olkanivelen stabilaattori (Donatelli 

2012, 14). 

3.3 Liikelaajuudet 

Solisluun liike SC- ja AC-nivelissä liittyvät aina lapaluun liikkeisiin, joka pules-

taan tapahtuu useimmiten olkaluun liikkeiden säestämänä. AC-nivel sallii akro-

mionin antero-posteriorisen liukumisen sekä kiertoliikkeen, jolloin myös solisluu 

saa liikkuvuutta. SC-nivelen liikkuvuus puolestaan lisää lapaluun liikelaajuutta. 

AC- ja SC-nivelet yhdessä lapaluun ja rintakehän välisen faskiaalisen tilan kanssa 

tunnetaan yleisesti nimellä lapaluu-rintakehänivel. (Standring 2008, 803.) 

3.3.1 Olkanivel 

Olkanivel pystyy heilumaan ja kiertymään laajalla liikelaajuudella monella eri 

liikeyhdistelmällä. Nivelkapselin väljyys ja olkaluun pään suuri koko verrattuna 

lapaluun nivelpinnan kokoon mahdollistavat kaikkia muita niveliä suuremman 

liikelaajuuden olkanivelessä. Vaikka suurin osa liikkeistä tulee olkanivelestä itses-

tään, niin lapaluu-rintakehänivel osallistuu vaihtelevasti useimpien liikkeiden to-

teuttamiseen. (Standring 2008, 806.) 
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Olkanivel on pallonivel, jolloin se liikkuu kolmessa eri tasossa kolmen eri 

liikeakselin ympäri. Frontaalitasossa olevan poikittaisakselin 

(transversaaliakseli) suhteen tapahtuvat olkanivelen koukistus- ja 

ojennusliikkeet. Pitkittäistasossa olevan sagittaaliakselin suhteen tapahtuvat 

olkanivelen loitonnus- ja lähennysliikkeet. Vertikaaliakselin suhteen 

tapahtuvat olkanivelen horisontaalinen loitonnus- ja lähennysliikkeet. 

Olkaluu myös kiertyy pitkittäisakselinsa suhteen sisään ja ulospäin. 

(Standring 2008, 806; Taimela ym. 2002, 41 – 42.)  

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Olkaluun liikesuunnat. (Mukailtu lähteestä: Sobotta 

2014.) 
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Liikesuunta Liikelaajuus Liikkeen aikaan saavat lihakset 

Flexio 160°-180° M. pectoralis major (pars clavicularis), m. deltoideus (pars 

anterior) sekä m. coracobrachialis, m. biceps brachiin 

avustamana. M.pectoralis major (pars sternalis & -costalis) 

tuottaa suurimman voiman pystysuoraan tasoon saakka, olka-

vartta vietäessä flexioon täydestä extensiosta 

Flexio scaptiossa 170°-180°  

Horisontaali-flexio 130°  

Extensio 40°-60° M. deltoideus (pars posterior), m. teres major, m. latissimus 

dosri sekä m. pectoralis major (pars sternalis & -costalis) 

tekevät voimakkaasti töitä kunnes olkavarsi saavuttaa pys-

tysuoran tason (coronal plane), olkavartta vietäessä extensioon 

täydestä flexiosta.  

Abduktio 170°-180° M. deltoideus. m. supraspinatus avustaa liikkeen aikaansaa-

mista ja asennon säilyttämistä. M. subscapularis, m. infras-

pinatus sekä m. teres minor vetävät olkaluun päätä alaspäin, 

pitäen olkaluun pään nivelkuopassaan.  

Adduktio 40°-75°  

Ulkokierto 80°-90° M. infraspinatus, m. deltoideus (pars posterior), ja m. teres 

minor.  

Sisäkierto 60°-100° M. pectoralis majos, m. deltoideus (pars anterior) m. 

latissimus dorsi, m. teres major ja m. subscapularis. 

Taulukko 4. Olkapään liikesuunnat. (Muokattu lähteistä: Magee 2008, 247; Ur-

ban & Fisher 2011, 148.) 
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3.3.2 Lapaluu 

Lapaluun liikesuunnat (Kuva 7.) ovat lapaluun kohottaminen (elevaatio) ja 

laskeminen (depressio), pro- ja retraktio sekä ulko- ja sisäkierto. Tosinaan, 

johtuen yleensä lihasepätasapainosta, lapaluu voi myös kallistua frontaali- 

sekä vertikaali-akselin suuntaisesti. (Donatelli 2012, 19.) Kyseinen lapaluun 

suuri liikkuvuus, sekä lapaluun ulos, eteen ja ylös osoittava, olkaluun päätä 

pienempi, nivelkuoppa mahdollistavat olkaluun vapaat liikesuunnat 

(Taimela ym. 2002, 41). Lapaluun liikettä rintakehällä helppottaa 

lavanaluslihaksen, etummaisen sahalihaksen sekä rintakehän välissä oleva 

rengasmainen kudos (Standring 2008, 803). 

Elevaatio ja depressio, eli olan kohautus-liike, eivät välttämättä tarkoita liikettä 

olkanivelessä. Elevaation aikana AC-nivelessä tapahtuu pieni kulman muutos. 

Solisluun proximaalinen pää kiertyy anteroposteriorisen akselin suuntaisesti 

”eteenpäin” sekä liukuu alaspäin SC-nivelen rustolevyn yli. Liikeen suorittavat m. 

trapeziuksen ylin osa sekä m. levator scapulae. Koska kyseiset lihakset kiertävät 

lapaluuta vastakkaisiin suuntiin, elevoituu lapaluu nolls-asennossa. Depression 

aikana AC-nivelessä tapahtuu pieni kulman muodostus ja solisluu liukuu ylös, 

SC-nivelen rustolevyn päälle. Yleensä pelkkä painovoima riittää depression tuot-

tamiseen, mutta m. serratus anteriorin alin osa sekä m. pectoralis minor voivat 

toimia liikkeen tehostajina. (Standring 2008, 803.) 

Protraktio, eli rintakehää pitkin eteenpäin suuntautuva liike, ilmenee työntö-, isku- 

ja kurotusliikkeissä, useimmiten kevyen ulkokierron yhteydessä. Lapaluun olka-

lisäke etenee solisluun pinnan ääri-etuosaan ja samaan aikaan olkapää siirty 

eteenpäin solisluun proksimaalisen pään tasalle. Liikesuunnan pääsuoritajalihakset 

ovat m. serratus anterior sekä m. pectoralis minor. Retraktio, eli olkapäiden ja 

lapaluiden selkärankaa kohti vieminen, tapahtuu pääosin m. trapeziuksen ja rhom-

boideusten avulla. Liike voi toteutua myös painovoiman avulla, jos liikkeen to-

teuttavan henkilö nojaa painonsa eteenpäin käsivarsilleen. (Standring 2008, 803.) 
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Ulkokierto, eli lapaluun alakulman kääntyminen lateraalisesti, lisää olkanivelen 

liikelaajuutta kääntämällä lapaluun nivelpinnan lähes suoraan ylöspäin. Parhaim-

millaan lapaluu voi kiertyä 60° ulkokiertoon. Tämä liikesuunta tapahtuu aina yh-

dessä olkaluun elevaation sekä lapaluun protraktion kanssa ja se edellyttää liikettä 

sekä SC- että AC-nivelestä. SC-nivel sallii solisluun proksimaalisen pään ja ak-

romionin nousun ja akromionin nousu lakkaa conoideum ligamentin kiristyessä. 

Liikkeen pääsuorittajalihakset ovat m. trapeziuksen ylin osa sekä m. serratus ante-

rior. (Standring 2008, 803.) 

Sisäkierto, eli lapaluun alakulman kääntyminen mediaalisesti, toteutuu usein pai-

novoiman vaikutuksesta jolloin riittää lapaluuta ulospäin kiertävien lihasten ren-

touttaminen. M. levator scapulae, rhomboideukset sekä m. pectoralis minor voivat 

toimia liikkeen tehostajina. (Standring 2008, 803.) Samassa likkeessä myös solis-

luu, nousemisensa lisäksi, kiertyy parhaimmillaan 45°. (Schuenke 2006, 236; Ur-

ban 2011, 135.) 

 

 

 

 

  

Kuva 7. Lapaluun liikesuunnat. (Mukailtu lähteestä: Best performance group, 

2014.) 
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3.3.3 Solisluu 

Lapaluun noustessa elevaatioon, solisluun distaalinen pää nousee hartian 

mukana parhaimmillaan 40° vaakatason yläpuolelle. Lapaluun laskeutuessa 

depressioon, laskee myös solisluun distaalinen pää hartian mukana 

parhaimmillaan 10° vaakatason alapuolelle. Lapaluun loitontuessa, eli 

mennessä protraktioon, sirtyy solisluun distaalinen pää hartian mukana 

anteriorisesti parhaimmilaan 25°-30° . Lapaluun lähentyessä, eli mennessä 

retraktioon, siirtyy solisluun distaalinen pää hartian mukana posteriorisesti 

parhaimmillaan 25°.  

Olkanivelen abduktiossa lapaluu kiertyy lateraalisesti parhaimmillaan 60°. 

Samassa likkeessä myös solisluu, nousemisensa lisäksi, kiertyy 

parhaimmillaan 45° posteriorisesti. (Schuenke 2006, 236; Urban 2011, 135.) 

 

 

 

Kuva 8. Solisluun liikesuunnat. a) elevaatio & depressio b) anteriorinen & 

posteriorinen liikesuunta (Sobotta 2014.) 
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3.4 Humeroscapulaarinen rytmi 

Terveen olkapään liikkeen rytmi  esiintyy olkanivelen loitonnuksen ja 

lapaluu-rintakehänivelen ulkorotaation välillä. Tästä olkaluun ja lapaluun 

koordinoidusta yhteistoiminnasta ja liikkeiden välisestä suhteesta käytetään 

nimitystä humeroscapulaarinen rytmi. (Neumann 2010, 146.) 

Humeroscapulaarisen rytmin säätelijöinä toimivat rotator cuffin lihakset 

sekä lapaluun kiertäjälihakset (Taimela ym. 2002, 46). 

Jos humeroscapulaarisessa rytmissä on häiriö, saattaa se tarkoitta lapaluun liiallis-

ta ja liian aikaista liikettä tai rajoittunutta ja myöhästynyttä liikettä. Ongelman 

ollessa olkanivelessä, lapaluu pyrkii useimmiten kompensoimaan olkanivelen 

rajoittuneisuutta liikkumalla ja kiertymällä liikaa ja liian aikaisin. Vian ollessa 

lapaluun lihaksistossa lapaluu usein liikkuu hyvin niukasti ja liian myöhään. Mo-

lemmissa tapauksissa liike voi olla rajoittunut ja kivulias. (Anttila 2008, 65–66.) 

Yläraajan liikelaajuus olkanivelen loitonnuksessa on 160° - 180°, joista 120° – 

135° tulee itse olkanivelestä. Loppuosa, 25° - 60°, on peräisin lapaluusta, joka 

kiertyy ulospäin ja siirtää lapaluun nivelkuoppaa mediaalisesti sekä kallistaa sitä 

ylöspäin. Olkanivel ei pääse yli 90° loitonnukseen ilman olkanivelen ulkorotaatio-

ta. Tämä johtuu siitä, että olkaluun iso kyhmy törmää 90° loitonnuksessa akro-

mioniin, joka estää liikkeen jatkumisen kyseiseen suuntaan. (Taimela ym. 2002, 

46.)  

Noin 30° loitonnuksen jälkeen, humeroscapulaarinen rytmi säilyy erittäin vakaa-

na, liikkeen tapahtuessa karkeasti suhteessa 2:1. Toisin sanoen olkanivelen 3° 

loitonnuksesta 2° tulee olkanivelestä ja 1° lapaluu-rintakehänivelestä. Lopputule-

mana 180° loitonnuksesta noin 120° on peräisin olkanivelestä ja noin 60° puoles-

taan lapaluu-rintakehänivelestä (Kuva 9.). Tämä lapaluun 60° kiertyminen on 

mahdollista, koska SC-nivel mahdollistaa lapaluun 20° kierron ja AC-nivel loput 

40°. (Magee 2008, 249 – 251; Neumann 2010, 146 – 147; Schuenke 2006, 237.)  
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Humerscapulaarinen rytmi on kaikilla hieman yksilöllinen, mutta sen voi jaotella 

karkeasti kolmeen osaan:  

 

1. Olkaluu loittonee 30°, lapaluu astettuu ja siinä on havaittavissa 

vain minimaalista liikettä ja solisluu elevoituu 0 – 5°. 

2. Olkaluu loittonee 40°, lapaluu kiertyy 20° sekä protraktoi-

tuu/elevoituu hieman ja solisluu elevoituu 15°. 

3.  Olkaluu loittonee 60° sekä kiertyy ulospäin 90°, lapaluu kiertyy 

30° ja solisluu kiertyy posteriorisesti 30–50° sekä elevoituu yli 

15°. (Magee 2008, 249–251; Neumann 2010,147–149.) 

 

 

 

 

Kuva 9. Humeroscapulaarinen rytmi (Muokattu lähteestä: Best perfor-

mance group, 2014.) 
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4 ROTATOR CUFFIN SAIRAUDET 

Rotator cuffin repeämä on usein seurausta jänteen degeneraatiosta tai vamma-

energialtaan suuresta tapaturmasta (Kiviranta, Järvinen 2012, 319).  Rotator cuffin 

repeämä voi olla joko täydellinen tai osittainen. Täydellinen repeämä lävistää jän-

nekudoksen kokonaan niin, että jännekudoksessa on havaittavissa läpimenevä 

reikä. Täydellinen repeämä voi olla jotain pienestä nuppineulanpään kokoisesta 

repeämästä massiiviseen, 5 cm x 5 cm kokoiseen repeämään. Osittainen repeämä 

sijaitsee useimmiten jänteen sisäpinnalla, eikä ulotu koko jännekudoksen paksuu-

teen. Jänteen ulkopinta voi näin ollen olla täysin normaalin näköinen. (Vastamäki 

2002.)  

4.1 Ei-traumaattinen rotator cuffin osittainen repeämä 

Degeneratiiviselle rotator cuffin repeämälle on yleistä hidas eteneminen. 

Yleisintä on, että repeämä alkaa m. supraspinatuksen jänteestä ja laajentuu 

m. infraspinatuksen jänteeseen. Degeneraatiomuutokset vaikuttavat sekä 

jännelihasyksikön toimintaan että jänteen viskoelastisiin ominaisuuksiin 

heikentävästi. Tämä altistaa jännettä repeämille. (Kiviranta, Järvinen 2012, 

319.) Jännekudos on pitkälle erikoistunutta kudosta, joka regeneroituu 

huonosti ja hitaasti heikon aineenvaihduntansa vuoksi (Sharma & Maffuli 

2005, 187).  

Ensisijaisesti rotator cuffin jänteet saavat verenkiertoa kuudesta valtimosta, 

joista kolme on lähes kaikilla ihmisillä ja kolme saattaa puuttua. M. 

supraspinatuksen alue saa verenkiertonsa thoracoacromiaali valtimosta, joka 

puuttuu osalta ihmisistä. Rothman ja Park (1965) ovat todenneet  ruiske- ja 

kudostutkimuksissaan, että m. supraspinatuksen alueen verenkierto on 

vähentynyt iästä riippumatta 63 % koehenkilöistä ja m. infraspintuksen 

alueen verenkierto oli vähentynyt 37 % koehenkilöistä. Kokeissa huomattiin 

myös m. infraspinatuksen ja m. supraspinatuksen verenkierron yhteys; kun 

m. infraspinatuksen verenkierto oli vähentynyt, oli myös m. 

supraspinatuksen verenkierto heikentynyt. M. subscapulariksen verenkierto 

oli vähentynyt vain 7 % koehenkilöistä. Jänteiden vähentyneen verenkierron 
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on todettu olevan yhteydessä tendiniittiin. Tendiniitin esiintyvyys suurenee 

myös henkilön ikääntyessä. Tämä on yhteensopiva niiden löydöksien 

kanssa, joiden mukaan on yleistä että jänteen verenkierto vähenee iän 

myötä. Yhdeksi syyksi m. supraspinatuksen alueen verenkierron 

heikkenemiseksi on ehdotettu olkaluun pään aiheuttamaa painetta jänteen 

alapuolelle sen kiinnittyessä isoon olkakyhmyyn. (Hertling & Kessler 2006, 

285.)  

Huono verenkierto m. supraspinatuksen alueella johtaa huonoon 

aineenvaihduntaan eli alue ei saa tarvitsemaansa ravintoa. Alueelle vapautuu 

entsyymejä, jotka aiheuttavat tulehdusreaktiota. Tulehdusreaktion 

seurauksena syntyy arpikudosta tai kalkkiesiintymää. (Hertling & Kessler 

2006, 304.) Kun jänne on tulehtunut ja sen verenkierto on alentunut, jänteen 

kollageenirakenne muuttuu. Tällöin jänne yrittää suojautua mekaanisia ja 

biologisia muutoksia vastaan ja kalkkeutuu. Yleisimmin kalkkipesäkkeitä 

syntyy  m. supraspinatuksen jänteen kiinnitysalueen läheisyyteen (Arokoski 

ym. 2009, 144.) Tämä altistaa alueen esimerkiksi akuutille 

subakromiaalibursiitille. Alueen huonon verenkierron vuoksi vamma ei 

välttämättä parane ja voi kehittyä jänteen osittaiseksi repeämäksi. Huono 

verenkierto yhdistettynä jänteen jatkuvaan käyttöön ja rasitukseen estävät 

tarpeellisen paranemiskudoksen kehittymisen. On tyypillistä, että potilas 

kertoo olkapäävaivojen jatkuneen jo usean vuoden. Kalkkeutumisen ja siitä 

johtuvan degeneraation lisäksi myös lihaksen ylirasittuminen 

toistokuormituksesta johtuen voi aiheuttaa rotator cuffin osittaista repeämää. 

Nuorilla henkilöillä kyse voi olla esimerkiksi urheilulajeista, jotka lisäävät 

jatkuvaa rasitusta ja kuormitusta rotator cuffin alueelle. Tälläisiä 

urheilulajeja voivat olla tennis tai pesäpallo. (Hertling & Kessler 2006, 304.) 

Jänteen puristuminen humeruksen ja acromionin väliin lisää 

m.supraspinatuksen alueen iskemiaa, joka altistaa osittaiselle repeämälle 

(Myllynen 1995). 
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Degeneratiivisen rotator cuffin repeämän riskitekijät ovat osittain tuntemattomia 

(Baumgarten, Gerlach, Galatz, Teefey, Middleton, Ditsios & Yamaguchi, 2009). 

Rappeumamuutoksia edistää yläraajojen staattiset ja toistuvat kohoasennot, joissa 

jänteet jäävät puristuksiin humeruksen ja acromionin väliin (Arokoski yms. 2009, 

141-142).  Väestörakenteellisten tekijöiden, kuten korkean iän ja korkean pai-

noindeksin, tiedetään joidenkin tutkimuksien mukaan vaikuttavan repeämien ylei-

syyteen. (Baumgarten ym. 2009.) Donovan ym. (2011) mukaan ikä korreloi jänne-

repeämien syntyyn. Sukupuolella ei ole merkitystä repeämän ilmaantuvuuteen. 

Aortan kalkkeutumisella, verisuonten toiminnan heikkoudella ja jänteen iskemial-

la on arveltu olevan yhteys repeämiin, mutta tutkimukset eivät ole osoittaneet vai-

kutusta repeämien syntyyn. Tutkimuksen mukaan saattaakin olla, että ison veren-

kierron ongelmien sijasta keuhkoverenkierron ongelmat olisivatkin tärkeämmässä 

roolissa repeämien syntyyn. (Donovan, Schweitzer & Ciavarra 2011.) Tupakoin-

nin vaikutus rotator cuff -repeämän ei-traumaattiseen syntyyn ei ole selvä, vaik-

kakin sen on todettu liittyvän kipuun ja toiminnan heikkenemiseen tuki- ja liikun-

taelimistössä. Tupakointi repeämän riskitekijänä perustuu nikotiinin verisuonia 

1. aste Turvotus ja kipu 

2. aste Inflammaatio ja arpeutuminen 

3. aste Osittainen repeämä 

4. aste Täydellinen repeämä 

Taulukko 5. Rotator cuffin repeämän asteet (Airaksinen, O. ym. 2002). 
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supistavaan vaikutukseen, jolloin hapen kulku kudoksiin heikkenee. Hiilimonok-

sidi heikentää happipainetta, joka on välttämätön solujen aineenvaihdunnalle. Tu-

pakoinnin on todettu vaikuttavan hidastavasti kudoksen paranemisprosessiin. 

(Baumgarten ym. 2009.) Yksi rotator cuffin osittaisen repeämän altistavista teki-

jöistä on scapulan acromionin muoto. Mikäli acromionin muoto on kaareva tai 

nokkamainen, repeämän riski nousee. (Myllynen 1995.) 

4.2 Traumaattinen rotator cuffin osittainen repeämä 

Rotator cuffin osittaiset repeämät ovat lähes aina rappeumaperäisiä, vaikka lopul-

linen repeämä syntyisikin traumasta. Terveen jänteen repeäminen on hyvin harvi-

naista ja tarvitsee repeytyäkseen erittäin suurenergisen vamman, joka kohdistuu 

suoraan rotator cuffiin. (Myllynen 1995.) Traumaperäinen repeämä tapahtuu usein 

kaatumisessa tai liian raskasta kuormaa nostettaessa (Vastamäki 2002). Myös ylä-

raajan varaan roikkumaan jääminen voi aiheuttaa repeämän (Kiviranta & Järvinen 

2012, 319). Tällöin repeämä saattaa syntyä m. supscapularikseen. M. supscapula-

riksen repeämä on harvinainen ja vaikeasti diagnosoitava ja jää usein huomiotta, 

sillä m. pectoralis major korvaa useimmissa tilanteissa m. supscapulariksen. 

Huomattavin haitta m. supscapulariksen repeämästä on usein heikkous yläraajan 

sisäkiertovoimassa. Myös kädenvääntö sekä ns. rähmälleen kaatuminen voivat 

aiheuttaa m. supscapulariksen repeämisen. (Vastamäki, 2002.) 
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5 ROTATOR CUFFIN OSITTAISEN REPEÄMÄN PROGRESSIIVINEN 

TERAPEUTTINEN HARJOITTELU 

Terapeuttisella harjoittelun tavoitteena on palauttaa tai ennaltaehkäistä toiminta-

kyvyn heikentymistä esimerkiksi sairauden tai vamman takia (Talvitie, Karppi & 

Mansikkamäki 2006, 194‒196). Harjoittelulla pyritään vaikuttamaan vamman tai 

sairauden aiheuttamiin anatomisiin, fysiologisiin, biomekaanisiin sekä kineettisiin 

muutoksiin (Rubin & Kibler 2002, 34).  

Varhaisessa vaiheessa kaikkien hoito-ohjelmien tavoitteena on kivun poisto suo-

jaamalla raajaa sekä vaurioituneita kudoksia ylikuormitukselta, mutta ei kokonaan 

toiminnalta. Ylikuormituksen vähentäminen toteutetaan yleensä joko liikkeitä 

soveltamalla ja muokkaamalla kevyemmiksi vaurioituneille kudoksille tai lopet-

tamalla rasittavat liikkeet kokonaan. (Donatelli 2012, 256‒257.) Verenkierron 

ylläpitäminen ja lisääminen rotator cuffin alueella on tärkeä kuntoutuksen tavoite. 

Rotator cuffin alueen verenkierto on rakenteellisista syistä muita kehon alueita 

heikompaa, joten rakennusaineiden ja hapen saannin tärkeys kudosvaurion aikana 

korostuu entisestään. (Hertling & Kessler 2006, 306.) Heti kipujen salliessa on 

tärkeää aloittaa olkanivelen toimintakyvyn lisääminen ja ylläpitäminen varhaisten 

liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitteiden avulla. Tässä vaiheessa kuntoutusta on tär-

keää tunnistaa yläraajojen kineettisessä ketjussa ilmenevät kompensoivat liikkeet, 

kuten liiallinen lapaluun liike. Niistä voi olla vaikea päästä kuntoutuksen myö-

hemmässä vaiheessa eroon ja ne voivat myös vaikuttaa kuntoutuksen lopputulok-

seen. (Donatelli 2012, 256‒257, 446.) Humeroscapulaarisen rytmin harjoittami-

nen on tärkeä rotator cuffin repeämän hoidossa (Vastamäki 2000). Liikkuvuushar-

joitteiden jälkeen aloitetaan lihaksia vahvistavat harjoitteet ja tämän jälkeen prop-

rioseptiikkaa kehittävät harjoitteet. Kuntoutuksen loppuvaiheessa voidaan tehdä 

toiminnallisia harjoitteita, joissa liikkuvuus, lihastyö ja proprioseptiikka yhdisty-

vät (Kuva 10. & Taulukko 6.). (Chan, Driscoll & Ackermann 2013.) 

Rotator cuffin kuntoutus edellyttää laajaa arviointia ja täyttä ymmärrystä moni-

mutkaisesta biomekaanisesta toiminnasta ja etiologisista tekijöistä liittyen rotator 

cuffin vammoihin (Donatelli 2012, 261; Hertling ym. 2006, 306). Kuntoutusoh-

jelma tähtää palauttamaan normaalin nivelen liikkuvuuden sekä lihasvoiman, li-

haskestävyyden ja lihastasapainon (Chan ym. 2013; Donatelli 2012, 261).  
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Liikkuvuusharjoittelu Lihavoima- ja kestävyysharjoittelu 

1. Toiminnallinen ylläpito 

2. Passiiviset liikkeet 

3. Painovoima eliminoitu 

4. Aktiivisesti avustetut liikkeet 

5. Liikelaajuudet ilman avustusta 

6. Muunnellut / Toiminnalliset 

2. Lapaluun hallinta harjoitteet 

3. Isometriset harjoitteet 

4. Eksentriset harjoitteet 

5. Painovoimalla vastustetut aktiiviset 

liikkeet 

6. Vastustetut harjoitteet 

7. Muunnellut / Toiminnalliset 

Taulukko 6. Terapeuttisen harjoittelun eteneminen (Muokattu lähteistä: Chan ym. 

2013; Donatelli 2012, 256–261, 303, 446.)  

Kuva 10. Progressiivinen harjoittelu (Chan ym. 2013.) 



28 

Rotator cuff –syndrooman konservatiivisessa hoitolinjassa kuntoutuksen kannalta 

epäedullisia kliinisia löydöksiä ja ennusmerkkejä ovat yli 1cm² kokoinen repeämä 

rotator cuffissa, yli vuoden kestäneet oireet sekä merkittävät toiminnalliset häiriöt 

alkuvaiheen tutkimisessa. Vaikuttavimpia tekijöitä liittyen tyydyttämättömiin tu-

loksiin täysmittaisen rotator cuffin repeämän hoidossa ovat rajoittunut abduktio-

suunnan liike sekä selkeä abduktorien heikkous varhaisen vaiheen tutkimuksissa. 

Muun muassa asiakkaan iällä, sukupuolella, ammatilla, olkapään instabiliteetilla 

ja vamman synnyllä ei löydetty selkeää yhteyttä kuntoutuksen lopputulokseen. 

(Donatelli 2012, 261.) 

5.1 Liikkuvuusharjoitteet 

Rotator cuffin repeämän kuntoutuksessa tärkeässä osassa ovat liikkuvuus- ja ve-

nyttelyharjoitteet. Liikkuvuus- ja venyttelyharjoittelulla pyritään nivelen jäykis-

tymisen ehkäisyyn sekä toimintakyvyn paranemiseen. Harjoittelulla säilytetään 

liikelaajuuksia, estetään kiinnikkeiden muodostumista ja vähennetään nivelkapse-

lin takaosan kireydestä johtuvaa impingement-oiretta. (Longo ym. 2011, 91.) 

Liikkuvuudesta puhuttaessa tarkoitetaan nivelten liikeominaisuuksia, mikä voi 

tarkoittaa yhden tai useamman nivelen liikelaajuutta. Jokaisella nivelellä on sille 

ominainen liikelaajuus. Liikkuvuusharjoitteet voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivi-

siin. Suurimmillaan nivelen liikkuvuus on 11–14-vuotiailla ja alkaa pienentyä 

selvästi 50-vuoden jälkeen. Sukupuolten väliset anatomiset erot vaikuttavat liik-

kuvuuteen, naisilla varsinkin alaraajojen liikkuvuuden on huomattu olevan suu-

rempi kuin miehillä. Nivelten liikkuvuuteen vaikuttavat useat tekijät kuten tapa-

turmat, nivelrikko ja liikkumattomuus. Liikumattomuudesta on haittaa nivelen 

toiminnalle, sillä jos niveltä ei käytetä sen koko liikelaajuudelta, niveltä ympäröi-

vän sidekudoksen venyvyys vähenee. Sidekudoksen venyvyyden väheneminen 

johtaa taas nivelen liikkuvuuden vähenemiseen entisestään. Harjoittelu yhdistetty-

nä elämäntapoihin auttaa nivelten liikkuvuuden säilymiseen. Erityisen tärkeää on 

toimiminen nivelen liikelaajuuksien äärialueilla. Fyysisellä aktiivisuudella voi-

daan vaikuttaa sidekudoksen venyvyyteen ja nivelten liikkuvuuteen. (Talvitie ym. 

2006, 216.) Rotator cuffin repeämässä liikkuvuusharjoittelun tärkeys korostuu. 

Jos kuntoutuja ei ylläpidä olkanivelen liikkuvuutta, olkavarren pää nousee ylös ja 

rotator cuff ei kykene keskittämään olkavarren päätä lapaluun nivelmaljakon kes-
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kelle. Tämä johtaa olkanivelen jäykistymiseen. Seurauksena voi olla esimerkiksi 

pitkälle edennyt olkanivelen nivelrikko. (Kiviranta & Järvinen 2012, 319.) 

5.1.1 Passiiviset liikkuvuusharjoitteet 

Passiivisilla liikkuvuusharjoitteilla tarkoitetaan harjoitteita, joita voidaan tuottaa 

passiivisesti. Liike luokitellaan passiiviseksi silloin, kun liike ei synny nivelen yli 

kulkevien lihasten aktiivisesta työstä. Passivisessa liikkuvuusharjoittelussa nive-

len liike tuotetaan esimerkiksi painovoimalla tai toisen ihmisen aiheuttamana. 

Nivelen passiivinen liikkuvuus on useimmiten suurempi kuin aktiivinen liikku-

vuus. (Ylinen 2010, 11; Talvitie ym. 2006, 216.) Passiivinen liikkuvuusharjoittelu 

mahdollistaa hyvän venytyksen lisäksi suuremman kivuttoman liikelaajuuden. 

Tämän tyyppinen harjoittelu myös minimoi vääriä liikemalleja. Passiivisessa lii-

keharjoittelussa nivelen koveraa pintaa käytetään mobilisaatoon. Tästä johtuen 

kuntoutuja välttää kipua ja saavuttaa suuremman liikelaajuudeen. Tämä johtuu 

siitä, että rullaus ja liukuminen tapahtuvat samaan suuntaan. Suljetun kineettisen 

ketjun liikkuvuusharjoitteet mahdollistavat nivelen stabiloinnin sekä luonnolli-

semman liikkeen. (Hertling & Kessler 2006, 340.) 

5.1.2 Aktiiviset liikkuvuusharjoitteet 

Aktiivinen liikkuvuusharjoittelu tarkoittaa nivelen liikelaajuuden harjoittamista 

nivelen yli menevien lihasten työllä eli liikkeen tuottaa lihasten supistus (Talvitie 

ym., 2006, 216; Ylinen 2010, 11). Kuhn ym. (2013) tutkimuksessa rotator cuffin 

degeneratiivisen repeämän kuntoutukseen käytetty harjoitusohjelma sisälsi päivit-

täisiä liikkuvuusharjoitteita (ryhtiharjoitteet, passiiviset ja aktiiviset liikku-

vuusharjoitteet) sekä päivittäisiä venyttelyharjoitteita. 12 viikon harjoittelun jäl-

keen aktiivinen liikelaajuus parani testihenkilöillä, erityisesti fleksio- ja abduk-

tiosuuntaan.  

5.1.3 Aktiiviset ja passiiviset venytysharjoitteet 

Venyttelyn vaikutukset kudoksiin ovat merkittävät ajatellen rotator cuffin re-

peämästä kuntoutumista. Venyttely rentouttaa lihaksia ja parantaa alueen veren-
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kiertoa. Lihasten venytysharjoitteet ylläpitävät sidekudoksen joustavuutta sekä 

auttavat säilyttämään ja lisäämään nivelten liikkuvuutta. Venyttelyssä lihas ja jän-

ne pidentyvät ja lihaksen supistuva osa (aktiini-myosiinikompleksi) rentoutuu. 

(Talvitie ym. 2006, 216–220.) Ylisen ym. (2010) tutkimuksessa venyttelyn havait-

tiin vähentävän kipua niska-hartiaseudun lihaksissa. Venyttely ehkäisee myös 

harjoittelusta johtuvaa lihasten kipeytymistä. Venyttelyssä elimistö palautuu har-

joittelun kuormittavuudesta. Ennen venyttelyä lihakset tulisi lämmittää kevyellä 

liikunnalla, sillä lämpö tehostaa sidekudoksen venyvyyttä tehden venyttelystä 

turvallisempaa ja tehokkaampaa. Venytystekniikoita voivat olla staattiset ja aktii-

viset venytykset. (Talvitie ym. 2006, 216–220.) 

Aktiivisessa venyttelyharjoittelyssa yhdistyvät vaikuttajalihasten ja vastavaikutta-

jalihasten (agonisti-antagonisti) yhteistyö. Vaikuttajalihasten aktiivinen, pitkäkes-

toinen lihassupistus saa aikaan vastavaikuttajalihaksen venytyksen. Aktiivinen 

venytysharjoittelu lisää siis vaikuttajalihaksen voimaa ja vastavaikuttajalihaksen 

venyvyyttä. (Talvitie ym. 2006, 216–220.) Rentouttava vaikutus syntyy parhaiten 

rauhallisen venytyksen ja antagonistilihaksen supistumisen yhteistyönä (Hertling 

& Kessler 2006, 114). Toisen henkilön, painovoiman tai laitteen tuottamaa veny-

tystä sanotaan passiiviseksi venytykseksi. Passiivisessa venytysharjoittelussa täy-

tyy huomioida varovaisuus, jotta ei vaurioiteta kudoksia. Lihaksen tulisi olla täy-

sin rentoutunut venytyksen aikana. (Talvitie ym. 2006, 216–220.) 

5.2 Lihasvoimaharjoitteet 

Lihasvoimaharjoittelu on aina tärkeä vaihe kuntoutusta ja sillä pyritään paranta-

maan muun muassa lihastasapainoa ja liikekontrollia (Chan ym. 2013). On tärkeää 

tietää mihin alueeseen halutaan vaikuttaa ja miten. Lihaksen fysiologiset ja neu-

raaliset muutokset sekä muutosten vaatima aika ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat 

harjoitteiden valintaan.  Harjoitteista on valtava määrä eri variaatioita ja niistä on 

tärkeää valita oikeat harjoitteet oikeilla toistomäärillä, intesiteetillä sekä kestolla. 

(Donatelli 2012, 381.)  
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5.2.1 Progressiivinen lihasvoimaharjoittelu 

Lihasvoimaharjoittelussa tärkeää on progressivisuus. Progressiivisuudella tarkoi-

tetaan harjoitusten etenemistä kevyemmästä raskaampaan kuntoutujan toiminta-

kyvyn mukaisesti. Lihasvoimaharjoittelu aloitetaan tavallisesti isometrisistä har-

joitteista edeten aktiivisiin harjoitteisiin, joissa painovoima on eliminoitu. Kun 

painovoima on eliminoitu, siirrytään seuraavaksi aktiivisiin avustettuihin liikelaa-

juus-harjoitteisiin. Tässä vaihessa kuntoutujan on lupa aloittaa eksentrinen lihas-

työ kivun sallimissa rajoissa palatessaan aktiivisten avustettujen liikkeiden ylä-

asennoista takaisin lähtöasentoon. Eksentristä lihasvoimaharjoittelua tehdään lop-

pukuntoutuksen aikana lähes aina kun siihen on mahdollisuus. Avustuksen jäädes-

sä tarpeettomaksi aloitetaan aktiiviset liikelaajuusharjoitteet, joita kuntoutuksen 

seuraavassa eli vastustettujen harjoitusten vaiheessa aletaan vaikeuttaa lisäämällä 

liikkeisiin kevyt vastus joko vastuskuminauhan tai kevyen käsipainon avulla. 

Viimeisessä vaiheessa kuntoutusta kuntoutuja kykenee suorittamaan sovellettuja 

täyden aktivaation harjoitteita. (Chan ym. 2013; Donatelli 2012, 447–449; Hert-

ling ym. 2006, 306–308.) 

5.2.2 Voimantuottomenetelmät 

Lihasvoimaharjoittelussa käytetään kolmea erilaista voimantuottomenetelmää.  

Isometrisessa voimantuottomenetelmässä lihaksen ja ulkoisen vastuksen tuottama 

voimamäärä on sama, jolloin lihas tekee töitä, mutta sen pituus ei muutu. Isomet-

risen voimantuottomenetelmän on osoitettu olevan erittäin nivelkulmakohtaista. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tietyssä nivelkulmassa hankitusta isometrisestä voimasta 

vain minimaalinen osa (n. 20 %) siirtyy toisessa nivelkulmassa tuotettuun liikkee-

seen. Lihas ei siis vahvistu koko pituudeltaan. Parempia tuloksia koko lihaksen 

vahvistumisen kannalta saatiin, kun tehtiin isometriset harjoitteet harjoitettava 

lihas täydessä pituudessaan. Isometrisen harjoittelun on myös tutkittu vahvistavan 

lihasten jänteitä, jolloin ne eivät ole yhtä herkkiä vammoille. (Donatelli 2012, 

381–386.) Isometrinen harjoittelu on vaurioituneen kudoksen kannalta turvallinen 

tapa aloittaa voimaharjoittelu, koska liikkeessä lihaksen pituus ei muutu. Silti 

isometriset harjoitteet aktivoivat jännittyvää lihasta sekä sen hermostoa että tehos-

tavat harjoitettavan lihaksen verenkiertoa. (Neumann 2012, 56–60.) 
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Eksentrinen voimantuottomenetelmä tarkoittaa hidastavaa lihastyötä, joka ilmenee 

kun vastustava voima ylittää lihaksen tuottaman voiman. Tällöin lihas pitenee 

ollessaan aktiivinen. Eksentriselle voimantuottomenetelmälle on tunnusomaista 

korkean lihasvoiman saavuttaminen sekä lihasarkuuteen liittyvä vaurioituneen 

kudoksen paraneminen. (Donatelli 2012, 381–386.) Isokineettisen eksentrisen 

lihastyön on tutkittu vähentävän yläraajan kipuja ja fyysisiä häiriöitä yläraajassa 

päivittäisissä toiminnoissa sekä parantavan yläraajan toimintakykyä. Isokineetti-

sillä harjoitteilla on tehokkain lihasvaurioita kuntouttava vaikutus. (Camargo, 

Avila, Alburquerque-Sendín, Asso, Hashimoto & Salvini 2012.) Eksentristä voi-

maa käytetään jokapäiväisessä elämässä yhdessä konsentrisen voiman kanssa. 

Eksentrinen lihassupistus on mekanisesti tehokas ja vaimentaa iskuja sekä mak-

simoi suoritusta. (Donatelli 2012, 381–386.) 

 

Konsentrisessa voimantuottomenetelmässä lihaksen tuottama voima on suurempi 

kuin ulkoisen vastuksen tuottama vastavoima. Suuremman voiman voittaessa li-

has supistuu. Eksentrinen voimantuottomenetelmä on tärkeä osa lihasvoimahar-

joittelua, koska konsentrisen lihassupistuksen tuottaminen ilman eksenristä työtä 

laskee lihaksen toimintakykyä. Eksentrinen lihastyö myös kehittää eksentristä 

voimaa 2 tai jopa 3 kertaa enemmän kuin konsentrinen lihastyö. Konsentrinen 

lihastyö on kuitenkin suurin konsentrista voimaa kehittävä lihasharjoitusmuoto, 

siinä missä eksentrinen lihastyö kehittää eniten eksentristä voimaa. (Donatelli 

2012, 381–386.)  

5.2.3 Harjoittelumäärät ja -intesiteetti 

Voimaharjoittelu on tehokkainta 4-5 päivänä viikossa harjoiteltuna. Voimaharjoit-

telussa tulee toistomäärän olla välillä 8-12 toistoa ja intesiteetin eli vastuksen 

8RM. (Aarskog, Wisnes, Wilhelmsen, Skogen & Bjorndal 2011, 183–184; Dona-

telli 2012, 387–388.)  Tämä tarkoittaa, että kuntoutuja jaksaa tehdä liikkeen aloit-

taessaan maksimissaan 8-12 toistoa kyseisellä vastuksella. Kun vastuksella kye-

tään suorittamaan 12 toistoa, lisätään vastusta niin paljon, että maksimaalinen 

toistomäärä on jälleen 8. Lihaskestävyyttä harjoiteltaessa toistomäärän tulisi olla 
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12–15 tostoa ja syvien stabilaattorien kestävyysharjoittelussa puolestaan välillä 

15–20 toistoa. Kestävyysharjoittelun intensiteetin tulisi olla 15RM. (Donatelli 

2012, 387–388.)  

5.2.4 Stabiliteetin harjoittaminen 

Olkapään kipujen ja toimintahäiriöiden on tutkittu liittyvän lapaluun asentoon 

sekä poikkeavaan liikkeeseen. Lapaluun tukilihasten virheellisestä toiminnasta 

johtuvan lapaluun sijainnin sekä epänormaalin liikkeen on puolestaan todettu liit-

tyvän vahvasti lapaluu-rintakehänivelen liikelaajuuksien rajoittuneisuuteen, har-

tiarenkaan instabiliteettiin, olkanivelen nivelkapselin liiallisen rasitukseen, ol-

kanivelkipuihin, rotator cuff-repeämiin sekä olkapään impingment syndroomaan. 

Lapaluuta stabiloivia lihaksia tulisikin harjoittaa lihasvoimaa ja –kestävyyttä ke-

hittävillä harjoitteilla, jotta lapaluun lihasten aktivaatio olisi oikea-aikainen, lapa-

luun liike olisi hallittu ja puhdas ja jotta lapaluu olisi mahdolisimman stabiili. 

(Choi & Lee 2013.) 

Harjoitusohjelman tavoitteena olkapään stabiliteettia harjoiteltaessa on palauttaa 

kuntoutuja vammaa edeltävälle tasolle niin pian ja turvallisesti kuin mahdollista. 

Käytettyjen harjoitteiden tulisi palauttaa dynaamista stabiliteettia sekä kehittää 

motorista kontrollia ja erityisiä jokapäiväisiä taitoja. Stabiliteetin harjoittaminen 

luo hallitun ja vankan pohjan olkanivelen liikkeisiin ja mahdollistaa päivittäisten 

toimintojen kivuttoman suorittamisen muun muassa toiminnallisien harjoittelun. 

(Hertling ym. 2006, 342.) Lapaluun stabiliteetin harjoittaminen parantaa olkanive-

len liikelaajuuksia huomattavasti. (Choi ym. 2013.) 

Lihasten voimatasapainon ja syvien stabilaattorien lihaskestävyyden harjoittami-

nen on tärkeää olkanivelen toiminnan kannalta.  

Vastustettua stabiliteetin harjoittelua lisätään heti kun vaurioalueen tulehdus vä-

henee ja kivut sallivat harjoittelun. Aikaiset rotator cuffin ja lapaluun lihasten 

submaksimaaliset vastusharjoitteet käynnistetään eri kulmissa tehtävillä isometri-

sillä liikkeillä ja jatketaan nopeasti submaksimaalisiin isotoonisiin harjoitteisiin. 

Olkanivelen sisäkiertäjien harjoittelua korostetaan niiden tärkeän tukevan roolin 

vuoksi toiminnallisissa liikkeissä sekä olkanivelen dynaamisen stabiliteetin ylläpi-

täjänä. Kivun olemassaolo tai puuttuminen määrittää harjoitteiden etenemisno-
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peuden ja intesiteetin. Vastustettuja harjoitteita käytetään, jotta olkapään tärkeim-

pien dynaamisten stabilaattorien, kuten m. serratus anteriorin, konsentrinen ja 

eksentrinen tuki korostuisi. (Donatelli 2012, 257.)  

Hauis-lihaksen harjoittamista suositellaan käytettäväksi rotator cuffin kuntoutuk-

sessa. Tämä perustuu hauiksen olkaniveltä stabiloivaan vaikutukseen sekä etenkin 

sen pitkän pään olkaluuta alaspäin vetävään vaikutukseen. Harjoitus suositellaan 

tehtäväksi kyynärnivel 90° kulmassa ja harjoitteen kuuluisi sisältää sekä konsent-

rista että eksentristä työtä. (Donatelli 2012, 258.)  

5.2.5 Rotator cuffin harjoittaminen 

Rotator cuffin harjoittaminen alkaa passiivisista sekä aktiivisesti avustetuista pas-

siivisista liikkuvuusharjoitteista. Vähitellen edetään lihaksistoa herätteleviin ja 

verenkiertoa lisääviin isometrisiin harjoitteisiin. Kipujen alentuessa ja toimintaky-

vyn parantuessa siirrytään aktiivisiin lihasvoimaharjoitteisiin ensin ilman vastusta 

ja lopulta vastusta vastaan. Eteneminen alkaa harjoitteista joissa painovoima on 

eliminoitu, painovoimaa vasten tehtäviin harjoitteisiin ja lopulta käsipainoilla / 

vastuskuminauhalla vastustettuihin harjoitteisiin. Toimintakyvyn ollessa jo hyvä 

aloitetaan toiminnalliset harjoitteet, joissa yhdistyy monta liikesuuntaa ja aktivoi-

tuu rotator cuff ja lapaluunlihaksisto yhteistyössä. (Holmgren, Oberg, Sjöberg & 

Johansson 2012, 35.) 

Aktiiviset painovoimaa vasten tehtävät rotator cuffin harjoitteet vaativat korkean 

tason aktivaatiota rotator cuffissa. Liikkeet suoritetaan yleensä ilman painoja, tai 

hyvin pienillä (0,5 kg–2 kg) painoilla. Oikein suoritettuna liikkeet kehittävät rota-

tor cuffin tukilihaksiston lihaskestävyyttä. Suoritusasento voi olla kutoutujalle 

haastava ja jopa altistaa olkapään potentiaaliseen pinnetila-asentoon tai rasittaa 

heikentyneitä anteriorisia nivelkapselin nivelsiteitä. Helpoin ja miellyttävin tapa 

aloittaa olkanivelen elevaatio, on scaptiosuunnassa lapaluu hyvin tuettuna tai is-

tuma-asennossa olkanivel supinoituna. Tällöin rotator cuffin lihasten aktivaatio ja 

asento ovat optimaalisimmat. (Donatelli 2012, 257–260.) 

 

Suuret toistomäärät rotator cuffia aktivoivia liikkeitä tehtynä pienellä vastuksella, 

ovat tehokkaimpia harjoitteita kyseisen lihasryhmän kuntoutuksessa.1kk harjoitte-
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lujakson aikana, jossa harjoitellaan 5 päivänä viikossa 2 x 15 toistoa kutakin ak-

tiivista painovoimaa vasten tehtävää rotator cuffin harjoittetta, sisä- ja ulkokierto-

voima harjoitellussa kädessä voi nousta jopa 8 % -10 %. (Donatelli 2012, 257–

260.) Eksentrisen lihasvoimaharjoittelun on todettu kehittävän rotator cuffin li-

haksia erityisen hyvin. Lisäksi eksentrisen harjoittelun jännekudoksia eheyttävä 

vaikutus nopeuttaa rotatro cuffin osittaisten repeämien parantumista ja vähentää 

yläraajan käytössä esiintyvää kipua. (Holmgren, Björnsson Hallgren, Öberg, 

Adolfsson & Johansson 2012.)  

Matalatehoinen isometrinen ulkokierto (n. 40 % maksimaalisesta voimasta) kehit-

tää alempaa lapalihasta suurempaan voimantuottoon nähden. Tätä korkeammat 

tehot isometrisessä ulkokierrossa johtivat m. deltoideuksen akromionista lähtevän 

osan aktivoitumiseen. Tutkimus osoitti, että liian nopea eteneminen harjoituksissa 

ja liian suurien vastusten asettaminen liian aikaisin, voi johtaa kompensoivien 

lihasten aktivoitumiseen, kun taas tavoiteltu harjoitettava lihas voi jäädä passiivi-

seksi. On siis erittäin tärkeää valita vastus, joka sallii korkeimman mahdollisen 

aktivaation harjoitettavassa lihaksessa ilman muiden lihasten kompensointia. (Do-

natelli 2012, 257–260.) 

5.2.6 Lapaluun lihaksiston harjoittaminen 

Lapaluun ja rotator cuffin lihakset tekevät keskenään paljon yhteistyötä. Niiden 

yhdessä aikaansaama työ ja optimaalinen pituus varmistavat, että lapaluu on oike-

assa asennossa ja liikkuu kuten tarkoitus on. Tällöin rotator cuffin lihastasapaino 

pysyy optimaalisena ja energiantarve liikkeissä pysyy minimissä. Lapaluun lihas-

ten tulisi aktivoitua hieman ennen rotator cuffin lihaksia olkanivelen liikkeissä. 

(Anttila 2008, 65.) Kun lapaluun tukilihaksisto on jo valmiiksi aktiivinen, on rota-

tor cuffin lihaksilla tukeva alusta olkaniveltä tukevaan ja liikuttavaan työhön. 

(Holmgren ym. 2012.)  

Lapaluun stabiloivien lihasten harjoittelussa painotetaan konsentrista ja eksentristä 

lihasvoimaharjoittelua. Tasaisella vauhdilla ja matalilla tehoilla toteutettuna har-

joittelu lisää olkanivelen toimintakykyä sekä vähentää yläraajan liikkeistä synty-

vää kipua. (Holmgren ym. 2012.) 
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Lapaluun stabilaattoreiden vahvistus kuntoutuksen aikana perustuu 

matalatehoiseen harjoitteluun. Lapaluun vastustetut protraktio, retraktio, 

elevaatio ja depressio tuottivat huomattavaa lihasaktivaatiota m. seratus 

anteriorissa, m. trapezuksessa sekä rhomboideuksissa. Toimivia harjoitteita 

m. serratus anteriorille ja m. trapeziuksen alaosan aktivointiin ovat 

tutkimusten mukaan olleet the robbery, low row (Kuva 11.) ja lawn mower 

liikkeet (Choi & Lee 2013; Donatelli 2012, 257-258.).  M. serratus 

anteriorille spesifi harjoite on myös push-up plus (kuva 12.), eli 

lapapunnerrus (Anttila 2008, 66). Liikkeet sopivat aikaiseen vamman tai 

leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen myös siksi, että ne kaikki voidaan 

tehdä abduktion alatasoilla (Donatelli 2012, 257-258). Tämä on rotator 

cuffin repeämästä kärsiville miellyttävämpi harjoittelu-asento, sillä 

vaakatason ja sitä ylempien tasojen harjoitteet voivat olla kivuliaita tai jopa 

mahdottomia suorittaa (Arokoski & Hannonen 2009; Vastamäki 

2014).Päinmakuulla tehtävät horisontaalinen abduktio ja ekstensio 

aktivoivat m. trapeziuksen keski- ja alaosaa aikaisin ja todella voimakkaasti 

(Choi ym. 2013; Donatelli 2012, 257-258).  

  

  

Kuva 11. Lawn mower 
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Kuva 12. Push-up plus seinää vasten 

Olkaniveltä lähentäviä ja lapaluu-rintakehänivelen proksimaalisiin 

stabilaattoreihin kuten m. serratus anterioriin ja m. trapeziuksen keski- ja 

alaosaan lihassupistuksia tuottavia suljetun ketjun harjoitteita suositellaan 

käytettäväksi kaikille rotator cuff-vammasta kuntoutuville. Yleisesti 

käytetty harjoite on terapiapallon painaminen seinää vasten käsivarsi 

suorana, scaptiossa tai 90° fleksiossa. Tässä harjoitteessa liike tulee lapaluu-

rintakehäniveleen käden työntyessä palloa vasten lapaluun protraktion 

aikana ja vetäytyen pallosta retraktion aikana. Saman liikkeen voi tehdä 

myös painaen palloa kohti lattiaa, jolloin käden liikettä säätelee lapaluun 

depressio ja elevaatio. (Donatelli 2012, 257-258.) 
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6 TUOTTEISTAMINEN 

Sosiaali- ja terveysalalla tuotteistaminen voidaan jakaa kolmeen tuoteryhmään; 

materiaalisiin tuotteisiin, palvelutuotteisiin sekä materiaalituotteen ja palvelun 

yhdistelmiin. Riippumatta tuotteen muodosta, tulee sen olla sisällöltään täsmen-

nettävissä, selkeästi rajattu sekä hinnoiteltavissa. Sosiaali- ja terveysalan tuottei-

den tulee olla alan tavoitteiden mukainen. Tuotteen kehittelyssä on otettava huo-

mioon kohderyhmän erityispiirteet ja niiden tuomat vaatimukset. Sosiaali- ja ter-

veysalan tuotteiden ominaisuuksiin kuuluu myös terveyden, elämänhallinnan ja 

hyvinvoinnin edistäminen. Alan tuotteiden erityispiirre on vuorovaikutus, joka 

tukee tuotteen sisältöä. (Jämsä & Manninen 2000.) Opinnäytetyömme tuote on 

opasvihkonen terapeuttisesta harjoittelusta eli materiaalinen tuote. 

6.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen 

Tavoitteena ongelmalähtöisissä lähestymistavoissa on usein käytössä olevan tuot-

teen edelleen kehittely. Yleensä syynä on se, että tuote tai sen laatu eivät vastaa 

enää tarkoitustaan. Tällöin tavoitteena on vastata olemassa oleviin tarpeisiin. 

Tuotteistamisprosessi voi lähteä käyntiin myös uuden tuotteen kehittämisenä. 

(Jämsä & Manninen 2000.) Idea opinnäytetyön tuotteeseen tuli tarpeesta yhtenäis-

tää rotator cuffin osittaisen repeämän terapeuttinen harjoittelu yhteen oppaaseen. 

Opinnäytetyön tilaajalta, Iitin terveyskeskuksen fysioterapeuteilta, auttoivat ai-

heen rajaamisessa fysioterapian osaston tarpeiden mukaiseksi.  

6.2 Ideavaihe 

Ideointivaiheen alussa kehitystarve on huomiotu, mutta ratkaisukeinoja ei ole vie-

lä tehty. Tästä käynnistyy ideointiprosessi erilaisten vaihtoehtojen löytämiseksi. 

Mikäli tuotteen tarkoituksena on uudistaa jo olemassa oleva tuote, tämä vaihe voi 

olla lyhyt. (Jämsä & Manninen 2000.) Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheilla syk-

syllä 2013 opinnäytetyön tilaajista toinen, fysioterapeutti Mervi Siivola, siirtyi 

töihin Nastolan terveyskeskukseen. Hän halusi kuitenkin jatkaa opinnäytetyön 

tilaajana työpaikan muuttumisesta huolimatta. Siirrosta johtuen opas meni testa-

ukseen myös Nastolan terveyskeskukseen. Lokakuussa 2013 pidettiin keskustelu 

opinnäytetyön tilaajien kanssa aiheesta, sen rajauksesta sekä siitä, miten opas tuli-
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si toteuttaa. Keskustelussa päädyttiin oppaan muodon suhteen paperiseen opas-

vihkoseen. Toisena vaihtoehtona oli video-opas. Video-oppaan kuitenkin hylättiin 

oppaan asiakaskunnan keski-iän vuoksi. Ikääntyneiden henkilöiden olisi helpompi 

käyttää paperista vihkosta video-oppaan sijaan.  

6.3 Luonnosteluvaihe 

Kun päätös tuotteesta ja sen muodosta on tehty, alkaa luonnosteluvaihe. Ominais-

ta luonnosteluvaiheelle on eri tekijöiden ja näkökohtien analysointi. Tämä ohjaa 

tuotteen suunnittelua ja valmistamista. Laadukas tuote syntyy kaikkien näkökul-

mien toimivuudesta. Näkökulmia ovat esimerkiksi asiantuntijatieto, palvelun tuot-

taja, säädökset ja ohjeet sekä asiakasprofiili. Asiakasprofiilin selvittäminen on 

tuotteen luonnostelun perusta. Asiakkaita palvelee tuote, jonka suunnittelussa on 

huomioitu käyttäjäryhmän tarpeet, kyvyt sekä muut vaikuttavat asiat. (Jämsä & 

Manninen 2000.) Luonnosteluvaiheessa otettiin yhteyttä opinnäytetyön tilaajiin ja 

sovittiin tapaaminen oppaasta ja sen luonnostelusta keskusteluun. Maaliskuussa 

2014 kokoonnuttiin Nastolan terveyskeskukseen idean esittelyyn. Tapaamisessa 

satiin hyviä ideoita aiheen ja liikkeiden rajaamiseen sekä siihen, miten progressii-

visyyden tulisi näkyä oppaassa. Tilaajat antoivat myös hyvää palautetta siitä, että 

opinnäytetyön ja tuotteen kanssa ollaan oikealle ajatuksella ja suunnalla. Oppaan 

progressiivisyydellä varmistetaan, että opas on käytettävissä asiakkaan yksilölliset 

tarpeet huomioiden. Harjoitteet on valittu teoriatiedon pohjalta.  

6.4 Tuotteen kehittely 

Informaation välittämisen muotoja ovat usein esimerkiksi opaslehtiset. Tekovai-

heessa tehdään päätökset tuotteen sisällöstä sekä ulkonäöstä. Asiasisältö riippuu 

oppaan käyttäjäkunnasta ja siitä, saako asiakas ammattihekilöltä apua ja ohjausta 

oppaan käyttöön. Tekstin on oltava selkolukuista niin, että teksti aukeaa ensilu-

kemalta. Oppaan ulkoasu on myös tärkeä. (Jämsä & Manninen 2000.) Tarkoituk-

sena on, että fysioterapeutti ohjaa oppaan harjoitteet asiakkaalle. Tällöin asiakas 

oppii oikean suoritustekniikan ja harjoittelusta koituvat riskit pystytään minimoi-

maan. Fysioterapeutti voi myös valita oppaasta asiakkaalle sopivat harjoitteet. 

Opasta voidaan käyttää kokonaisuutena tai asiakasta ohjaava fysioterapeutti voi 
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merkitä oppaaseen esimerkiksi rastilla asiakkaalle soveltuvat harjoitteet. Asiakas 

tapaa fysioterapeuttia kuitenkin harvoin, joten oppaan alkuun on koottu lyhyt teo-

riaosuus rotator cuffin osittaisesta repeämästä sekä siitä, miten opasta käytetään. 

Tämä ja selkeät kuvat sekä tekstit takaavat asiakkaan turvallisuuden ja muistutta-

vat oikeasta suoritustekniikasta.   

6.5 Tuotteen viimeistely 

Tuotteen arvionti ja palaute ovat tärkeitä kehittelyn eri vaiheissa. Esitestaus tai 

käyttö ovat hyviä keinoja testata tuotteen käytettävyyttä. (Jämsä & Manninen 

2000.) Tuote oli ensimmäisessä testauksessa Iitin ja Nastolan terveyskeskuksissa 

tilaajilla toukokuusta syyskuuhun 2014 eli neljä kuukautta. Tilaajilta saatu palaute 

voi kuitenkin olla liian myönteistä ja kritiikitöntä, joten olisi hyvä jos tuotteesta 

saataisiin palautetta myös sellaisilta tahoilta, joilla ei ole ennakkotietoa kyseisestä 

tuotteesta (Jämsä & Manninen 2000). Tilaajien lisäksi palautetta kysyttiin myös 

Kymijoen työterveyden fysioterapeuteilta, jotka myös testasivat tuotettamme 

asiakastilanteissa (Taulukko 7). Palaute hankittiin erillisellä täytettävällä palaute-

lomakkeella (LIITE 4), joka jaettiin Iitin ja Nastolan terveyskeskuksiin sekä Ky-

mijoen työterveyteen. Tilaajilta ja Kymijoen työterveydestä saatiin paljon arvo-

kasta palautetta koskien opastamme. Suullista palautetta saatiin myös Kouvolan 

kaupungin kuntoutuksen, Marjoniemen toimipisteen avohoidon yksikön fysiote-

rapeuteilta. Palautteiden perusteella opasta selkeytettiin sekä lisättiin progressiivi-

suuden hahmottamisen helppoutta. Toiselle testauskierrokselle otettiin myös uudet 

kuvat, jotta kuviin saatiin yhtenäiset taustat sekä värit. Toinen testaus ajoittui lo-

kakuusta marraskuuhun 2014. Toisella kierroksella tuotetta testasivat Iitin ja Nas-

tolan terveyskeskuksissa tilaajat sekä Kymijoen työterveyden fysioterapeutit. 

Suullista palautetta saatiin oppaan toisesta versiosta myös Pohjois-Kymen Sairaa-

lan fysioterapeuteilta. 
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Taulukko 7. Palautetta opinnäytetyön tuotteesta ensimmäisen testauksen jälkeen.  

. 

OPPAAN NIMI  Kävisikö yleispätevä nimi myös muihin olkapäävammoi-
hin? Nykyiseen rajaukseen oppaan nimi selkeä. 

 Nimi on selkeä. 

TEKSTI  Lauseet ovat sopivan lyhyitä ja selkeitä. 

 Sivu 2: voisiko tekstiä selkeyttää? 

 Sanavalinnat selkeitä ja hyviä. 

KUVITUS JA 

ULKOASU 

 Kuvien asettelu on toimiva ja kuvakulmat/kuvat ovat sel-
keitä. 

 Joissakin kuvissa sivusuuntaista venytystä, toisissa keltai-
suutta. 

 Kuvat ja tekstit toimivat hyvin yhteen. 

 Ryhtikuvan asento ei kovin ryhdikäs. 

KIELI JA RAKENNE  Asiakkailta saatu hyvää palautetta oppaassa käytetystä 
kielestä. 

 Käytetyt tekstit ovat tarkoituksenmukaisia.  

 Teksteissä ei ole epäselviä ilmauksia. 

SISÄLTÖ  Oppaasta ei puutu liikkeitä, olisiko mahdollista karsia? 

 Liikkeet ovat tarkoituksenmukaisia. 

 Nuolet auttavat havainnollistamisessa. 
 

OPPAAN KÄYTTÖ JA 

PROGRESSIIVISUUS 

 Opas vaikuttaa hankalalta ja aikaavievältä tulostaa. 

 Opasta on helppo ja selkeä käyttää. 

 Käyttäjä osaa huomioida progressiivisuuden. 

 Progressiivisuuden selkeyteen voisi kiinnittää enemmän 

huomiota valmiissa oppaassa. 
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7 POHDINTA 

Harjoittelussa vastaan tullut yllätys olkapäävaivojen yleisyydestä, sekä yhtenäisen 

terapeuttisen harjoittelulinjan puuttumisesta herätti mielenkiinnon aihetta kohtaan. 

Tässä vaiheessa oli jo päätetty keskittyä olkapään terapeuttiseen harjoitteluun 

opinnäytetyössä. Yhteyttä otettiin harjoittelukentän ohjaavana fysioterapeuttina 

toimineeseen fysioterapeuttiin sekä hänen kollegaansa, joille aihe Iitin terveys-

aseman kuntoutuksessa oli ajankohtainen. He lupautuivat opinnäytetyön tilaajiksi. 

Opinnäytetyön aihe rajautui ohjaavan opettajan OMT-fysioterapeutti Anu Kakso-

sen sekä tilaajien kanssa keskustellessa rotator cuffin osittaisten repeämien kun-

touttamiseen terapeuttisen harjoittelun keinoin konservatiivisessa hoitolinjassa. 

Opinnäytetyön tuotteena kehitettiin opas rotator cuffin osittaisen repeämän prog-

ressiivisesta terapeuttisesta harjoittamisesta. Oppaan on tarkoitus luoda yhtenäistä 

linjaa vamman jälkeiseen terapeuttiseen harjoitteluun, vähentää tarpeellisten fy-

sioterapiakertojen määrää, olla apuna sekä terapeutille että potilaalle ja mahdollis-

taa potilaan harjoittelun jatkuminen fysioterapian loppumisenkin jälkeen ja näin 

estää myös vamman uusiutumista.  

Opinnäytetyön suunnittelussa sekä toteutuksen pohjana on toiminut lähdekirjalli-

suudesta sekä alan asiantuntijoilta saatu tieto. Työssä on käytetty mahdollisimman 

tuoretta painettua kirjallisuutta sekä tuoreimpia tutkimuksia sosiaali- ja terveys-

alan verkkotietokannoista. Opinnäytetyössä on myös pystytty hyödyntämään val-

miiden ja työkokemusta kartuttaneiden fysioterapeuttien mielipiteitä etenkin op-

paamme työstössä. Itse opinnäytetyöraportissa ei ole käytetty suullista tietoa. Kir-

jallisuutta, artikkeleita ja tutkimuksia rotator cuffin repeämistä sekä konservatiivi-

sesta kuntoutuksesta löytyi kohtalaisesti. Kuitenkin valtaosassa keskityttiin aino-

astaan m. supraspinatuksen ja ajoittain myös m. infraspinatuksen repeämiin tai 

subakromiaalisen impingmentin kuntoutukseen. Lähdemateriaalia löytyi paljon, 

mikäli otti mukaan myös leikattujen olkapäiden kuntouttamisen. Tällöin tietoa oli 

vain sovellettava. Lähdekirjallisuudesta on valittu luotettavimpia ja parhaiten työ-

hön sopivia lähteitä, mutta tuoreimpia kansainvälisiä lähteitä olisi pitänyt pystyä 

hyödyntämään paremmin.  Työssä olisi voinut käyttää hyväksi enemmän opinnäy-

tetyön ohjauskäyntejä, joista olisi voinut saada helpotusta urakaan. Myös opinnäy-

tetyön tilaajan kanssa olisi voinut tavataa useammin. Sähköpostin välityksellä 
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opinnäytetyön ohjaaja ja tilaajat ovat kuitenkin tienneet koko prosessin ajan missä 

vaiheessa opinnäytetyö on. Heiltä on myös voinut sähköpostin avulla pyytää apua. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä harjoitteluopas, joka on uusimpaan tietoon 

perustuva, progressiivinen, helppokäyttöinen sekä potilaan ymmärrettävissä. 

Opinnäytetyöraportissa on saavutettu asetetut tavoitteet ja opas vastaa alkuperäi-

sen tavoitteen kriteerejä. Kirjallisen raportin tarkoitus on täydentää oppaan sisäl-

töä ja toimia perusteluna valittuihin harjoitteisiin. Kirjallinen raportti tuo selkeästi 

oppaan sisällön esille ja se on kieliasultaan kohdennettu fysioterapeuteille. 

Opinnäytetyöprojektin tavoitteet on saavutettu hyvin. Opinnäytetyöprosessin 

avulla on päästy syventymään olkanivelen ja hartiarenkaan biomekaniikkaan ja 

kinesiologiaan, vammamekanismeihin ja erityisesti rotator cuffin repeämiin sekä 

olkapään ja lapaluun kuntouttamiseen terapeuttiseen harjoittelun keinoin. Olka-

päätä voidaan pitää hakalasti kuntoutettavana kokonaisuutena. Opinnäytetyön 

ansioista pääsemme hyödyntämään aiheeseen perehtymistä useaan otteeseen työ-

uran aikana. Projektin aikana on päästy tekemään yhteistyötä useiden fysiotera-

peuttien kanssa. Myös projektiosaaminen on kehittynyt merkittävästi opinnäyte-

työprosessin aikana ja siitä on varmasti apua tulevaisuutta ajatellen.  

Vaikeuksina opinnäytetyöprojektissa ovat olleet aiheen rajaaminen, aikataulussa 

pysyminen ja aikataulujen yhteen sovittaminen. Aiheen rajaus pelkästään osittai-

siin repeämiin, konservatiiviseen hoitolinjaan ja terapeuttiseen harjoitteluun tuntui 

tekevän tehtävästä jopa vaikempaa, koska tietoa on valtavasti ja siitä on karsittava 

opinnäytetyöhön vain olennainen. Aikataulu oli tehty alun perinkin löyhäksi, jotta 

se mahdollistaa liukumista molempiin suuntiin. Löyhä aikataulu loi kuitenkin il-

luusion kiireettömyydestä ja loppujen lopuksi useaan otteeseen on jouduttu teke-

mään vimeistelyjä viime tingassa. Aikataulua ovat venyttäneet oppaan testaukseen 

kuluva aika, opinnäytetyön tekijöiden koulutyöt, harjoittelut ja sijaistavan fysiote-

rapeutin työt sekä toisen osapuolen opiskeluvaihto.  

Tämä työ tuntui tiukan rajauksen vuoksi vain pintaraapaisulta koko olkapäävaivo-

jen kirjosta. Aiheesta olisi hyvä jatkaa uuden opinnäytetyön merkeissä keskittyen 

muihin konservatiivisiin hoitomenetelmiin tai syventymällä repeämän syihin. Jat-
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kotutkimusaiheena voisi olla lihasaktivaation tutkiminen rotator cuffin osittaisen 

repeämän kuntoutuksessa käytetyissä liikkeissä. 
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LIITE 4. Oppaan arviointilomake 

 

OPPAAN NIMI: 

Onko oppaan nimi selkeä, ymmärtääkö käyttäjä oppaan tarkoituksen? 

___________________________________________________________________  

TEKSTI: 

Onko oppaan kirjasinkoko riittävä? 

___________________________________________________________________  

 

Onko lauseet sopivan pitkiä ja kappaleiden asiasisällöt helposti ymmärrettävissä? 

___________________________________________________________________  

 

Ovatko tekstit selkeitä ja toimivasti aseteltuja? 

___________________________________________________________________  

 

Ovatko tekstin sanavalinnat helposti ymmärrettäviä? 

___________________________________________________________________ 

Vapaita kommentteja: 
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___________________________________________________________________  

 

KUVITUS JA ULKOASU: 

Onko kuvien asettelu toimiva? 

___________________________________________________________________  

 

Ovatko kuvien kuvakulmat selkeät? 

___________________________________________________________________  

’ 

Ovatko kuvat havainnollistavia ja selkeitä? 

___________________________________________________________________  

 

Mitä mieltä olet kuvien laadusta, valotuksesta ja taustoista? 

___________________________________________________________________  

 

Toimivatko kuvat ja teksti yhdessä? 

___________________________________________________________________  

Onko kuvia riittävästi, liikaa, liian vähän? 
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___________________________________________________________________  

 

Vapaita kommentteja: 

___________________________________________________________________  

 

KIELI JA RAKENNE: 

 

Onko oppaassa käytetty kieli selkeää oppaan käyttäjäkunnalle (kuntoutujat)? 

___________________________________________________________________  

 

Onko teksteissä epäselviä ilmaisuja? 

___________________________________________________________________  

 

Ovatko käytetyt tekstit tarkoituksenmukaisia? 

___________________________________________________________________  

 

Onko oppaassa käytetty kieli oppaaseen sopivaa? 

___________________________________________________________________ 
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SISÄLTÖ: 

Tarvitsisiko jonkun liikkeen kuva nuolia suoritustekniikan havainnollistamiseksi? 

___________________________________________________________________  

 

Onko opas kattava? (hyvää/huonoa, puuttuuko joku liike yms) 

___________________________________________________________________   

 

Ovatko kaikki liikkeet tarkoituksenmukaisia? 

___________________________________________________________________  

 

Onko liikkeiden järjestys oikea? 

___________________________________________________________________  

 

Ovatko liikkeiden toistomäärät oikein? 

___________________________________________________________________  

 

OPPAAN KÄYTTÖ JA PROGRESSIIVISYYS: 
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Onko opasta selkeä ja helppo käyttää? 

___________________________________________________________________  

 

Näkyykö progressiivisuus oppaassa? 

___________________________________________________________________  

 

Osaako käyttäjä huomioida progressiivisuuden/mitä harjoitteita hänen pitäisi 

 tehdä?  

___________________________________________________________________  

 

Onko liikkeet helppo suorittaa oppaan avulla? 

___________________________________________________________________  

 

Onko opas liian tiivis? 

___________________________________________________________________  

 

Käyttäisitkö opasta omassa työssäsi? 
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___________________________________________________________________  

 

Vapaita kommentteja: 

___________________________________________________________________  

 

Kiitos vastauksestasi, jokainen palaute on meidän  

 

opinnäytetyömme kannalta erittäin tärkeä!   

 

 


