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Opinnäytetyö tehtiin aiheesta alaraaja-amputoitujen lasten fysioterapia ja proteesin käytön 
harjoittelu. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää fysioterapeuttien osaamista ja tietämystä 
aiheesta. Tiedonkeruun tavoitteina oli selvittää mitä fysioterapeutin pitää tietää 
amputaatioista, lapsista, ja protetisoinnista kuntoutuksen onnistumiseksi. Tarkoituksena oli 
kartoittaa ja kuvailla amputaatiokuntoutuksen erityispiirteitä kohderyhmän ikä huomioiden. 
Työ tehtiin yhteistyössä Uuden Lastensairaalan fysioterapeuttien kanssa. Yhteistyön kautta 
työn tuotoksena Uuden Lastensairaalan fysioterapeuteille tehtiin opas alaraaja-amputoitujen 
lasten kuntoutuksesta. 
  
Opinnäytetyö on toiminnallinen ja siihen kerättiin aineistoa kirjallisuuskatsauksella sekä 
konsultaatiohaastatteluilla. Kirjallisuuskatsauksen teoria haettiin erilaisista sähköisistä 
tietokannoista. Konsultaatiohaastatteluihin osallistui kolme ammattihenkilöä, joilla on 
kokemusta alaraaja-amputoitujen protetisoinnista. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen 
pohjalta koottiin opinnäytetyön tuotoksena opas “Ensiaskeleet proteesilla”. Opas kirjoitettiin 
sairaalan toiveita kuunnellen. Oppaaseen sisällytettiin alaraaja-amputoidun lapsen 
fysioterapia ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen ja proteesin käyttöönoton yhteydessä. 
Oppaan tavoitteena oli kehittää fysioterapeuttien osaamista ja tietämystä alaraaja-
amputoitujen lasten kuntoutuksesta. Opas arvioitiin SWOT-analyysillä. 
  
Opas koettiin sairaalalla käytännölliseksi ja selkeäksi. Alaraaja-amputaatio on lapsilla 
harvinainen tapahtuma, joka vaatii erityisosaamista kuntoutuksen ammattilaisilta. 
Jatkotutkimusta tästä voisi tehdä tutkimalla alaraaja-amputoitujen lasten fyysistä 
aktiivisuutta ja liikuntatottumuksia. 
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The subject of this thesis was physical therapy and prosthesis fitting phase of pediatric lower-
limb amputees. The aim of this thesis was to describe what a physical therapist should know 
about amputations, children and prosthetics in order to provide their clients with sufficient 
rehabilitation. This thesis outlines the specific qualities of amputation rehabilitation 
considering the young age of the target-group. The collaborator is HUS Uusi Lastensairaala 
(New Children’s Hospital) and the assignment was to make a guide for physical therapists 
describing how to treat a child undergoing a lower-limb amputation in physical therapy. 
  
The methods of functional research were applied in this thesis. A literary review and 
consultation interviews were used to collect material. The material found in the literary 
review was collected from different online databases. The interviews included three 
professionals who have experience in lower-limb amputees and prosthetics. The guide 
“Ensiaskeleet proteesilla” (The first steps with a prosthesis) was constructed as a result of 
the literary review and the interviews. The guide was written to accommodate to the 
hospital’s preferences. Physical therapy of lower-limb amputees before and after the surgery 
and in the prosthetic fitting phase were included in the guide. The aim of this guide was to 
improve the skills and knowledge of physical therapists on the rehabilitation of pediatric 
lower-limb amputees. The guide was assessed with SWOT-analysis. 
  
The hospital assessed the guide to be functional. Lower-limb amputation is a rare event for 
children so it demands specific knowledge from the rehabilitation professionals. Further 
research around this subject could be done by evaluating the daily activity and exercise 
habits of children with lower-limb amputation in Finland. 
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1 Johdanto 

Alaraaja-amputaatio on harvinainen, mutta merkittävä muutos lapsen ja perheen elämässä. 

Alaraajan amputointi muuttaa huomattavasti toimintakykyä ja vaikuttaa koko loppuelämän 

ajan amputoidun liikkumiseen. Alaraaja-amputaatioon liittyy omat erityispiirteensä, kuten 

aavesärky ja lisääntynyt energiankulutus kävellessä. 

Tämä opinnäytetyö tehtiin aiheesta alaraaja-amputoitujen lasten fysioterapia keskittyen 

etenkin proteesiin valmisteluun ja sen käytön harjoitteluun. Työ tehtiin yhteistyössä HUS 

Uuden Lastensairaalan kanssa. Työelämän yhteyshenkilöinä opinnäytetyössä toimivat kaksi 

kokenutta fysioterapeuttia. Aihe rajattiin yhdessä heidän tarpeidensa pohjalta. Aihe koettiin 

tärkeäksi, koska se on fysioterapeutilta erityisosaamista vaativa, vaikka kohderyhmä onkin 

määrällisesti pieni. Siten fysioterapeutti saattaa tarvita lisätietoa toimiakseen asiantuntevasti 

lasten alaraaja-amputaatioiden parissa. Alaraaja-amputoidut lapset vaativat asiakasryhmänä 

fysioterapeutilta tietämystä yleisesti lasten kuntoutuksesta, raaja-amputaatioista ja 

amputoitujen kuntoutusprosessista. Tässä työssä kohderyhmän ikä on rajattu yli 5-vuotiaisiin 

lapsiin ja nuoriin. Ikäryhmä on valittu sen perusteella, että 5-vuotiaalla lapsella 

perusliikkumistaidot ovat jo kehittyneet. Alaraaja-amputoitujen lasten fysioterapiassa 

käytetyt harjoitteet ja menetelmät ovat sovellettavissa myös nuorten maailmaan. Uudessa 

Lastensairaalassa on potilaina myös nuoria, joten kohderyhmälle ei rajattu tiukkaa 

yläikärajaa.  

Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sen lopputuotoksena tehtiin opas ”Ensiaskeleet 

proteesilla”. Opas on tarkoitettu fysioterapeuteille ohjaamaan alaraaja-amputoidun lapsen ja 

nuoren kuntoutusta sekä rohkaisemaan heitä kohderyhmän kanssa työskentelyyn. 

Kirjallisuuskatsauksella ja konsultaatiohaastatteluilla kerättiin tietoa, jonka pohjalta opas 

koottiin. Oppaan onnistumisen arvioinnissa käytettiin SWOT -analyysiä.   

Työ keskittyy fysioterapeuttiseen näkökulmaan, mutta siinä on myös apuvälinetekninen 

vivahde. Moniammatillisuus on vahvasti läsnä, kun aloitetaan asiakkaan proteesin 

hankintaprosessi. Fysioterapeutti on läsnä prosessin eri vaiheissa, esimerkiksi 

amputaatioleikkauksen jälkeen tyngän hoidossa, harjoitteiden ohjaamisessa, 

apuvälinetarpeen kartoittamisessa, proteesin hankinnassa ja proteesin käytön harjoittelussa. 

2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja viitekehys 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa alaraaja-amputoitujen lasten kuntoutuksen ja 

proteesin käyttöönoton keskeisiä piirteitä fysioterapian näkökulmasta. Opinnäytetyön 

tarkoitus voi Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2010, 138-139) mukaan olla kartoittava, selittävä, 

kuvaileva, ennustava tai yhdistelmä edellä mainituista. Tämä työ on tarkoitukseltaan 

kartoittava, koska lasten alaraaja-amputaatiot on aihealueena vähän tunnettu ja työssä 
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kartoitetaan aiheen luonnetta. Työhön sopii myös kuvaileva tarkoitus, sillä siinä kuvataan 

lasten alaraaja-amputaatioiden keskeisiä piirteitä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on oppaan kautta kehittää ja tukea fysioterapeuttien tietämystä 

kohderyhmän kuntoutuksesta. Kuntoutuksen osa-alueisiin kuuluu tässä työssä erityisesti 

alaraaja-amputaatioiden pre- ja postoperatiivinen fysioterapia, protetisointi ja proteesin 

käytön harjoittelu. Opas on kirjoitettu erityisesti Uuden Lastensairaalan fysioterapeuteille.   

Opinnäytetyössä kerättiin fysioterapeuteille täsmennettyä tietoa eri alaraaja-amputaatioista, 

proteeseista ja niiden tehtävistä sekä tarjotaan heille ohjeita lapsiasiakkaan kanssa 

harjoitteluun. Teoriaosuudessa käsitellään muun muassa lasten yleisimpiä syitä alaraaja-

amputaatiolle, amputaatiotasoja, amputaation vaikutusta toimintakykyyn, eri 

proteesityyppejä sekä kuntoutuksen käytäntöjä.  Teoriaosuuteen lähdettiin etsimään tietoa 

työn viitekehyksen pääkäsitteiden pohjalta.  

Alaraaja-amputaatio, lapset sekä kuntoutus ovat käsitteitä, jotka muodostavat viitekehyksen 

työn teoreettiselle perustalle. Teoriaa näiden käsitteiden aihepiireistä kerättiin erilaisista 

lääketieteellisistä julkaisuista, kirjoista sekä oppaista.  

 

Kuvio 1 Viitekehys 

Yllä esitetyssä kuviossa 1 osoitetaan, miten nämä kolme pääkäsitettä muodostavat 

opinnäytetyön pohjimmaisen tietoperustan ja niiden risteymäkohdista löytyy lisää teoriaa 

määrittäviä käsitteitä. Kuvion keskelle kolmen alueen risteymäkohtaan asettuu tämä 

opinnäytetyö. Viitekehykseksi valittiin nämä käsitteet, koska ne ovat opinnäytetyön keskeiset 
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teemat. Työn teoreettinen viitekehys on kirjoitettu tehdyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta, 

jonka toteutuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 7.1.  

3 Lapsi kuntoutujana 

Perhekeskeisyys on erittäin tärkeää lasten fysioterapiassa. Koska lapsi on riippuvainen 

huoltajistaan, tulee kuntoutuksessa huomioida myös heidät. Perheenjäsenillä on iso vaikutus 

toistensa hyvinvointiin ja terveyteen. (Spearing 2015, 1-2.) Lapsen alaraaja-amputaatio on 

koko perheeseen vaikuttava tapahtuma, joka voi aluksi tuntua perheestä lähes katastrofilta 

(Griffet 2015, 161).  

Amputaatioleikkaukseen joutuminen saattaa aiheuttaa lapselle negatiivisia tunteita, kuten 

vihaa, syyllisyyttä, surua ja epäluottamusta. Nämä tunteet kumpuavat tulevan leikkauksen 

aiheuttamasta pelosta, ahdistuksesta ja stressistä. Myös vanhempien ahdistuneisuus lisää 

lapsen huolta ja ahdistusta. Tutkimuksissa on osoitettu, että leikkauksen aiheuttamaa 

ahdistusta voidaan vähentää informaation jakamisella lapselle ja perheelle. Informaatio voi 

käsitellä tulevaa leikkausta, sen etenemistä, siinä käytettyjä välineitä sekä siinä toimivia 

henkilöitä. Lapsen ja perheen henkinen valmistaminen leikkaukseen vähentää stressitasoja ja 

lisää lapsen yhteistyöhaluisuutta sairaalan työntekijöiden kanssa. Informaatio kannattaa antaa 

lapsen ikätasolle sopivassa muodossa. Esimerkiksi kirjojen, leikin ja videoiden on todettu 

olevan lapselle tehokkaita tapoja oppia. (Fernandes, Arriaga & Esteves 2014, 1058-1060.) 

Fysioterapiassa tätä voidaan soveltaa valmistautumalla amputaatioon sekä protetisointiin 

katsomalla videoita muista lapsista, joilla on proteesi.  

Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa huomioon myös amputaation 

psykologiset vaikutukset lapseen. Osalla potilaista esiintyy masennusta, ahdistusta ja 

traumaperäistä stressihäiriötä. Traumaperäinen stressihäiriö on tyypillisin psyykkinen ongelma 

trauman aiheuttamissa amputaatioissa. Traumaperäistä stressihäiriötä voi esiintyä lasten 

lisäksi myös heidän huoltajillaan, millä on iso vaikutus kuntoutusprosessiin. Usein 

amputaatioon johtanut tapaturmatilanne aiheuttaa enemmän psyykkisiä oireita kuin itse 

amputaatioleikkaus. Lapsipotilaat ovat tyypillisesti hyviä selviytymään niin fyysisistä kuin 

psyykkisistäkin stressitekijöistä ja kuntoutuvat yleensä aikuisia nopeammin. Jokaisen 

lapsiamputoidun kuntoutus tulisi kuitenkin toteuttaa yksilöllisesti. (Khan, Javed, Rao, Corner 

& Rosenfield 2016.) 

3.1 Kasvuikä ja liikkumistaidot 

Ihmisen kehitystä voidaan ajatella jatkuvana prosessina kohdusta hautaan. Kehityksen eri osa-

alueet voidaan jakaa seuraavasti: karkea- ja hienomotorinen, kognitiivinen, kielellinen ja 

sosiaalinen. Lisäksi ihmisen kasvaessa kehon komponentit myös muuttuvat, esimerkiksi pituus, 

voima sekä liikelaajuus. Vaikka fysioterapeutti työskentelee pääasiassa asiakkaan fyysisten 
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ominaisuuksien parissa, ei saisi unohtaa kehityksen muita osa-alueita, sillä ne vaikuttavat 

toisiinsa lapsen kasvaessa ja kehittyessä. (Aubert 2015, 17-18.)  

Nopeimmat muutokset motorisessa kehityksessä voidaan havaita ensimmäisten kahden 

elinvuoden aikana. Tänä aikana normaalisti kehittyvä lapsi oppii karkeamotorisia taitoja, joita 

hän tarvitsee perusliikkumiseen, kuten itsenäiseen istumiseen, seisomiseen ja kävelyyn. 

Tämän ajanjakson aikana kehittyvät myös hienomotoriset taidot, joiden avulla lapsi voi 

koordinoida käsien liikkeitä ja tarttua esineisiin. Kahden ikävuoden jälkeen motorinen kehitys 

jatkuu, mutta sen laatu muuttuu. Kehittyvät taidot ovat vaativampia ja liittyvät yksilön 

ikäspesifeihin tarpeisiin, kuten leikkeihin ja peleihin. Taitoja voidaan harjoitella hyvin 

tarkoituksenmukaisesti. Esimerkkejä tällaisista taidoista ovat yhden jalan seisonta, takaperin 

kävely, laukka, kopin saaminen pallosta, pallon heitto ja potkaiseminen. (Aubert 2015, 17-

64.)  

Tällaiset liikkumistaidot vaativat tasapainon ja lihasvoiman lisäksi myös ajoitusta, mikä tekee 

niistä kognitiivisesti haastavampia. Vaativammissa liikkumistaidoissa tyypillisesti 

pienennetään tukipinta-alaa, jotta voidaan lisätä liikkuvuutta. Vastaavasti pienet lapset ja 

vanhukset suurentavat liikkuessaan tukipinta-alaansa lisätäkseen stabiliteettiaan. Lapsille on 

tyypillistä liikkua aktiivisesti ja harjoittaa usein myös kuormittavampiakin liikkumistaitoja 

kuten hyppelyä tai laukkaa. (Haywood & Getchell 2014, 154.)  

Pituuskasvu on merkittävä lapsen ja nuoren liikkumiseen vaikuttava tekijä. Syntymän jälkeen 

lapsen luut kasvavat pituutta 18―19-vuotiaaksi asti. Luun kasvu tapahtuu luun päässä 

sijaitsevasta kasvulevystä, jossa muodostuu uusia luusoluja. Tytöillä luiden kasvulevyt 

sulkeutuvat aiemmin kuin pojilla, jolloin heidän pituuskasvunsakin loppuu aiemmin. (Haywood 

& Getchell 2014, 79-80.) 

3.2 Leikki osana lapsen kuntoutusta 

Leikki on keskeinen osa lapsen kehitystä (Kerfeld, Jirikowic, Allyn & Maitland 2018, 437; Olli 

2011, 18). Se on myös pienelle lapselle luonnollinen tapa kommunikoida, kun kielellinen 

ilmaisu ja abstrakti ajattelu eivät ole vielä riittävän kehittyneitä käsittelemään asioita 

pelkästään verbaalisesti. Omien tunteiden ja ajatusten ilmaisu voi olla lapselle helpompaa 

toiminnan ja leikin kautta. (Olli 2011, 18.)  

Lapsi alkaa leikkiä jo ennen kuin osaa kävellä. Iän ja taitojen kehittymisen myötä leikitkin 

kehittyvät. Lapsen osallistuminen leikkiin on tärkeä mittari toimintakyvylle, terveydelle ja 

elämänlaadulle. (Kerfeld ym. 2018, 438). Sairaalassa leikkiminen voi auttaa lasta 

kuntoutumisprosessissa, ja sen kautta voidaan työstää sairaalakäyntiin liittyviä tunteita. 

Leikissä apuna voidaan käyttää leluja, satuja tai piirroksia. Leikki toimii lapselle myös 
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mielialaa ja itsetuntoa kohottavana toimintana sairaalassa. Se voi auttaa lasta selviämään 

kivuliaista tilanteista ja on tärkeää hoidon pitkäaikaisvaikutusten kannalta. (Olli 2011, 18-19.)  

Leikin varjolla ammattilainen pystyy myös arvioimaan lapsen erilaisia taitoja, kuten motorisia 

taitoja, kommunikaatiotaitoja, sosiaalisia taitoja ja omatoimisuustaitoja. Lisäksi näiden 

taitojen harjoittelu onnistuu leikin kautta. Lapsesta on kiinnostavampaa ja mieluisampaa 

tehdä kuntouttavia harjoituksia, kun ne tehdään huumorin ja mielikuvituksen kautta. Pelkkä 

mekaanisten harjoitusten toisto voi tuntua lapsesta puuduttavalta. Leikissä tulisi huomioida 

lapsen ikä. Pienet lapset pitävät enemmän toiminnasta, kun taas isompien lasten ja nuorten 

kanssa pystytään käyttämään enemmän verbaalista ohjausta. (Olli 2011, 19-20.)  

Leikkiin ryhtyminen vaatii ammattilaiselta uskallusta ja heittäytymistä. Yllätyksellisyys kuuluu 

leikin luonteeseen, eikä aikuinen voi siis etukäteen aina tietää, miten leikki etenee. Aikuisen 

ei kuitenkaan tarvitse luopua aikuisen roolista tai antaa lapsen määrätä itseään leikin 

ulkopuolella. Lapsi kykenee yleensä erottamaan, missä leikin ja toden raja menee. Lapsi myös 

mieluummin toimii aikuisen ehdoilla leikin ulkopuolella, kun aikuinen on leikissä osannut 

heittäytyä mukaan lapsen ehtoihin. (Olli 2011, 20.) 

4 Amputaatio 

Amputaatio tarkoittaa raajan tai sen osan poistoa. Tähän päädytään, kun muuta hoidollista 

mahdollisuutta ei ole. Amputaatioissa pyritään säilyttämään raajan pituudesta 

mahdollisimman paljon, kun elinkyvyn menettänyt raajan osa poistetaan. (Handolin & 

Tukiainen 2012, 455.) Amputaatiot voidaan jaotella mittavaan ja pienimuotoiseen 

amputaatioon. Mittavassa amputaatiossa suurin osa raajasta poistetaan, kun taas 

pienimuotoisessa amputaatiossa poistetaan varvas tai osa jalkaterästä. (Marshall, Barakat & 

Stansby 2016, 188.)  

Lasten alaraaja-amputaatiot ovat hyvin harvinaisia (Khan ym. 2016; Griffet 2015, 161). 

Alaraaja-amputaatiot ovat yleisempiä ikääntyneellä väestöllä. Esimerkiksi Hollannissa niiden 

esiintyvyys on 20 aina 100 000 ihmistä kohden. Näistä 20 alaraaja-amputaatiosta 80% on tehty 

yli 65-vuotiaille. Jäljelle jäävät 20 % sisältää iällisesti siis kaikki alle 65-vuotiaat, joten lasten 

määrää on vaikea arvioida. (Geertzen ym. 2014a, 352.) 

4.1 Yleisimmät syyt lapsilla 

Lapsilla yleisimpiä syitä amputaatiolle ovat traumat, infektiot, kasvaimet, synnynnäiset 

raajapoikkeavuudet ja verenkierron häiriöt (Kerfeld ym. 2018, 438; Griffet 2015, 161-162). 

Ziegler-Graham, MacKenzie, Ephraim, Travison & Brookmeyer (2008) tekemässä tutkimuksessa 

todettiin, että vuonna 2005 Yhdysvalloissa oli kaikkiaan 25 000 alle 18-vuotiasta amputoitua. 

Näistä 22 000 oli trauman seurauksena tehtyjä amputaatioita. Syövän seurauksena 

amputoituja oli alle 1000, kuten myös verenkierron häiriöiden seurauksena amputoituja. 
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Amputaatiotasoja ei erikseen ilmoitettu tässä tilastossa. Aikuisia amputoituja oli saman 

tilaston mukaan 1 543 000 vuonna 2005. Amputoitujen kokonaismäärästä hyvin pieni osa on 

siis alle 18-vuotiaita. 

Traumat eli tapaturmat ovat yleisin syy nuorten potilaiden amputaatioille maailmanlaajuisesti 

(Handolin & Tukiainen 2012, 455). Lapsilla tyypillisimmät amputaatioon johtavat tapaturmat 

ovat liikenneonnettomuuksia tai muiden koneiden, kuten maatalouskoneiden tai 

ruohonleikkureiden kanssa tapahtuvia (Griffet 2015, 161). Grim Hostetler, Schwartz, Shields, 

Xiang & Smith (2005, 667) tekemässä tutkimuksessa seurattiin 12-vuoden ajan trauman 

seurauksena tehtyjä amputaatioita Yhdysvalloissa vuosina 1990-2002. Tänä aikana yhteensä 

111 600 alle 18-vuotiasta amputoitiin. Amputaatioista 91,6% kohdistui sormiin ja 6,1% 

varpaisiin. Jalkaterän amputaatioita oli 0,9% ja käden 0,4%. Loput 1% amputaatioista 

kohdistuivat alaraajoihin, yläraajoihin, kasvoihin, suuhun ja korviin. Trauman seurauksena 

tehdyt lasten alaraaja-amputaatiot ovat olleet hyvin pienessä osuudessa kaikista 

amputaatiotasoista.  

Infektiot, kuten purppura fulminans tai kaasukuolio ovat vakavia tauteja, joissa pahimmillaan 

potilas kuolee. Amputaation todennäköisyys on näissä infektioissa korkea. Amputaatiossa 

pyritään poistamaan kaikki infektoitunut kudos. (Griffet 2015, 161.)  

Kasvaimet eivät enää yhtä usein aiheuta tarvetta amputaatiolle, mutta ovat edelleen yksi 

yleisimmistä syistä amputaatioon lapsilla (Griffet 2015, 162). Yleisin pahanlaatuinen 

luukasvain kasvuikäisillä on osteosarkooma ja toiseksi yleisin on Ewingin sarkooma. 

Kummatkin ovat silti varsin harvinaisia. Osteosarkoomaa esiintyy suurimmaksi osaksi yli 10-

vuotiailla ja murrosiässä kasvupyrähdyksen aikaan. Ewingin sarkoomaa esiintyy eniten 5—20 

ikävuoden välillä. Molemmissa pyritään raajaa säästävään leikkaukseen, mutta joskus 

amputaatio on kuitenkin välttämätön. (Lähteenmäki & Minn 2013, 828.)  

Välillä myös synnynnäiset raajapoikkeavuudet vaativat amputaatiohoitoa (Griffet 2015, 162). 

Raajapoikkeavuudet eli anomaliat tai malformaatiot ovat perinnöllisten, geneettisten tai 

ulkoisten tekijöiden aiheuttamia sikiöaikaisia kehityshäiriöitä. Erilaisia raajapoikkeavuuksia, 

jotka voivat johtaa alaraajoissa protetisointiin ovat aplasia eli raajan osien täydellinen 

puuttuminen, hypoplasia eli raajan osittainen muodostumisvajaus, amelia eli raajan 

täydellinen puutos ja phocomelia eli eväraajaisuus, jossa raajan tyviosa puuttuu, mutta 

ääriosa on olemassa. (Kallio & Kiviranta 2012, 225-226.) Synnynnäisillä raajapuutoksilla on 

omanlaiset hoitoperiaatteensa, eikä leikkaushoitoa usein tarvita (Griffet 2015, 162).  

Verenkiertohäiriöt ovat lapsilla hyvin harvinaisia, mutta voivat joskus myös johtaa 

amputaatioon. Lapsilla tyypillisin amputaatioon johtava verenkierronhäiriö on hoidosta 

johtuva verisuonivaurio, jossa esimerkiksi varjoainetta tai lääkeainetta pääsee vuotamaan 

verisuonen ulkopuolelle. (Griffet 2015, 162.). Verisuonisairaudet ja diabetes ovat länsimaissa 
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keski-ikäisten ja sitä vanhempien ihmisten yleisimpiä alaraaja-amputaatioihin johtavia syitä 

(Handolin & Tukiainen 2012, 455). 

4.2 Alaraaja-amputaatiot 

Raajoissa on lukuisia amputaatiotasoja ja taso valitaan pääasiassa siten, että raajaa 

säästetään mahdollisimman paljon. Jalkaterän alueella pyritään poistamaan vain välttämätön 

kudosvaurioalue, jotta lopputuloksena olisi osittainen amputaatio. Osittainen amputaatio 

säästää osan jalkaterästä ja nilkkanivelen, jolloin se on yleensä nilkan yläpuolista 

amputaatiota parempi vaihtoehto. Säästäviä amputaatiotasoja jalkaterän alueella ovat 

varpaan tai sen osan poisto, sädeamputaatio, jossa poistetaan varpaan lisäksi myös 

jalkapöydän luuta, transmetatarsaalitaso, tarso-metatarsaalitaso eli Lisfrancin amputaatio, 

talo-naviculare ja calcaneo-cuboidaalitaso eli Chopartin amputaatio sekä ylemmän 

nilkkanivelen ja takajalkaterän taso eli Symen tai Pirogoffin amputaatio. (Handolin & 

Tukiainen 2012, 456.) 

Liikuntakyvyn kannalta sääriamputaatiolla on paremmat tulokset kuin reisiamputaatiolla. 

Säären alueen amputaatiot tehdään useimmiten säären keski- ja yläkolmanneksen rajalle, 

sillä tavoitteena on polvinivelen toiminnan säilyttäminen. Protetisoinnin kannalta on hyvä 

säästää riittävästi säären yläosaa, koska tyngän on kestettävä proteesin kuormittavuus. Säärtä 

ei usein amputoida sen alaosasta. Siinä ei ole tarpeeksi pehmytkudosta, jotta tyngästä saisi 

hyvin proteesinkestävän. Säären alaosaan tehtävään proteesiin ei myöskään mahdu toimivaa 

nilkkamekanismia. (Handolin & Tukiainen 2012, 456-457.)  

Reisiamputaatiotaso taas tulee sijoittaa mahdollisimman distaalisesti, eli reiden alaosaan. 

Tällöin reisitynkä on tarpeeksi pitkä hyvään toiminnallisuuteen protetisoinnin jälkeen ja 

istuminen on tukevaa. Säären voi poistaa pehmytkudostilanteen salliessa myös polvinivelen 

kohdalta (eksartikulaatiossa), jolloin tyngästä tulee laaja ja hyvin kuormitusta kestävä. 

(Handolin & Tukiainen 2012, 457.)  

Koko alaraajan poistaminen on harvinaista, tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi reiden yläosan 

ja lantion kasvain tai murskavamma. Raaja poistetaan lonkan eksartikulaatiossa 

lonkkanivelestä tai poistamalla lantion toinen puolisko jolloin kyseessä on hemipelvektomia. 

(Handolin & Tukiainen 2012, 457.) Kuviossa 2 on kuvattu osa tässä mainituista alaraajan 

amputaatiotasoista.  
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4.3 Amputaatioleikkaus 

Alaraaja-amputaatiossa pehmytkudosten on riitettävä peittämään tynkä helposti ja 

suojaamaan luun kovalta katkaisupinnalta. Lihasten katkaisukohdan tulee olla luun 

katkaisukohtaa distaalisempana eli kauempana, ja sääriamputaatiossa pohjeluu katkaistaan 

muutama sentti sääriluuta proksimaalisemmin eli ylempää. (Handolin & Tukiainen 2012, 457.)  

Amputaatioleikkaus voi olla tyypiltään suljettu tai avoin amputaatio. Suljettu amputaatio 

tarkoittaa sitä, että tynkä suljetaan jo primaarileikkauksessa. Näitä tehdään varsinkin 

elektiivisessä eli aiemmin suunnitellussa toimenpiteessä, jos amputaatiotason 

pehmytkudokset ovat terveet. Avoin amputaatio on kyseessä silloin, kun tynkä tulee jättää 

primaaristi auki, yleensä pehmytkudosten ruhjeesta, turvotuksesta tai kudosten 

heikentyneestä verenkierrosta johtuen. Avoin amputaatio tehdään useimmiten 

päivystysleikkauksessa ja tynkä suljetaan myöhemmin, kun kudosten turvotus poistuu ja 

elinkyky varmistuu eli yleensä viikon sisällä. (Handolin & Tukiainen 2012, 456-457.)  

Lapsipotilaan amputaatiossa pitää erityisesti ottaa huomioon potilaan jäljellä oleva 

pituuskasvu, mutta muuten amputaatiotekniikka on samanlainen kuin aikuisilla. Lapsen 

amputaatiossa halutaan säästää luun distaalinen kasvutumake, jotta tynkä voi jatkaa 

pituuskasvua. Disartikulaatio tarkoittaa amputaatiota nivelen tasolta ja se säästää 

kasvutumakkeen. Disartikulaatio toisaalta myös estää tyngän liiallisen kasvamisen. 

(Määttänen & Pohjolainen 2015; Pohjolainen 2010, 744.) Tyngän liikakasvu on merkittävä 

ongelma lasten amputaatioissa. Se voi johtaa ihon rikkoutumiseen, painehaavoihin ja 

haasteisiin proteesin sovittamisessa. Liikakasvun korjaamiseksi tarvitaan useita leikkauksia. 

Ongelmien välttämiseksi lasten amputaatioissa suositaan disartikulaatiota. (Khan ym. 2016.)  

Kuvio 2 Alaraajan amputaatiotasoja (Vacker 2019) 
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Luun katkaisu varren poikki johtaa siihen, että luu jatkaa kasvamista enemmän kuin sitä 

ympäröivät pehmytkudokset. Tämän vuoksi luu voi työntyä ulos tyngän ihosta ja siksi vaatii 

korjausleikkauksen. Kasvu on yllättävän nopeaa varsinkin pienillä lapsilla sekä nuorilla, jotka 

ovat saaneet sädehoitoa luun kasvaimeen. Luun liikakasvua rajoittava kasvutumakkeen poisto 

voi johtaa siihen, että lapsen tynkä jää kasvupyrähdyksen jälkeen liian lyhyeksi suhteessa 

muuhun kehoon, ja siten vaikeuttaa proteesin käyttöä. (Robinson, Sansam, Hirst & Neumann 

2010, 278.) Griffet (2015, 169) arvioi, että luun kasvun myötä lapsi tarvitsee keskimäärin 

kaksi korjaavaa leikkausta amputaation jälkeen.  

4.4 Toimintakyvyn muutokset 

Alaraaja-amputaation myötä ihmisen ruumiinrakenne muuttuu huomattavasti, mikä vaikuttaa 

liikkumiseen ja toimintakykyyn. Liikkuessa alaraaja-amputoidut kuormittuvat eri tavalla, ja 

muun muassa kävelyn dynamiikka muuttuu. (Feick ym. 2016, 65-66; Highsmith ym. 2016, 1.)  

Rajoitteet alaraaja-amputoitujen liikkumisessa alentavat heidän osallistumistaan urheiluun 

tai liikunnallisiin harrastuksiin. Hitaus, väsyvyys ja heikkous ovat tekijöitä, joiden aikuiset 

amputoidut kokevat estävän heitä osallistumasta liikuntaan. (Nolan 2012, 241.) Alaraaja-

amputoiduilla lapsilla sama ilmiö ilmenee liikunnalliseen leikkiin osallistumisen rajoittumisena 

(Kerfeld ym. 2018, 438).  

Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kävellessä proteesin kanssa alaraaja-

amputoidut lapset ovat muita lapsia hitaampia ja kuluttavat enemmän energiaa. Lisäksi 

kävely oli epäsymmetrisempää etenkin reisiamputoiduilla lapsilla, eivätkä he jaksaneet 

kävellä yhtä pitkiä matkoja. Amputoiduilla lapsilla oli myös heikompi tasapaino, mutta 

pääsääntöisesti heillä oli yhtä hyvä tai parempi asennonhallinta kuin amputoimattomilla 

lapsilla. Hyvä asennonhallinta oli amputoiduilla lapsilla yhteydessä nopeampaan 

kävelyvauhtiin. (Feick ym. 2016, 68.) Myös muissa aikuisille tehdyissä tutkimuksissa on 

raportoitu alaraaja-amputaation myötä lisääntyneestä energiankulutuksesta, nivelten 

kuormituksesta, hitaudesta ja epäsymmetrisyydestä kävellessä, sekä tasapainon 

heikkenemisestä (Highsmith ym. 2016, 2, 9).  

Proteesilla kävely lisää energiankulutusta normaalikävelyyn verrattuna (Devinuwara, Dworak-

Kula & O’Connor 2018, 235; Eshraghi, Safaeepour, Geil & Andrysek 2018, 191; Feick ym. 2016, 

66). Kaurasen (2017, 288) mukaan sääriamputoidulla energiankulutus lisääntyy 10-40% ja 

reisiamputoidulla 50-60%. Devinuwara ym. (2018, 235) mukaan taas sääriamputoidun 

energiankulutus proteesilla kävellessä on noussut 16–28% ja reisiamputoidun 60–110% eli 

huomattavasti enemmän.   

Lasten osalta tuloksissa energiankulutuksesta on ristiriitaa. On tutkimuksia, joiden mukaan 

amputoitujen ja amputoimattomien lasten energiankulutuksessa ei ole merkittävää eroa. 
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Kuitenkin toisten tutkimusten mukaan amputoitujen lasten energiankulutus on 15% suurempi 

kuin amputoimattomien. (Eshraghi ym. 2018, 191-192.) Feick ym. (2016, 68, 70) tekemän 

tutkimuksen mukaan reisiamputoiduilla lapsilla oli eroa energiankulutuksessa 

amputoimattomiin verrattuna, mutta sääriamputoiduilla energiankulutus oli käytännössä 

samantasoista ikätovereihin verrattuna. 

Puuttuvan oman polvi- ja/tai nilkkanivelen takia alaraaja-amputoidun kävelyssä, juoksussa ja 

hyppimisessä tapahtuu tyypillisesti kompensaatiota etenkin lonkan alueella. 

Reisiamputoiduilla kävelyn poikkeavuus voi johtua lantion tyngän puoleisten lihasten 

heikkoudesta. Sääriamputoiduilla kävely on usein sujuvampaa, minkä ajatellaan johtuvan 

suuremmasta lihasmassasta ja -voimasta amputoidun jalan reidessä. (Nolan 2012, 241.) 

Poikkeavat kävelymallit voivat amputoiduilla johtaa pitkäaikaisiin toissijaisiin oireisiin, jotka 

vaikuttavat toimintakykyyn ja elämänlaatuun (Highsmith ym. 2016, 1). Esimerkiksi 

amputoidulle voi ilmaantua alaselkäkipua (Murray, Gaffney, Davidson & Christiansen 2017, 

64).  

Amputaation jälkeen voi ilmetä aavesärkyä. Aavesärky on tuntemus, jossa potilas kokee 

amputoidun raajan osan olevan vielä paikallaan. Raajan alueella voi tuntua kipua, pistelyä tai 

painetta. Aavesärky alkaa yleensä hyvin pian amputaation jälkeen. Aavesäryn ilmenemiseen 

liittyy usein särky alueella jo ennen amputaatiota tai amputaation syynä ollut kivulias trauma. 

Aavesärky johtuu keskushermostotason hermosolujen uudelleenohjautumisesta. Siihen 

vaikuttaa myös hermojen vaurioituminen leikkauksessa tai onnettomuudessa ja stressi. 

Myöhemmässä vaiheessa aavesärky voi johtua esimerkiksi proteesin huonosta istuvuudesta. 

Aavesäryn hoidossa voi auttaa muun muassa tyngän hieronta, terapeuttinen harjoittelu, TENS-

sähköhoito ja peiliterapia. Peiliterapiassa aivot tulkitsevat peilin ansiosta amputoimattoman 

raajan liikkeen molempien raajojen liikkumiseksi. Peilin kautta nähty liike lähettää aivoille 

proprioseptisiä ärsykkeitä, joiden ansiosta kiputuntemukset vähenevät. (Kauranen 2017, 287-

288.)  

Noin 90% syövän takia amputoiduista lapsista kokee aavesärkyä. Tämän on ajateltu johtuvan 

siitä, että sädehoito herkistää hermostoa. Aavesärky voi olla lapselle hämmentävä ja 

ahdistava kokemus, koska heidän on vaikea ymmärtää, miksi kipua tuntuu raajassa jota ei 

enää ole. Yleensä pienet lapset kokevat harvemmin aavesärkyä kuin vanhemmat lapset ja 

nuoret. (Duffy ym. 2019, 4.) 

Alaraaja-amputoiduille on suositeltavaa harjoittaa lihasvoimaa säännöllisesti, jotta heidän 

toimintakykynsä säilyy. Amputaation jälkeen on tärkeää harjoittaa tyngän lihaksia, jotta 

päästään parhaalle toimintakyvyn tasolle. Oikealla harjoittelulla tynkää voi vahvistaa ja näin 

parantaa amputoidun osallistumista ja aktiivisuutta. (Nolan 2012, 241.) 
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5 Fysioterapia alaraaja-amputoiduilla lapsilla 

Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden edistäminen tai 

ylläpitäminen. Fysioterapia toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden hänen omat 

voimavaransa ja ympäristön mahdollisuudet. Fysioterapeutilla on käytössään erilaisia 

menetelmiä asiakkaan kuntoutukseen, joista terapeuttinen harjoittelu on yleisin. 

Terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuudesta on myös vahvin tutkimusnäyttö. Muita tyypillisiä 

menetelmiä ovat toimintakykyä ja terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta, manuaalinen 

terapia, nivelten tai hermokudoksen mobilisointi, fysikaaliset hoidot ja apuvälinetarpeen 

arviointi. (Arokoski, Heinonen & Ylinen 2015.)  

Terapeuttinen harjoittelu on fysioterapian osa-alue, jossa pyritään parantamaan asiakkaan 

toimintakykyä aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Harjoittelu voi koostua aerobisesta 

harjoittelusta, progressiivisesta lihasvoimaharjoittelusta, venyttely- ja liikkuvuusharjoitteista, 

kehontietoisuusharjoituksista, rentoutusharjoitteista sekä vuorovaikutusta vahvistavista 

harjoitteista. Fysioterapeutti huolehtii harjoittelun tavoitteellisuudesta, annostelun 

suunnittelusta, toteutuksesta sekä lopuksi arvioi saavutettiinko halutut tavoitteet. 

(Savolainen & Partia 2018, 14.) Terapeuttinen harjoittelu on liikunnallista kuntoutusta, jonka 

erityispiirteitä ovat suunnitelmallinen ja ohjattu toiminta ja jolla on kuntoutuksellinen 

tavoite. Kuntoutuksellinen tavoite tekee terapeuttisesta harjoittelusta fysioterapiaa, ja 

erottaa sen tavallisesta liikunnasta. Kuntouttava liikunta voi pyrkiä toimintakyvyn 

edistämiseen tai voimavarojen ylläpitämiseen. (Saari & Määttänen 2015.) 

Yhtä kaikille sopivaa liikuntamuotoa ei ole. Terapeuttinen harjoittelu tulee räätälöidä 

asiakkaan tarpeiden mukaan, ja vammat tai sairaudet huomioon ottaen. Vamman aiheuttama 

toiminta- tai liikuntarajoite, esimerkiksi raaja-amputaatio, altistaa asiakkaan tapaturmille, 

jos sitä ei huomioida liikuntaa harrastaessa. On tärkeää, että harjoittelussa huomioidaan 

asiakkaan omat yksilölliset ominaisuudet, kuten voima, taidot ja kestävyys, sekä olosuhteiden 

esteettömyys ja tarvittaessa hankitaan sopivat urheilu- ja apuvälineet. Lisäksi on hyvä 

huomioida asiakkaan omat mieltymykset harjoittelua suunniteltaessa. Vammaisliikunnassa 

hyviä, monille sopivia ja sovellettavia liikuntamuotoja ovat kaikenlainen vesiliikunta sekä 

kuntosaliharjoittelu. (Saari & Määttänen 2015.) 

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevältä fysioterapeutilta edellytetään normaalin kehityksen 

ja sen poikkeamien hyvää tuntemista, jotta hän voi arvioida kuntoutuksen tarvetta ja 

suunnitella sen sisältöä. Kuntoutus pitäisi toteuttaa yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla, 

koska heidän ongelmansa ja kuntoutuksen tarpeensa sekä tavoitteensa ovat ainutlaatuisia. 

Kuntoutukseen vaikuttaa vahvasti lapsen vaikeuksien syy ja laatu. Huomioon tulee myös ottaa 

lapsen kehitysaste ja älyllinen taso. Lasten kuntoutuksen tulisi olla tarpeeksi haastavaa ja 

tavoitteellista, mutta ei turhauttavaa. Kuntoutuksessa tulisi tähdätä kokemuksiin oppimisen 
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ilosta, jotka motivoivat lasta ylläpitämään edistymistä ja kokeilemaan uusia taitoja muissakin 

tilanteissa. (Autti-Rämö 2015.)  

Raaja-amputoitujen kanssa työskentelevän fysioterapeutin on hyvä perehtyä tyypillisimpiin 

raajaproteeseihin, proteesin valmistukseen ja tyngän hoitoon, jotta hän ymmärtää raaja-

amputoitujen liikuntaan liittyviä erityisnäkökohtia. Fyysinen aktiivisuus ja liikunnan 

harrastaminen on amputoiduille suositeltavaa, sillä se kehittää niin kuntoa kuin taitojakin ja 

siten lisää työ- ja toimintakykyä. (Alaranta, Kannisto & Rissanen 2016, 530 – 531.)  

5.1 Preoperatiivinen fysioterapia 

Potilaan ja perheen henkinen valmistaminen amputaatioon on tärkeää ennen leikkausta. Iso 

osa valmistamisesta on informaation antamista tulevasta leikkauksesta ja toimintakyvystä 

jatkossa. (Devinuwara ym. 2018, 234-235; Geertzen ym. 2014a, 355-356.) Hyvän 

valmistautumisen on todettu vähentävän kipua ja myös aavesärkyä leikkauksen jälkeen. 

Henkisen valmistamisen ja preoperatiivisen kuntoutuksen toteuttaminen on mahdollista 

elektiivisten leikkausten kohdalla. (Devinuwara ym. 2018, 234-235.) Trauman seurauksena 

päivystysleikkauksessa tehdyissä amputaatioissa ei yleensä pystytä etukäteen valmistamaan 

potilasta amputaatioon.  

Ennen amputaatiota fysioterapeutti voi valmistaa potilasta ja perhettä käymällä läpi 

leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Potilaan kanssa käydään läpi, miten hän tulee liikkumaan 

leikkauksen jälkeen. Myös mahdollisten apuvälineiden käyttöä voidaan harjoitella. Lisäksi 

etukäteen on hyvä ohjata hengitysharjoitukset, kuten pulloon puhallus, sekä käydä läpi 

tulevat siirtymiset, asento- ja liikehoidot. Ennen leikkausta on hyvä pohtia potilaan kanssa 

yhdessä kuntoutuksen tavoitteita ja selvittää aikaisempi liikunta- ja toimintakyky. (Melander 

& Dalsten 2018; Kauranen 2017, 284.)  

5.2 Postoperatiivinen fysioterapia 

Postoperatiivinen harjoittelu koostuu alkuvaiheessa hengitysharjoituksista, tyngän hoidosta, 

verenkiertoa tehostavista ja turvotusta vähentävistä harjoitteista, asentohoidosta ja 

liikeharjoittelusta sekä varhaisesta mobilisoinnista. Voima- ja kestävyysharjoittelu tyngän ja 

lantion alueen lihaksille aloitetaan mahdollisimman pian, kun kipu ja haavojen tilanne sen 

sallivat. Vähitellen aloitetaan kävelyyn valmistavat harjoitteet ja kävely liikkumisen 

apuvälineillä. (Kauranen 2017, 285; Marshall ym. 2016, 190-191; Piitulainen ym. 2015.) 

Lantion alueen lihasten vahvistaminen on tärkeää kävelyn tai jopa juoksemisen ja hyppimisen 

kannalta (Nolan 2012, 241). Proksimaalisten lihasten vahvistaminen on myös mainittu 

tärkeänä tekijänä alaraaja-amputoitujen kuntoutuksessa (Marshall ym. 2016, 188).  

Alkuvaiheen kuntoutuksessa amputaation jälkeen tulee olla huolellinen etenkin siirtymisissä 

ja liikkumisissa. Amputaation seurauksena kaatumisriski on suurentunut, sillä kehon 
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painopiste on muuttunut. Kaatuminen voi aiheuttaa vakavan vamman vielä 

parantumisvaiheessa olevaan tynkään. Kaatumisriski vähenee kuntoutuksen edetessä 

harjoittelun kautta. (Robinson ym. 2010, 279). 

5.2.1 Tyngän sidonta 

Tyngän muotoilu ja turvotuksen hoitaminen aloitetaan heti leikkauksen jälkeen elastisella 

tynkäsidonnalla (Juutilainen 2016). Sidonnalla valmistellaan raajaa proteesin käyttöön 

sopeuttamalla tyngän kudosten paineenkestoa ja kiinteyttämällä tynkää. Heti 

amputaatioleikkauksen jälkeen tyngän suojaamiseen käytetään haavasidosta, tällöin voidaan 

käyttää myös alipaineen avulla muotoutuvaa lastaa. Ensimmäisinä postoperatiivisina päivinä 

tyngän sidontaan käytetään joustavaa sidosta. Sidos tehdään aluksi melko kevyesti, mutta 

asteittain tiukkuutta lisäten. Sidos löystyy helposti, joten uusintasidos on tehtävä useita 

kertoja vuorokaudessa. (Määttänen & Pohjolainen 2015.) Tynkäsidoksen tulee olla 

tiukimmillaan tyngän kärjessä ja paineen vähentyä kärjestä ylöspäin edetessä (Kauranen 

2017, 284; Handolin & Tukiainen 2012, 458). Kuviossa 3 on kuvattu esimerkki sääri- ja 

reisityngän sidonnasta. 

Sitomisen rinnalla voi käyttää tynkäsukkaa tai silikonituppea. (Määttänen & Pohjolainen 

2015.) Silikonituppi auttaa turvotuksessa, muotoilee tynkää ja suojaa kolhuilta, sen käyttö 

myös nopeuttaa proteesiin sopeutumista (Juutilainen 2016). Silikonituppihoidon 

aloitusajankohdasta on eriäviä mielipiteitä. Juutilaisen (2016) mukaan silikonituppihoito 

voidaan aloittaa haavan ollessa siisti ja kuiva, yleensä 2—3 viikkoa leikkauksesta. Kaurasen 

(2017, 284) mukaan silikonituppihoidon voi aloittaa jo 5—10 vuorokauden kuluttua 

leikkauksesta, jos ei ole ilmennyt komplikaatioita. 

Kuvio 3 Sääri- ja reisityngän käpysidos ankkurilla (Vacker 2019) 



 20 
 

 

5.2.2 Asentohoito 

Asentohoito ehkäisee kontraktuurien eli liikerajoitusten muodostumista tynkään. 

Kontraktuuria syntyy amputaation jälkeen tynkään helposti, sillä amputaatiossa tehty lihasten 

katkaisu aiheuttaa lihasepätasapainoa tyngän nivelten ympärillä. Sääriamputaatiossa tynkään 

voi muodostua polvinivelen fleksiokontraktuura. Tätä voi ehkäistä siten, että polviniveltä 

pyritään pitämään ojennettuna. Makuuasennossa polven alla ei saa pitää tyynyä, sillä se sallii 

polvinivelen koukistumisen. Istuessa tynkä tulee tukea ojennettuun asentoon, pyörätuolissa 

ojennuslaudalla ja tuolissa tai vuoteenreunalla istuessa esimerkiksi tavallisella tuolilla. 

(Kauranen 2017, 285.) 

Reisiamputaatiossa kontraktuuria voi muodostua lonkkaniveleen fleksio- tai abduktiosuuntaan. 

Lonkkanivelessä kontraktuuria voi ehkäistä välttämällä pitkää yhtäjaksoista istumista koska 

silloin lonkkanivel on koukussa. Vastaliikkeenä tulisi maata vatsamakuulla useasti 

vuorokaudessa puolesta tunnista tuntiin kerralla. Vatsamakuulla lonkan ojennusta voi 

korostaa pitämällä tyngän alla tyynyä. Selinmakuulla ollessa reiden päällä voi pitää tyngän 

kunnon sen salliessa pientä painoa, jottei lonkkanivel siinäkään pääse koukistumaan. 

Lonkkanivelen abduktiokontraktuuran ehkäisemiseksi tulee maata amputoimattoman jalan 

kyljellä ilman tyynyä jalkojen välissä. (Kauranen 2017, 285.) 

5.2.3 Liikeharjoittelu 

Liikeharjoittelu pyritään aloittamaan mahdollisimman pian amputaation jälkeen. Aluksi 

lihaksia lähdetään aktivoimaan isometrisillä lihasjännitysharjoitteilla, joista siirrytään 

dynaamisiin harjoituksiin. Dynaamiset harjoitukset aloitetaan ensin oman kehonpainon 

harjoitteilla painovoiman vastuksella. Pikkuhiljaa siirrytään ulkopuolisen vastuksen kuten 

kuminauhan tai painomansettien käyttöön. (Kauranen 2017, 285-286.) Tyngän lihakset 

reagoivat harjoitteluun yhtä hyvin kuin amputoimattoman jalan lihakset (Nolan 2012, 246).  

Liikeharjoittelulla pyritään tasapainottamaan lihasepätasapainoa ja näin ehkäisemään myös 

kontraktuuria. Reisiamputaatiossa liikeharjoittelussa keskitytään vahvistamaan lonkkaniveltä 

ojentavia ja lähentäviä lihaksia. Vastaavasti on hyvä venyttää lonkkaniveltä koukistavia ja 

loitontavia lihaksia.  Sääriamputaatiossa vahvistetaan polviniveltä ojentavia lihaksia ja 

venytetään koukistavia lihaksia. (Kauranen 2017, 285-286.) Myös muissa tutkimuksissa 

kuntoutuksessa tärkeäksi on mainittu lihasten vahvistaminen proksimaalisesti (Marshall ym. 

2016, 188) ja lantion alueella (Nolan 2012, 241).  

5.2.4 Pystyasento  

Jo ennen proteesin hankintaa harjoitellaan pystyasentoa ja liikkumista (Kauranen 2017, 286; 

Geertzen ym. 2014b, 4). Pystyasennon harjoittelu voidaan aloittaa 1—3 vuorokautta 

amputaatiosta. Kehon muuttuneen painopisteen vuoksi seisoma-asennossa on aluksi haastavaa 
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säilyttää tasapaino. Seistessä harjoitellaan ensin symmetristä asentoa, ettei virheellisesti 

kuormittava asento aiheuta kontraktuuria. Epäsymmetrinen seisoma-asento tarkoittaa usein 

sitä, että lantio nousee herkästi amputoidulla puolella toista puolta ylemmäs ja nostaa 

samalla tyngän lihasten tonusta. Kun symmetrisen seisoma-asennon hallinta alkaa sujua, 

voidaan siirtyä kävelyharjoituksiin. Kävelyharjoitukset aloitetaan nojapuiden välissä 3—5 

vuorokautta amputaatiosta. Kävelyharjoittelua voidaan jatkaa kyynärsauvoilla noin 7—10 

vuorokautta amputaatiosta. (Kauranen 2017, 286.) 

Toisaalta Maguire & Boldt (2013, 9) ohjaavat aikuisia alaraaja-amputoituja välttämään 

seisomista ja liikkumista ilman proteesia. Ilman proteesia seisominen automaattisesti siirtää 

amputoidun painopistettä terveen jalan päälle, jolloin he oppivat helpommin epäsymmetrisen 

seisoma-asennon. Painon kannattelu molemmilla raajoilla on erityisen tärkeää proteesin 

käytön kannalta, joten aiemmin opittu epäsymmetrinen asento voi aiheuttaa haasteita, kun 

proteesin kanssa aloitetaan harjoittelu. Kävelyä, eli yhdellä jalalla hyppimistä ei suositella, 

koska siinä terveeseen jalkaan kohdistuu ylimääräistä kuormitusta.  

Koska Maguire & Boldt (2013) ohjeistus on tehty aikuisille amputoiduille, ei voida olla varmoja 

pätevätkö samat suositukset lapsiasiakkaisiin. Ottaen huomioon lasten kevyemmän 

ruumiinrakenteen ja nopeamman kuntoutumisen, on perusteltua puoltaa pystyasennon 

harjoittelua myös ilman proteesia. Pystyasennon harjoittelusta on hyötyä siirtymissä 

sairaalassa ja myöhemmin elämässä. Se myös lisää potilaan aktiivisuutta, joka avustaa 

kuntoutumista ja voimistumista. Nämä tekijät ovat myös erityisen tärkeitä protetisoinnin 

kannalta. Lisäksi muissa julkaisuissa on suositeltu aikuisillekin pystyasennon ja kävelyn 

harjoittelua kävelynapuvälineiden avulla ennen proteesin hankintaa (Melander & Dalsten 

2018; Kauranen 2017, 268; Marshall ym. 2016, 190-191; Geertzen ym. 2014b, 4.) Kuitenkin 

Maguire & Boldt (2013) huomion valossa tulisi lastenkin kohdalla kiinnittää erityistä huomiota 

pystyasennon symmetrisyyteen harjoittelussa.  

6 Protetisointi 

Proteesi on menetetyn kehonosan korvike, jota käytetään joko toiminnallisista tai 

kosmeettisista syistä (Pohjolainen 2010, 743). Proteesilla on suuri merkitys amputoidun 

toimintakykyyn, etenkin mitä korkeampi amputaatiotaso on kyseessä, koska omia lihaksia ja 

niveliä puuttuu aina enemmän. Lapsen protetisointi eroaa paljon aikuisen protetisoinnista, 

vaikka kyseessä olisi sama amputaatiotaso, koska proteesin komponentteja on vähemmän 

tarjolla. Lapsille tarkoitettuja komponentteja on alettu valmistaa vasta 1980-luvun lopulla ja 

vaikka niiden määrä on siitä lisääntynyt, niitä on vieläkin rajattu valikoima verrattuna 

aikuisten komponentteihin. (Eshraghi ym. 2018, 194.)  

Proteesin valmistuksen voi aloittaa, kun tyngästä on turvotus laskenut ja se ei ole 

kosketusarka. Tyngän hoidolla ja alkuvaiheen harjoittelulla pyritään siihen, että proteesin 
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valmistukseen päästään 3—4 viikon päästä amputaatiosta. Proteesin valmistus alkaa tyngän 

tutkimisella, raajan kipsimallin eli kipsinegatiivin ottamisella ja määrittelemällä 

valmistettavan proteesin tyyppi. Kipsinegatiivista valetaan tynkää vastaava kipsipositiivi, 

jonka päälle proteesin holkki valmistetaan. (Pohjolainen 2010, 744, 749.)  

Protetisointiprosessi voi vaatia useita sovituskäyntejä. Ensimmäisessä sovituksessa 

huomioidaan etenkin tynkätupen sopivuus ja nivelten liikkuvuus. Tämän sovituksen jälkeen 

osat liitetään toisiinsa ja tehdään vielä tarvittavat muokkaukset. Viimeisessä sovituksessa 

proteesista tarkistetaan vielä kertaalleen sopivuus sekä toiminnan moitteettomuus ja pituus 

suhteessa toiseen alaraajaan. Tällöin myös neuvotaan proteesin käyttö ja hoito, etenkin 

hyvän hygienian merkitys tyngän tulehdusten ja ihottuman välttämiseksi. (Pohjolainen 2010, 

749.)  

Protetisointivaiheessa proteesia säädettäessä on olennaista optimoida painon jakautuminen, 

akselien suuntautuminen ja kävelyn dynamiikka, jotta maksimoidaan proteesin mukavuus, 

toiminta ja kestävyys. Amputoidun tulisi kyetä kävelemään turvallisesti mahdollisimman 

monissa eri tilanteissa, ei vain tasaisella vaan myös epätasaisessa maastossa, portaissa ja 

juostessa. (Griffet 2015, 170.) 

6.1 Alaraajaproteesien osat  

Alaraajaproteesi koostuu tyngän ympärille tulevasta tupesta, sen päälle asettuvasta holkista, 

tarvittaessa näiden väliin puettavista tynkäsukista, lukitusmekanismista, reisiproteesissa 

polvinivelestä, sääriosan putkesta ja jalkaterästä sekä asiakkaan toiveiden mukaisesta 

kosmetiikasta. Erilaisia lukitusvaihtoehtoja proteeseissa ovat muun muassa tappilukko, 

narulukko ja alipainekiinnitys. (Suomen Amputoidut ry, 3.) Kuviossa 4 näkyy esimerkki lapsen 

reisiproteesista. Proteesi on alipainekiinnitteinen ja siinä on moniakselinen polvinivel (Total 

knee junior, Össur), joka lukittuu kantaiskussa polven ollessa täysin ojennettuna.  
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Kuvio 4 Lapsen alipainekiinnitteinen reisiproteesi (Määttänen 2019) 

Sääriproteeseissa käytetään silikonituppea vaimentamassa kuormitusta. Reisiproteeseissa on 

käytetty usein silikonitupen sijaan ilmatilaa, jonka päällä tynkä lepää raajan tukivaiheessa. 

(Pohjolainen 2010, 748.) Reisitason protetisoinnissa on tapahtunut uudistuksia, ja siinäkin 

käytetään nykyään silikonituppea tyngän suojana. Silikonituppi vähentää proteesin 

aiheuttamaa hankausta tynkään ja lisää käyttömukavuutta jakamalla paineen koko tyngän 

pinnalle. Silikonitupen avulla reisityngän pehmytkudokset asettuvat vaadittuun muotoon, 

jotta jäykän holkin pukeminen on helpompaa. (Griffet 2015, 164-166.)  

Holkki on toiminnallisen proteesin perusta, sen tulee olla yksilöllinen, mukava ja anatomisesti 

sopiva (Eshraghi ym. 2018, 194). Holkin valmistuksessa voidaan käyttää kipsijäljennöstä tai 

suorasovitusmenetelmää (Suomen Amputoidut ry, 3). Sääriamputaatioissa yleisimmät holkit 

ovat totaalikontakti ja Patellar Tendon Bearing, eli PTB. Holkki ja tuppi ovat tärkeässä 

roolissa vartalon painon siirtämisessä. Tuppi määrittää kuinka paino siirtyy tynkään ja sen 

tyyppi voi vaikuttaa tyngän ongelmiin, joita ovat esimerkiksi hankauksesta johtuva kipu, 

tyngän koon vaihtelu ja iho-ongelmat. Sääriproteesin valintaan vaikuttaa amputoidun kyky 

sietää paikallista painetta patellajänteessä, sääriluun vieressä ja polvitaipeen alueella. 

(Devinuwara ym. 2018, 237-238.)  
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Sääriamputoiduilla PTB holkki oli käytetyin suurimmassa osassa Eshraghi ym. (2018) tekemän 

kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista. Kaurasen (2017, 287) mukaan sääriamputaatioissa 

käytetään usein totaalikontaktiproteesia, koska siinä kuormitus jakautuu tasaisesti tyngän 

ihoalueelle kokonaisuudessaan. Proteesinsieto sääriamputaatioissa on yleisesti parantunut 

totaalikontaktiproteesien kehityksen myötä. Niiden ansiosta amputoitu ei enää altistu 

patellan alaiselle tai popliteaaliselle ylirasitukselle. (Griffet 2015, 167-168.)  

Reisiproteeseissa on kahdenlaisia holkkeja, nelikulmainen (quadrilateral) tai istuinluun 

sisältävä (ischial containment socket). Valinta riippuu tyngän pituudesta, potilaan 

aktiivisuustasosta ja istuinluun potentiaalisesta painonkannattelukyvystä. (Devinuwara ym. 

2018, 237.) Aiemmin holkit olivat nelikulmaista mallia ja vaativat kovaa kiristämistä tynkään, 

mikä aiheutti reiden etu-takasuuntaista epämuodostumista. Uudet holkit peittävät istuinluun 

keskiosan, mikä sallii erinomaisen kontrollin ilman tyngän päähän kohdistuvaa kiristystä. 

Reisiluu asettuu holkin ulkoreunaan ja siten mahdollistaa tarkemman proteesin kontrollin. 

(Griffet 2015, 165.)  

Reisiproteesissa tulee olla myös polvinivel. Proteesipolvi ojentuu ja koukistuu 

heilahdusvaiheessa ja ojentuu tukivaiheessa anatomisen polvinivelen mukaisesti. 

Proteesipolvet kategorisoidaan sen mukaan, kuinka ne koukistuvat ja ojentuvat. 

Monosentrinen eli yksiakselinen polvi liikkuu yhden akselin ympärillä, kun taas polysentrisellä 

eli moniakselisella polvinivelellä on monta liikeakselia. Polvinivelen kontrollointiin on monia 

eri tapoja, yksiakselisessa polvessa kontrolli on tukivaiheessa, joko stabiloivana mekanismina 

tai hydraulisesti joustavana mekanismina. Aktiiviset amputoidut hyötyvät painoaktivoidusta 

polvesta, jossa on tukivaiheen kontrolli. (Devinuwara ym. 2018, 238)  

Lasten painolle ja pituudelle soveltuvissa proteesipolvissa on rajatusti toimintoja. Ne sallivat 

kävelyn vaihtelun, mutta eivät avusta kävellessä alaspäin kaltevilla tasoilla tai portaissa ja 

ylöspäin mentäessä ne toimivat vielä huonommin. Lasten hyvästä sopeutumiskyvystä johtuen 

lapsi, jolla on riittävän pitkä tynkä, pärjää kaikissa tilanteissa polvinivelen yksinkertaisesta 

suunnittelusta huolimatta. Lapsen kasvaessa polvinivelen vaihtoehdot ja ominaisuudet 

lisääntyvät. (Griffet 2015, 167.) Suurimmassa osassa lasten proteesipolvista käytetään neljä- 

ja kuusirimaista kytköstä (four- and six-bar linkage) joissa on yksiakselista polvea parempi 

kontrolli tukivaiheessa (Eshraghi ym. 2018, 195).   

Enimmäkseen lasten proteesien jalkaterät ovat pienennettyjä versioita aikuisille 

suunnitelluista passiivisista jalkateristä. Passiiviset jalkaterät voidaan jakaa nivelellisiin ja 

nivelettömiin. Yksinkertaisin niveletön jalkaterä on Solid Ankle Cushion Heel, eli SACH, jossa 

jalkaterän joustavuus tuottaa nilkan liikkeen. Monimutkaisempi jalkaterä Flex Foot varastoi ja 

palauttaa energiaa kävelyn aikana. Nivelelliset jalkaterät ovat yksi tai moninivelisiä ja 

helpottavat kävelyä epätasaisella alustalla. (Taboga & Grabowski 2017, 47-48.)  
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Jalkateräosan valintaan vaikuttaa oletettu aktiivisuustaso ja amputoidun tavoitteet. Urheilua 

varten on myös juoksujalkateriä. Esimerkiksi Britanniassa terveysministeriö tarjoaa rahoitusta 

lapsille urheiluproteesin hankintaan, jotta he voivat osallistua liikuntaan. (Devinuwara ym. 

2018, 238.)  

6.2 Proteesin käyttö ja huolto 

Proteesin käyttöä opetellessa tähdätään itsenäiseen pärjäämiseen arjessa. Amputoidulle tulee 

opettaa proteesin oikeaoppinen pukeminen sekä keinot proteesin puhdistamiseen ja 

huoltamiseen. (Griffet 2015, 174.) Hoitavan lääkärin vastuulla on, että potilas saa riittävästi 

suunnitelmallista harjoittelua proteesin käyttöön. Alaraaja-amputoidun kuntoutuksessa 

lääkärin, fysioterapeutin ja apuvälineteknikon on tärkeä olla tiiviissä yhteistyössä. Proteesin 

käytön harjoittelussa on tavoitteena oppia korvaamaan proteesin avulla puuttuvaa raajaa 

mahdollisimman hyvin ja oppia selviytymään itsenäisesti arjen toiminnoista. Nuorilla 

oppiminen on usein nopeaa ja heillä tavoitellaan luonnollisen näköistä proteesin käyttöä. 

(Pohjolainen 2010, 749.) Brofkan tapaustutkimuksessa (2018, 8) todettiin, että lapsilla ja 

nuorilla sulautuminen ikätovereiden joukkoon voi olla hyvin tärkeä tavoite liikkumiselle, ja 

siten kuntoutuksessa onkin tärkeää huomioida myös heidän psykososiaaliset tavoitteensa 

proteesin käytölle.  

Proteesi puetaan kiinnitystavasta ja tyngän piirteistä riippuen hieman eri tavoin (Respecta b, 

28). Ensin tyngän päälle puetaan tynkätuppi. Tynkätuppi voi olla esimerkiksi silikonia, ja se 

puetaan aina samalla periaatteella niin, ettei ilmakuplia tai ryppyjä jää tupen ja tyngän 

väliin. Tappilukkoinen sääriproteesi kiinnittyy tupen päässä olevalla tapilla proteesin holkkiin. 

Joissain malleissa tapin saa lukkiutumaan istuma-asennossa työntäen tynkää proteesia vasten, 

kun taas joissain lukkiutuminen täytyy tehdä seisten siirtämällä painoa proteesin päälle. 

Amputoitu voi tuntea tai kuulla kun proteesi lukkiutuu paikalleen. Tappilukkoinen proteesi 

irtoaa proteesin sivussa olevaa painiketta painamalla, joka vapauttaa tapin. 

Alipainekiinnitteinen proteesi voidaan myös pukea istuen tai seisten mallista riippuen. Kun 

tyngän päälle on puettu tuppi, asetetaan se proteesin holkkiin ja painetaan sen pohjalle asti. 

Holkin ja tyngän päälle asetetaan vielä ilmatiivis hiha, joka varmistaa, että holkkiin 

muodostuu alipaine. Alipaineen avulla proteesi pysyy paikoillaan. (Maguire & Boldt 2013, 12-

13.)  

Kun tynkä pienenee proteesin käytön myötä, voidaan tupen ja holkin väliin pukea sukkia 

suurentamaan tynkää. Tällöin se mahtuu edelleen kiinnittymään proteesiin. Sukat tulee pukea 

tasaisesti ryppyjä välttäen, ettei tyngän iho vaurioidu. Sukkien tulisi olla myös puhtaita ja 

kuivia, jotta tynkä pysyy mahdollisimman terveenä. (Maguire & Boldt 2013, 16.) 

Proteesi pitää puhdistaa ja huoltaa päivittäin. Proteesin sisäpuolen voi pyyhkiä kostealla 

liinalla hien ja ihosolukon poistamiseksi. (Respecta b, 28.) Silikonituppi tulee pestä joka ilta 
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saippualiuoksessa hellävaraisesti hangaten joko kädellä, sienellä tai harjalla ja huuhdella 

lämpimällä vedellä. Tärkeää on varsinkin tupen sisäpuolen peseminen. (Respecta a, 4; 

Maguire & Boldt 2013, 20.) Pesussa ei saa käyttää öljypohjaista saippuaa. Silikonitupen voi 

myös välillä pestä koneessa ja desinfioida alkoholipitoisella aineella. (Respecta a, 4.) Jos 

proteesin kanssa käyttää tynkäsukkia, ne tulee pestä koneessa, eikä niitä saa kuivattaa 

kuivausrummussa (Maguire & Boldt 2013, 17). 

6.3 Kävelyharjoittelu 

Wong ym. (2016, 8-16) artikkelissa pyrittiin löytämään hyviä harjoitusohjelmia 

kävelynopeuden parantamiseksi alaraaja-amputoiduilla aikuisilla. Mitään 

harjoitusmenetelmää ei noussut ylitse muiden, vaan kaikilla tunnuttiin saavan yhtä hyviä 

tuloksia. Tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä olivat valvottu kävely, spesifi 

lihasvoimaharjoittelu, tasapainoharjoittelu, kävelyharjoittelu osissa ja toiminnallinen 

harjoittelu.  

Myös Highsmithin ym. (2016, 1, 9) tekemässä katsauksessa yritettiin löytää aiemmista 

tutkimuksista tehokkain tapa kävelyharjoitteluun. Katsauksessa verrattiin etenkin 

kävelymattoharjoittelua ja harjoittelua ilman kävelymattoa. Tutkimuksista ei selvinnyt yhtä 

muita parempaa tapaa harjoittaa kävelyä. Alaraaja-amputoitujen kävelyä näyttivät 

kehittävän kaikki ammattilaisten suunnittelemat ja heidän valvonnassaan suoritetut 

terapeuttiset harjoitusohjelmat, jotka lisäsivät päivittäistä kävelyyn käytettyä aikaa.   

Kävelyharjoittelulla voidaan parantaa kävelymallin lisäksi painon kannattelua proteesilla, 

tasapainoa, reaktiokykyä ja sopeutumista proteesiin. Kuten muussakin harjoittelussa, 

kävelyssäkin tulisi edetä progressiivisesti, eli asteittain. (Verhoeff, Rau & Friedel 2008, 4.)  

Ensin harjoitellaan symmetristä pystyasentoa nojapuiden välissä. Harjoittelu aloitetaan 

pitämällä molemmilla käsillä tuesta kiinni, mutta pikkuhiljaa tuen määrää voidaan vähentää. 

Seisomisen lisäksi nojapuiden välissä voidaan harjoitella osittaista painonsiirtoa proteesin 

päälle. Painonsiirtoja tehdään sivusuunnassa sekä eteen-taakse. Osittaisesta painonsiirrosta 

voidaan siirtyä täyteen painonsiirtoon ja lopulta askellusharjoituksiin. Painonsiirtoja voi 

harjoitella myös esimerkiksi potkaisemalla palloa terveellä jalalla, jolloin painoa kannatellaan 

proteesilla. Pystyasentoa ja tasapainoa voi harjoitella esimerkiksi heittelemällä palloa 

ohjaajan kanssa ilman tukea. Haastavuutta pystyasennon harjoitteluun saa myös esimerkiksi 

tasapainoalustan päällä seisomisella. (Verhoeff ym. 2008, 8-27.)  

Kävelemään lähdetään ensin nojapuiden välissä. Askellusharjoittelu voidaan aloittaa 

ottamalla vain yksi askel terveellä jalalla eteen ja taakse, jolloin proteesi toimii tukijalkana. 

Harjoittelua jatketaan proteesijalan askellusharjoittelulla, jolloin terve jalka toimii 
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tukijalkana. Kun askellus alkaa sujua, voidaan siitä jatkaa kävelyyn nojapuiden välissä. 

Pikkuhiljaa tuen määrää vähennetään. (Verhoeff ym. 2008, 30–43.)  

6.4 Proteesin toiminnallinen käyttö 

Proteesin kanssa on hyvä tarpeen mukaan harjoitella myös toiminnallisia arjen tehtäviä. 

Esimerkiksi portaiden kulkeminen ylös ja alas, lattialle istuminen, lattialta nouseminen ja 

painon kantaminen proteesin puolella voivat vaatia harjoittelua. (Verhoeff ym. 2008, 60-69.)  

Porraskävely voidaan toteuttaa proteesin kanssa niin, että ylöspäin noustaan aina terveellä 

jalalla ja proteesijalka seuraa perässä. Alaspäin mennään proteesijohtoisesti, eli astutaan 

ensin proteesilla askel alaspäin ja terve jalka seuraa perässä. Lattialle voi reisiproteesin 

kanssa siirtyä koukistaen terveen jalan polvea, ja tuomalla ensin kädet lattiaan tueksi. 

Proteesi pysyy suorana vartalon takana. (Verhoeff ym. 2008, 61-63.) 

Lisäksi erilaiset ympäristöt voivat tuottaa haasteita proteesin kanssa kulkiessa. Olisi hyvä 

harjoitella myös epätasaisella alustalla, ylämäessä ja alamäessä kulkemista. Muita haastavia 

harjoituksia ovat pallon pomputtelu, yhden jalan seisonta proteesilla, hyppiminen ja 

juokseminen. (Verhoeff ym. 2008, 48-55.) Lapsen arkiympäristöistä, esimerkiksi koulun 

pihalta, löytyy erilaisia alustoja ja kaltevuuksia, joten liikkumista on hyvä harjoitella eri 

alustoilla (Kerfeld ym. 2018, 438). Mahdollisuuksien mukaan myös haastavampia tehtäviä, 

kuten hyppimistä tai juoksemista tulisi harjoitella, koska ne ovat lapsen arkeen liittyviä 

normaaleja liikkumismuotoja.   

Kerfeld ym. (2018, 440-441) tekemässä kyselytutkimuksessa 58% alaraajaproteesia käyttävien 

lasten vanhemmista kertoi lastensa osallistuvan liikunnallisiin leikkeihin ikätovereidensa 

kanssa. Noin sama määrä vastaajia oli kuitenkin myös sitä mieltä, että heidän lapsensa eivät 

pysyneet ikätovereiden perässä leikeissä. Lattialla leikkiminen, asentojen vaihtaminen, 

liikkuvuus ja istuminen tuottivat haasteita leikkiin osallistumisessa. Myös pitkien matkojen 

kävely, juokseminen, yhden jalan hyppiminen tai koordinaatio koettiin ikätovereita 

heikommiksi taidoiksi, mikä vaikutti leikkeihin osallistumiseen. Samat haasteet ilmenivät sekä 

sääri- että reisiamputoiduilla lapsilla. 

6.5 Jatkokuntoutus 

Jatkovaiheen harjoittelu koostuu aktiivisesta venyttelystä ja lihaskuntoharjoitteista koko 

keholle. Ylävartalon lihasharjoittelu tulee huomioida, jotta siirtymiset ja sauvojen käyttö 

sujuisivat helpommin (Piitulainen ym. 2015). Jatkokuntoutuksen tulee sisältää myös 

yleiskuntoa kehittäviä harjoituksia lisääntyneen energiankulutuksen vuoksi. 

Liikunnan ja erityisesti voimaharjoittelun jatkaminen säännöllisesti arjessa olisi suositeltavaa 

alaraaja-amputoiduille. Kuitenkin harva alaraaja-amputoitu aikuinen harrastaa aktiivisesti 
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mitään liikuntaa, vaikka on muuten perusterve ja kykenevä urheilemaan. Syinä tälle on 

mainittu oman liikkumiskyvyn rajoitteet verrattuna muihin ihmisiin ja tiedon puute itselle 

sopivasta liikunnasta. (Nolan 2012, 241.) Myös proteesin lisäämä energiankulutus kävellessä 

vaatii alaraaja-amputoidulta kestävyyttä. Lihasvoiman ja kestävyyskunnon ylläpitämiseksi olisi 

hyvä ohjata alaraaja-amputoituja lapsia liikuntaharrastuksen pariin mahdollisimman pian 

proteesin käytön opettelun jälkeen.  

Alaraaja-amputoidut lapset oppivat nopeasti kävelemään epäsymmetrisesti, mikä voi lisätä 

toissijaisten vammojen riskiä (Taboga & Grabowski 2017, 48). Jatkokuntoutuksessa voidaan 

tarvita kävelyharjoittelujaksoja, joilla ehkäistään amputaatioon liittyviä epäsymmetrioita ja 

toissijaisia oireita (Highsmith ym. 2016, 10). Amputaation vaikutusta selkärangan ja lantion 

linjaukseen tulee arvioida koko kasvuvaiheen ajan. Myös jalkojen pituudessa tapahtuvia 

muutoksia ja proteesin yläpuolisten nivelten liikelaajuuksia tulee seurata tarkasti. Lapsilla 

proteesin vaatimukset muuttuvat kasvun myötä. Proteesi uusitaan aina tarpeen vaatiessa, 

yleensä kerran vuodessa. (Griffet 2015, 174.) 

Brofka (2018, 7) viittaa artikkelissaan Ulger & Sener (2011) tutkimukseen, jossa todettiin 

proteesin kokopäiväisen päällä pitämisen vaikuttavan positiivisesti amputoidun 

toimintakykyyn ja kävelymalliin, sekä lisäävän painonkannattelua proteesilla. Proteesia olisi 

siis hyvä pitää päällä myös silloin, kun sitä ei tarvitse liikkumiseen, esimerkiksi istuessa. 

7 Toteutus  

Tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen. Toiminnallinen opinnäytetyö on yleensä 

työelämälähtöinen ja sillä on jokin lopputuotos, joka voi olla esimerkiksi ohjeistus, opas tai 

toiminnan toteuttaminen. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu käytännön toteutuksesta ja 

sen raportoinnista, mutta myös perusteellisesta teoriapohjasta sekä viitekehyksestä. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 9, 43.)  

Tässä työssä tietoperustaa kerättiin kirjallisuuskatsauksella ja konsultaatiohaastatteluilla. 

Kerätyn aineiston pohjalta työn lopputuotoksena syntyi opas Uuden Lastensairaalan 

fysioterapeuteille. Oppaan onnistumista arviotiin SWOT-analyysilla.  

Kuviossa 5 on kuvattuna opinnäytetyön toteutuksen vaiheet pääpiirteittäin. Opinnäytetyöstä 

oltiin ensimmäistä kertaa yhteydessä työelämäkumppaniin toukokuussa 2018. Tarkempi 

suunnittelu alkoi heinäkuussa 2018, kun ensimmäiset tapaamiset pidettiin Uudella 

Lastensairaalalla. Lopullinen aiherajaus saatiin lukittua syyskuussa 2018 ja suunnitelma 

hyväksyttiin helmikuussa 2019. Tutkimuslupaa haettiin heti suunnitelman hyväksyttyä ja se 

myönnettiin maaliskuussa 2019. Kirjallisuuskatsausta jatkettiin siitä, mihin se suunnitelman 

pohjalta jäi. Maalis-huhtikuussa toteutettiin haastattelut, niiden litterointi sekä yhteenveto. 

Haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta suunniteltiin raakaversio oppaasta, joka 
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lähetettiin huhtikuussa työelämäkumppaneille kommentoitavaksi. Opinnäytetyö viimeisteltiin 

toukokuussa 2019, joten kokonaisuudessaan prosessiin kului noin vuosi.  

 

Kuvio 5 Opinnäytetyön vaiheet 

7.1 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus on tutkimuksen teoreettinen tai käsitteellinen kehikko. Sen tarkoituksena 

on tutustua tutkimuksen kannalta olennaiseen kirjallisuuteen, jotta saadaan selville 

aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia ja näkökulmia. (Hirsjärvi ym. 2010, 121.) 

Kirjallisuuskatsauksessa noudatettiin narratiivisen yleiskatsauksen käytäntöjä, mutta sen 

raportoinnissa ei ole noudatettu perinteisen kirjallisuuskatsauksen rakennetta. Rakenteesta 

poikkeaminen on perusteltua, jotta tuloksia voidaan paremmin hyödyntää käytännössä. (Stolt, 

Axelin & Suhonen 2015, 32.) Koska tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja tarkoitettu 

fysioterapeuteille, koettiin tulosten hyödynnettävyys tärkeäksi ominaisuudeksi. Katsauksen 

tulokset löytyvät opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä (kappaleet 3―6), josta ne ovat 

helposti lukijan löydettävissä.  

Kirjallisuuskatsauksella haettiin vastausta kysymykseen, mitä alaraaja-amputoitujen lasten 

fysioterapia ja kuntoutus sisältää. Tiedonhakua jatkettiin opinnäytetyön suunnitelman 

tiedonhaun pohjalta, ja haku suoritettiin huhti-toukokuun aikana. Tietoa etsittiin PubMed, 

ScienceDirect, SAGEjournals, Google Scholar ja Pedro –tietokannoista sekä Laurean ja 

Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastoilta ja Duodecimin Oppiportista. Aineiston 

etsintä aloitettiin eri yhdistelmillä hakusanoista lasten alaraaja-amputaatiot, pediatric, 

children, lower limb amputation, amputation, rehabilitation, prosthesis ja lower limb 

prosthesis. Pedrosta hakusanoilla lower-limb amputation tuli 41 osumaa, ja hakusanoilla 

lower-limb prosthesis 21 osumaa. PubMedistä hakusanalla Pediatric OR child* AND prosthesis 

AND “lower-limb amputation” tuli 20 osumaa ja hakusanalla pediatric OR paediatric OR child* 

AND “lower-limb amputation” AND rehabilitation 27 osumaa. Hakusanalla “lower limb 
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prosthesis” AND rehabilitation PubMed tarjosi 94 osumaa ja hakusanalla Prosthetic training 

AND “lower limb” 242 osumaa. SAGEjournalsista tuli 873 osumaa hakusanalla Pediatric OR 

paediatric OR child* AND LLA OR lower-limb AND amputation. Samalla hakusanalla 

sciencedirectistä tuli 20 360 osumaa. Hakuja täydennettiin käsihaulla sekä vapaasanahauilla 

“alaraaja-amputaatio ja kuntoutus”, “amputaatio tyngän sidonta”, “alaraajaproteesi”, 

”phantom limb pain and children”, “amputation riktlinjer” ja “exercise program lower-limb 

amputee”.  

Tutkimusten mukaanotto- ja poissulkukriteereitä olivat niiden sopivuus työn aiheeseen. 

Mukaan otettiin tietokannoista löydetyt englanninkieliset tutkimukset, jotka käsittelivät 

alaraaja-amputaatioita ja kuntoutusta. Kaikki yläraaja-amputaatiota koskevat tutkimukset 

poissuljettiin. Artikkelien valinnassa suosittiin lapsia käsitteleviä tutkimuksia. Kuitenkin 

aikuisia alaraaja-amputoituja käsittelevät tutkimukset hyväksyttiin myös työhön, koska lapsia 

koskevia aiheeseen sopivia artikkeleita löytyi vähän. Valinnassa suosittiin myös uusimpia 

tutkimuksia, ja tarkennetuissa hauissa tutkimusten ikä rajattiin enintään 10 vuoteen. 

Rajauksella pyrittiin löytämään mahdollisimman uutta tietoa.  

Lopulta työhön päätyi lähteiksi 20 kansainvälistä tieteellistä julkaisua ja 8 alaraaja-

amputoiduille tehtyä opasta. Muita käytettyjä lähdetyyppejä olivat painetut lähteet kuten 

kirjat ja niissä esiintyvät artikkelit. Osa kirjoista luettiin sähköisessä muodossa Duodecimin 

oppiportti palvelussa. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä vapaasanahauilla löytyi 

hyödyllisiä artikkeleita sekä yhdistysten ja yritysten nettisivuja. 

Tiedonhaussa kävi ilmi, että monet artikkelit koskevat aikuisia amputoituja ja lapsiin liittyviä 

artikkeleita on huomattavasti vähemmän. Lisäksi amputoidut ovat ryhmänä niin pieni ja 

moninainen, että tehtyjen tutkimusten tuloksia on vaikea yleistää. Tutkimusten 

osallistujamäärät ovat yleensä pieniä ja osallistujien amputaatiotasot hyvin erilaisia. 

7.2 Konsultaatiohaastattelu 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhtenä menetelmänä voi käyttää konsultaatiota, jonka voi 

toteuttaa esimerkiksi asiantuntijoita haastatellen. Konsultaatiosta saatuun informaatioon voi 

opinnäytetyössä pohjata kuten muihinkin luotettaviin lähdeaineistoihin. Saatua tietoa voi 

käyttää päättelyn ja argumentoinnin tukena, faktatiedon tarkistamiseen, tai tuomaan työhön 

teoreettista syvyyttä. Konsultaation tekeminen tiedon tarkistamiseksi on hyödyllistä, koska 

kaikki tieto ei ole yhtä ajanmukaista tai tiedot saattavat olla ristiriitaisia. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 53-54, 58.)  

Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, mitä fysioterapeutin pitää tietää amputaatioista, 

alaraajaproteeseista ja lapsiasiakkaista pystyäkseen tarjoamaan parhaan mahdollisen 

palvelun asiakkailleen. Haastatteluilla konsultoitiin ammattilaisia, joilla on kokemusta 
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alaraaja-amputoiduista lapsista ja erityisosaamista proteeseista. Haastatteluihin osallistuivat 

Össurin johtava fysioterapeutti, Haltija Groupin johtava proteesimestari ja Respectan 

apuvälineteknikko. Nämä henkilöt valikoituivat haastateltaviksi yhteistyökumppanin 

ehdotuksesta oletuksella, että heillä on kokemusta aihepiiristä. Haastateltavat olivat eri 

alojen ammattilaisia, jotta aiheeseen saatiin erilaisia näkökulmia. Haastateltaviin oltiin 

yhteydessä opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja haastattelut toteutettiin 

tutkimusluvan saamisen jälkeen maalis—huhtikuussa 2019.   

Haastattelukysymykset (Liite 1) sekä opinnäytetyön suunnitelma lähetettiin etukäteen 

haastateltaville, jotta he pystyivät tutustumaan niihin ennen haastatteluja. Koska 

haastatteluissa halutaan saada mahdollisimman paljon tietoa, on hyvä antaa haastateltavien 

perehtyä kysymyksiin ja aiheeseen etukäteen. On myös eettisesti perusteltua esittää 

suunnitelma ja kysymykset ennen haastatteluja, jotta haastateltavat tietävät, mihin 

haastattelu liittyy. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85-86.)  

Haastattelu on menetelmänä joustava ja mahdollistaa lisäkysymysten esittämisen ja 

vastausten täsmentämisen (Hirsjärvi & Hurme 2010, 35-36). Haastattelutyylinä 

teemahaastattelu on puolistrukturoitu, eli vapaampi tapa kerätä aineistoa. Yleensä 

toiminnallisissa opinnäytetöissä käytetään teemahaastattelua, kun tavoitteena on hankkia 

tietoa jostakin määritellystä teemasta tai kun halutaan konsultoida asiantuntijoita. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 63.) Teemahaastattelu rakentuu aiheen kannalta keskeisten teemojen 

varaan. Haastattelun aihepiirit ja teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

kysymysten järjestys voi vaihdella, eikä niiden tarkkaa muotoa ja järjestystä tarvitse päättää 

ennalta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48.)  

Teemahaastatteluun päädyttiin, koska se on joustava menetelmä ja haastatteluissa oletettiin 

esille tulevan asioita, joita ei olisi osattu ennakoida. Teemahaastattelu antoi myös 

mahdollisuuden pyytää haastateltavia tarkentamaan vastauksiaan, jolloin saatua aineistoa 

pystyttiin tulkitsemaan luotettavammin.  

Ennen haastatteluja haastateltavia pyydettiin allekirjoittamaan suostumuslomake (Liite 2). 

Haastateltavilta oli saatava suostumus, koska työn teossa hyödynnettiin heidän osaamistaan. 

Suostumuksen tulee aina olla vapaaehtoinen ja sen voi antaa henkilö, joka on kykenevä 

kypsään päätöksentekoon ja on perehtynyt tutkimukseen sekä sen vaatimuksiin. (Hirsjärvi ym. 

2010, 25.) Suostumuslomakkeesta kävi ilmi perehtyneisyys työn toimintatapoihin, hyväksyntä 

haastattelun tallentamiseen ja suostumus haastattelusta saadun tiedon käyttämiseen työssä.   

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, koska haastateltavat työskentelevät eri 

yrityksissä ja oli käytännöllisempää haastatella heitä erikseen. Haastattelut äänitettiin 

kahdella puhelimella, jotta ne pystyttiin luotettavammin litteroimaan ja analysoimaan 
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myöhemmin. Haastattelut kestivät noin 30—45 minuuttia ja ne tehtiin kasvotusten 

rauhallisissa tiloissa yritysten toimipisteissä.  

7.2.1 Sisällönanalyysin menetelmät 

Haastattelut litteroitiin keskittyen työn sisällön kannalta tarkoituksenmukaisiin asioihin, koska 

haastattelujen perusteellinen litterointi ei ole toiminnallisessa opinnäytetyössä tarpeellista. 

Aineiston analyysissa voidaan käyttää apuna ryhmittelyä ja luokittelua. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 63-64.) 

Litteroitua tekstiä tuli haastatteluista yhteensä 16 sivua. Aineiston litterointi tehtiin yhteen 

tiedostoon, jossa haastateltavien vastaukset kirjattiin vierekkäin kysymysten alle. Tällä tavoin 

tekstissä käytettiin kysymyksiä koodimerkkeinä ja se jäsennettiin helposti suunnistettavaksi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 105). Kun teksti oli litteroitu ja jäsennelty, se luettiin useaan 

kertaan läpi. Tämä tehtiin, jotta aineisto tulisi tekijöille mahdollisimman tutuksi ja siitä 

alkaisi syntyä ajatuksia. Lukeminen valmisti tekijöitä myös analyysin tekemiselle. (Hirsjärvi & 

Hurme 2010, 143.) 

Litteroitua tekstiä lähdettiin analysoimaan etsimällä sieltä yhtäläisyyksiä kirjallisuushaussa 

löytyneen tiedon kanssa. Tätä lähestymistapaa kutsutaan teorialähtöiseksi sisällönanalyysiksi, 

eli teoriatieto ohjaa aineiston luokittelua ja analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127.) Tämä 

malli sopii hyvin konsultaatiohaastattelun sisällönanalyysiksi ja tukee sen ominaisuuksia. 

Yhteneväisyydet merkittiin tekstiin värikoodaten, eli saman aihepiirin kommentit samoilla 

väreillä.  

Analyysin kautta aineistosta voitiin kirjoittaa yhteenveto, jonka pohjalta tehtiin 

johtopäätöksiä eli tulkintoja. Erityisesti aineistosta haettiin vastausta kysymyksiin “Mitä 

fysioterapeutin pitää tietää lasten protetisoinnista ja alaraajaproteeseista?” ja “Mikä on 

tärkeää alaraaja-amputoitujen lasten kuntoutuksessa protetisoinnin kannalta?”. Näin 

aineistosta vedetyt johtopäätökset määrittelivät muun muassa oppaan sisältöä sekä ohjasivat 

lisää teorian etsimistä tärkeiksi koetuista aiheista. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 151.) 

Haastattelujen yhteenveto on esitetty seuraavassa kappaleessa, ja se on ryhmitelty 

teemoittain.  

7.2.2 Yhteenveto haastatteluista 

Haastatelluilla oli kaikilla kokemusta amputoitujen lasten parissa työskentelystä, määrällisesti 

kokemuksessa oli hieman vaihtelevuutta. Kaikki haastatellut mainitsivat kohderyhmän olevan 

harvinainen. Haastatteluissa tuotiin esille myös se, miten koko väestön yleisimmät 

amputaatioita aiheuttavat syyt ovat hyvin harvinaisia lapsilla. Esille tuotiin myös välillä 

ilmenevät “piikit” lasten amputaatioiden määrässä, kun sattuu onnettomuus, jossa on 
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osallisena paljon lapsia. Haastatteluaineisto oli pääasiassa yhtenäinen. Haastateltavat olivat 

yleisesti keskenään samaa mieltä, eikä aineistossa ilmennyt suurempia risteävyyksiä.  

Protetisointiprosessin eteneminen  

Haastateltujen mukaan protetisointiprosessi on aina yksilöllinen, mutta optimitilanteessa se 

on kaikilta osin oikea aikainen. Ihanneprosessia kuvattiin muun muassa seuraavasti: 

“Ihannehan aina olis se, että leikkauksen jälkeen kaks viikkoo tikit pois ja siitä lähetään 

vähän muovaamaan sitä tynkää ja vajaan kymmenen päivän kuluttua sitten protetisoitais. 

Jos se menis noin niin se tarkoittais sitä, että neljännellä viikolla olis proteesi käytössä.”  

Edellytyksinä protetisoinnille mainittiin haavojen hyvä parantuminen ja tyngän 

muotoutuminen. Kun proteesin valmistus aloitetaan, otetaan tyngästä mitat. Itse proteesin 

valmistus on suhteellisen nopeaa. Valmista proteesia sovitetaan, tarvittaessa muokataan ja 

sen käyttöä harjoitellaan. Käytännössä prosessi voi venähtää maksusitoumuksien ja lupien 

saamisen, hoidollisten esteiden tai arviointivirheiden takia.  

Moniammatillisen yhteistyön merkitys fysioterapeutin ja apuvälineteknikon välillä koettiin 

tärkeäksi protetisointiprosessin edetessä. Haastatteluissa tärkeitä esille tulleita asioita 

yhteistyössä olivat tiedon jakaminen ja toisten tietojen täydentäminen oman alan 

näkökulmasta. Apuvälineteknikko ohjeistaa tärkeissä proteesin käyttöön liittyvissä asioissa, 

fysioterapeutti ohjaa kuntoutuksen ja osaa analysoida kävelyä eri tavalla kuin teknikko. 

Yhteistyö ja yhteydenotto on tärkeää etenkin, jos proteesissa tai tyngässä tapahtuu muutosta 

kuntoutuksen aikana. Käytännössä moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta oli eriäviä 

kokemuksia. Osa haastateltavista on tehnyt hyvinkin tiivistä yhteistyötä sairaalan kanssa, kun 

taas yksi oli sitä mieltä, että yhteistyötä voisi olla enemmänkin. 

Alaraaja-amputoitujen lasten kuntoutuksen erityispiirteet 

Haastateltujen kokemuksen mukaan käytännössä kaikki alaraaja-amputoidut lapset hankkivat 

proteesin ja on hyvin harvinaista olla käyttämättä proteesia. Sen takia fysioterapeutin on 

hyvä tietää jotain proteesin osista alaraaja-amputoidun asiakkaan kanssa työskennellessään. 

Osista mainittiin etenkin tuppi, jalkaterä ja polvinivel. Lisäksi toivottiin tietämystä osien 

toimintaperiaatteista, proteesin biomekaniikasta sekä kiinnitysmekanismista.  Tätä yksi 

haastateltavista perusteli seuraavasti: “Se [fysioterapeutin perusymmärrys proteeseista] on 

mun mielestä semmonen tärkee asia, koska sit se helpottaa sitä kommunikointia taas sen 

apuvälineteknikon kanssa esimerkiks. Et puhutaan samaa kieltä, samat fraasit käytössä.“ 

Polvinivelen toiminnasta on hyvä ymmärtää milloin se pysyy jäykkänä ja milloin sillä on lupa 

vapaaseen liikkeeseen, sekä onko kyseessä mono- vai polysentrinen eli yksi- vai moniakselinen 

nivel. Jalkaterät ovat lapsilla usein materiaaliltaan hiilikuitua, mutta ne eivät ole tarpeeksi 
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joustavia lapsen liikkeeseen.  Koska proteesit ovat yksilöllisiä, niiden toiminnasta voi kysyä 

apuvälineteknikolta tapauskohtaisesti.  

Fysioterapeutin on hyvä ymmärtää myös amputaation ja proteesin vaikutukset kävelyyn. Yksi 

haastateltavista kuvasi tätä seuraavasti: ”Eli nythän me ei puhuta ollenkaan samasta asiasta 

kun oman jalan kanssa kävely. Kun yhtäkkiä puuttuu nippu lihaksia ja niveliä, niin se kävely 

ei voi olla samanlaista. Eli semmonen perustietämys esimerkiks siitä, että minkälainen 

vaikutus jollakin proteesin jalkaterällä on kävelyn dynamiikkaan.” 

Haastatteluissa ilmeni, että lasten proteeseissa komponenttien määrä ja valikoima ovat 

rajallisempia kuin aikuisilla. Lasten kasvun vuoksi proteeseja uusitaan useammin kuin 

aikuisilla, jopa kaksi kertaa vuodessa. Tällöin jalkaterää pitää kasvattaa, putkea pidentää ja 

holkkia suurentaa. Lapsilla on käytännössä aina aktiiviproteesi. Lasten proteesien tulee olla 

helppokäyttöisiä ja vaivattomia, jotta lapsi ja tämän läheiset aikuiset osaavat pukea ne.  

Lasten kuntoutuksessa tähdätään hyvään toimintakykyyn. Yksi haastatelluista ilmaisi asian 

seuraavasti: “Tietysti siinä kun lapsi on [asiakkaana] nii se on vähän eri asia. Kun aikuisen 

kans ollaan nii mietitään sitä toimintakykyä ja tällästä. Mut lasten kanssa niin tottakai me 

tähdätään tosi korkeelle ja oletus on, että se [toimintakyky] on korkee.” 

Lasten kuntoutuksessa ei periaatteessa ole eroa aikuisten kuntoutukseen. Ainoastaan erilainen 

motivointi on lasten fysioterapialle tyypillistä. ”Siinä ei oo hirveen suurta eroo sen 

amputaatiopotilaan kuntoutuksessa oli se sit lapsi tai vähän vanhempi. Ainoo vaan et lapset 

oppii nopeemmin. Ja jaksaa keskittyy vähän vähemmän. -- joudutaan niinku lelujen ja 

leikkien kautta viemään sitä asiaa eteenpäin.” Yksi haastateltavista kuvasi lapsi-asiakkaan 

kanssa työskentelyä.  

Fysioterapian sisältö protetisoinnin kannalta 

Haastateltujen mielestä preoperatiivisesti tärkeää on antaa tietoa tulevasta ja vastata lapsen 

kysymyksiin sekä mahdollisuuksien mukaan aloittaa vahvistava harjoittelu. Postoperatiivisesti 

tärkeitä ovat vahvistavat harjoitteet ja tyngän valmistelu eli sen muotoilu ja kompressioon 

totuttaminen. Pystyasennon harjoittelu jo ilman proteesia, siirtymisten harjoittelu, 

keskivartalon lihasten vahvistus ja kontraktuurien ehkäisy ja hoito tulivat myös vahvasti esille 

haastatteluissa. Tynkää ei myöskään saa missään nimessä kolhia, ettei protetisointi sen vuoksi 

viivästy. Lihasvoiman osalta tärkeimpinä mainittiin alaraajan ojennusvoima, keskivartalon 

lihasvoima ja lantion hallinta, koska nämä ovat tärkeitä tekijöitä proteesin käytön kannalta. 

Ojennusvoiman tärkeyttä perusteltiin seuraavasti: “Proteeseissahan on se yhteinen nimittäjä, 

oli se sääriproteesi tai reisiproteesi, että ojennusvoima on se millä se proteesi liikkuu.” 

Vahvat keskivartalon lihakset ja hyvä lantion hallinta puolestaan auttavat asennonhallinnassa.  
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Proteesin käytön harjoittelussa amputoitu hyötyy ohjatusta käytön opastuksesta. Käyttö 

aloitetaan pikkuhiljaa ja sitä lisätään portaittain, sillä tynkä ei ole tottunut vastaavaan 

kuormitukseen. Ihon kunnon tarkkailu on tärkeää, sillä ihorikot ja rakkulat aiheuttavat taukoa 

proteesin käytön harjoitteluun, mistä voi seurata pidempiaikaisia ongelmia. Kaikki 

haastatellut korostivat tyngän kunnon eli kuormituskeston tarkkailun merkitystä. Myös tyngän 

tuntemuksia, kuten puutumista tai kipua on hyvä tarkkailla. Tyngän tuntemuksien syistä yksi 

haastateltava tarkensi seuraavasti: “Sillon se [proteesi] on tietysti liian tiukka, jos se [tynkä] 

alkaa puutumaan. Tai sitte jos sattuu tyngän kärkeen nii yleensä se on sillon liian iso se 

holkki, et sit pitää laittaa lisää sukkaa et se tiivistyy.”  

Yksi haastateltavista rohkaisi myös fysioterapeutteja arvioimaan proteesin sopivuutta. 

“Arvioidaan sitä proteesin pituutta rohkeasti. Fysioterapeuteilla on hyvä silmä tämmöseen, 

niin ihan huoletta saa sanoo sille apuvälineteknikolle, et eiks tää oo vähän lyhyt, et voitasko 

kokeilla, et laitetaan vaikka väliaikanen korotus sinne ja katotaan taas. Mutta ennen kaikkea 

dynaamisesti arvioidaan näitä, eli kävellessä.”  

Lasten kanssa proteesin käytön harjoittelussa tulee olla tarkkana, että lapsi opettelee 

käyttämään proteesia oikein. Väärä liikkumistapa opitaan yllättävän helposti, kun lapsi haluaa 

liikkua vauhdikkaasti. Proteesin kanssa on tärkeää harjoitella tasapainoa, hahmotuskykyä, 

lihaskuntoa ja sopivia lepoasentoja. Kävely- ja askellusharjoitteluun siirrytään varsin nopeasti 

kuntoutuksessa ja se vaatii fysioterapeutilta kykyä analysoida proteesikävelyä. 

Kävelynanalyysista yksi haasteltavista kertoo seuraavasti: “Tää [alaraaja-amputoitujen 

fysioterapia] on hirveen pitkälle kävelyn dynamiikan symmetrian analysointia, ohjaamista, ja 

sitten löytää niitä keinoja miten se asento ylläpidetään tai liike saavutetaan, kun niitä 

puuttuvia lihaksia ja niveliä ei ole. Eli mitä tehään eri tavalla. Ja lantion painonsiirto on ja 

keskivartalon hallinta on ihan ylivoimaisesti tärkeimpiä siinä hommassa.” 

Fysioterapeutti voi arvioida myös apuvälinetarvetta. Muina apuvälineinä proteesin lisäksi 

voivat toimia kyynärsauvat ja reisiamputoidulla pyörätuoli. Varaproteesi on hyvä olla 

olemassa jos käyttöproteesille käy jotain. Apuvälineistä voi olla hyötyä esimerkiksi, jos 

proteesia on käytetty liikaa ja se on aiheuttanut hiertymiä. Usein alaraaja-amputoidut lapset 

kuitenkin pärjäävät ilman muita apuvälineitä. 

Haastatteluista ilmeni myös kiinnostavia yksityiskohtia, joita fysioterapeutin on hyvä tietää. 

Esimerkiksi nykyään proteesin valmistukseen on käytössä myös suoralaminointimenetelmä, 

joka ei vaadi montaa käyntiä vaan proteesi valmistetaan yhdellä käyntikerralla suoraan 

tyngän päälle. Tämä on kuitenkin vielä harvinainen tapa ja Suomessa sitä käytetään vasta 

yhdessä yrityksessä. Kiinnostavaa oli myös, että käyttöproteesiin saa valtiolta tukea, mutta 

Suomessa harrasteproteesit pitää kustantaa itse. 
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7.2.3 Johtopäätökset haastatteluista 

Haastatteluaineiston pohjalta kävi ilmi, että fysioterapeutilta vaaditaan jonkin verran 

erityisosaamista alaraaja-amputoitujen kanssa työskennellessä. Erityisosaaminen liittyy 

etenkin protetisointiin, kuten prosessin etenemiseen sekä proteesin toimintamekanismeihin ja 

osiin. Toimintamekanismeista, kuten polvinivelestä tai lukitusmekanismista fysioterapeutti voi 

aina kysyä lisätietoa esimerkiksi apuvälineteknikolta. Lisäksi tietämys amputaation ja 

proteesin vaikutuksista liikkumiseen on tärkeää, jotta osataan ohjata oikeanlaista kuntoutusta 

ennen proteesin hankintaa ja voidaan arvioida liikkumista proteesilla. Kun puhutaan lapsista 

asiakkaina, tulee fysioterapeutin osata toteuttaa kuntoutus esimerkiksi leikin tai pelien 

varjolla. 

Protetisointia ajatellen fysioterapialla on tärkeä rooli alaraaja-amputoidun kuntoutuksessa. 

Tyngän kunnosta ja sidonnasta tulee huolehtia. Tyngän haavojen parantuminen ja hyvä kunto 

on ehto protetisoinnille. Lisäksi leikkauksen jälkeisellä asentohoidolla ja liikeharjoittelulla 

voidaan ehkäistä liikerajoituksia, jotka vaikeuttavat proteesin käyttöä. Liikeharjoittelu on 

myös tärkeää, koska proteesin käyttö vaatii voimaa etenkin lantion alueen lihaksilta, 

keskivartalosta sekä alaraajan ojennuksesta vastaavilta lihaksilta. 

Proteesin käyttöönottovaiheessa sairaalan fysioterapeutti ei välttämättä ole enää vastuussa 

fysioterapiasta, mutta hänen on hyvä tietää, miten prosessi etenee. Lapsen henkinen 

valmistaminen proteesiin on myös tärkeää, ja fysioterapeutilta voidaan kysyä kysymyksiä 

esimerkiksi proteesin mekanismeista, kävelystä ja harjoitteista. Pystyasennon ja kävelyn 

harjoittelussa fysioterapeutti analysoi proteesin istuvuutta, mutta myös mahdollisia 

kompensaatioita. Proteesin käyttö aloitetaan progressiivisesti, ja tyngän kuntoa tulee 

tarkkailla.  

8 Opas 

Toiminnalliselle opinnäytetyölle ominaista on käyttää viestinnällisiä ja visuaalisia keinoja 

lopputuotoksessa, jotta sen kokonaisilme on selkeä. Etenkin tekstiä sisältävä lopputuotos, 

kuten opas, tulee tehdä kohderyhmälähtöisesti ja tekstin tyylin on sovelluttava tarkoitukseen. 

Kirjoittaessa opasta on huomioitava lukijan asema ja tietämys aiheesta sekä oppaan 

käyttötarkoitus. Oppaan sävyä, tyyliä ja toteutustapaa määrittelevät työelämäkumppanin 

toiveet. He tietävät, mikä heitä kohderyhmänä palvelee parhaiten. Myös oppaan visuaalista 

toteutusta voi ohjata työelämäkumppanin olemassa olevat logot ja värimaailma. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 51, 129.)   

Työn lopputuotoksena tehtiin fysioterapeuteille sähköinen opas, johon on koottu harjoitteita 

lapsen alaraaja-amputoinnin jälkeiseen kuntoutukseen sekä proteesin käytön harjoitteluun. 

Opas on tehty yhteistyössä Uuden Lastensairaalan fysioterapeuttien kanssa, joten se sisältää 

myös heidän toimintatapojaan ja on kirjoitettu heitä varten. Oppaassa keskityttiin sairaalan 
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toiveiden mukaisesti reisi- ja sääriamputaatiotasoihin, koska se oli heille hyödyllisin rajaus. 

Opas muotoiltiin niin, että sen voi tarvittaessa tulostaa. Oikeudet oppaan vapaaseen käyttöön 

annettiin Uudelle Lastensairaalalle, ja he saavat julkaista sen halutessaan parhaaksi 

katsomallaan tavalla.  

Oppaasta koottiin ensimmäinen luonnos kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen pohjalta. Jo 

luonnosversio lähetettiin työelämäkumppaneille kommentoitavaksi, koska näin sitä saatiin 

paranneltua heille käytännöllisemmäksi (Vilkka & Airaksinen 2003, 129). Kommenttien 

perusteella oppaan kieltä selkeytettiin ja ohjeisiin lisättiin sairaalan toimintatapoja. Alla 

olevassa kuviossa 6 on kuvattu oppaan kokoamisprosessi. Opas löytyy liitteenä opinnäytetyön 

lopusta (liite 3).  

 

Kuvio 6 Oppaan kokoamisprosessi 

Oppaasta haluttiin tehdä käytännöllinen, tarkoituksenmukainen, johdonmukainen, 

informatiivinen ja ulkoasultaan siisti. Oppaaseen haluttiin lisätä kuvia selkeyttämään tekstiä. 

Kuvitukseksi valittiin yksinkertaisia piirroskuvia, jotka tehtiin itse. Oppaan arviointi 

toteutettiin SWOT-analyysillä. Analyysi tehtiin itsearvioina sekä työelämäkumppaneiden 

toimesta.  

8.1 Oppaan sisältö 

Opas sisältää sääri- ja reisiamputaatioihin liittyvän pre- ja postoperatiivisen fysioterapian 

osuudet sekä tietoa alaraajaproteeseista, protetisoinnista ja jatkokuntoutuksesta. Lisäksi 

oppaan loppuun on lisätty kirjallisuutta -osio, jossa on listattu aiheeseen liittyvää 

mielenkiintoista kirjallisuutta. Postoperatiivinen osio on jaettu asentohoitoon, tyngän 

hoitoon, liikeharjoitteluun sekä pystyasentoon ja kävelyyn. Oppaassa on ohjeita ja 

harjoitteita kaikista näistä osa-alueista sekä proteesin käytön harjoittelusta. Oppaaseen 

haluttiin tehdä selkeitä ”vinkkibokseja”, joissa tuotiin esille tärkeitä kuntoutukseen liittyviä 

huomioita. Asentohoito ja tyngän hoito osiot kirjoitettiin pitkälti teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta.  

Oppaaseen valittiin liikeharjoitteita, joissa vahvistetaan etenkin lantion alueen lihaksia. 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella tärkeiksi vahvistettaviksi lihasryhmiksi 

määräytyivät pakarat (lonkan ojennus), takareidet (lonkan ojennus), sisäreidet (lonkan 
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lähennys), etureidet (polven ojennus) sekä keskivartalo (vartalon hallinta, asennon hallinta). 

Lisäksi venytettäviä lihasryhmiä ovat lonkankoukistajat (lonkan koukistus) ja sääriamputaation 

tapauksessa takareidet (polven koukistus). Lihaksia voidaan vahvistaa molemmissa jaloissa, 

mutta oppaassa on keskitytty etenkin tyngän vahvistamiseen leikkauksen jälkeen.  

Harjoitteiksi valikoitui erilaisista oppaista ja suosituksista löytyneitä amputaatioleikkauksen 

jälkeisen kuntoutuksen liikkeitä. Isometrisinä liikkeinä on pakarajännitys (Melander & Dalsten 

2017ab), tyngän suoristaminen ja painaminen alustaan (Melander & Dalsten 2017b; Premier 

Prosthetic Center; Fairview Health Services 2009, 2) sekä jalkojen yhteen puristaminen 

tyynyä tai pyyhettä vasten (Melander & Dalsten 2017ab; Premier Prosthetic Center; Maguire & 

Boldt 2013, 25; Fairview Health Services 2009, 4; Respecta b, 20). Isometriset liikkeet ovat 

alkuvaiheen leikkauksesta toipumiseen sopivia liikkeitä. Lisäksi alkuvaiheessa heti leikkauksen 

jälkeen verenkierron lisäämiseksi suositellaan monta kertaa päivässä dynaamista toisen 

alaraajan nilkan ojennus-koukistus liikettä. (Melander & Dalsten 2017ab).   

Dynaamisiksi liikkeiksi valikoitui vatsamakuulla tyngän ojennus, sääriamputoiduille polven 

koukistus ja ojennus maaten tai istuen (Melander & Dalsten 2017a; Premier Prosthetic Center; 

Maguire & Boldt 2013, 21, 25; Fairview Health Services 2009, 4-5), lonkan loitonnus 

kylkimakuulla (Melander & Dalsten 2017b; Premier Prosthetic Center; Fairview Health 

Services 2009, 5), lonkan lähennys kylkimakuulla (Melander & Dalsten 2017a; Premier 

Prosthetic Center), istumaannousu (Maguire & Boldt 2013, 26) sekä lantionnosto (Melander & 

Dalsten 2017a; Fairview Health Services 2009, 3; Respecta b, 21). 

Oppaaseen sisällytettiin lihaskuntoharjoitteita myös pystyasennossa tuesta kiinni pitäen. 

Pakaralihaksia vahvistetaan ojentamalla tynkää taaksepäin tai loitontamalla sitä sivulle. 

(Melander & Dalsten 2017ab.) Pakaran vahvistamisen lisäksi liike vaatii keskivartalolta 

asennonhallintaa. 

Oppaassa on esitelty lyhyesti proteesin rakenne ja proteesin arkikäyttöön liittyviä 

perusasioita. Proteesin käytön harjoitteita oppaaseen on mukailtu Verhoeff ym. (2008) 

ohjeistuksesta. Valittuja harjoitteita proteesin käyttöön ovat seisoma-asennon harjoittelu, 

painonsiirtoharjoittelu, askellusharjoittelu, progressiivinen kävelyharjoittelu nojapuilla 

aloittaen, porraskävely ja lattialle siirtyminen. Oppaassa on keskitytty etenkin sairaalassa 

tapahtuvaan fysioterapiaan, jonka takia esimerkiksi proteesikävelyä ei ole käyty läpi kovin 

syvällisesti. 

Oppaan viimeisessä kappaleessa kuvaillaan mahdollisen jatkokuntoutuksen sisältöä. 

Kirjallisuuden ja haastattelujen pohjalta jatkokuntoutuksesta mainittavaksi valittiin 

kävelynohjaus, vaativampien liikkumistehtävien harjoittelu, yleiskunnosta huolehtiminen ja 

mahdollisesti liikuntaharrastuksen löytäminen. Kuitenkin lasten kohdalla tavoite on, että 

toimintakyky on hyvä ja fysioterapiaa ei vaadita säännöllisesti koko elämän ajan. Lisäksi on 
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hyvä tietää, että proteesia uusitaan aina tarvittaessa. Nopean kasvun aikana se uusitaan jopa 

kahdesti vuodessa. Proteesin uusinnan yhteydessä tarkistetaan, että toiminta- ja 

liikkumiskyky on pysynyt ennallaan.  

Kirjallisuutta-osio lisättiin oppaan loppuun työelämäkumppaneiden toiveesta. Alkujaan 

toiveena oli lyhyt lähdeluettelo, mutta käytettyjen lähteiden suuren määrän vuoksi päädyttiin 

kirjallisuussivuun. Tekijät ajattelivat, että liian pitkä opas ei ole lukijalle niin houkutteleva. 

Työelämäkumppaneiden kommenttien perusteella muutettiin myös joitain sanamuotoja, sekä 

lisättiin esimerkiksi proteesimestarin käynti jo preoperatiiviseen fysioterapiaan. Lisäksi 

muokattiin ja selkeytettiin hieman oppaan rakennetta.  

8.2 SWOT -analyysi 

SWOT -lyhenne tulee englannin kielen sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja 

Threats. Analyysissä käydään läpi arvioitavan ilmiön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 

ja uhat. SWOT -analyysi on hyvä väline analysoitaessa oppimista, ja se on jaoteltu sisäisiin 

(vahvuudet & heikkoudet) sekä ulkoisiin (mahdollisuudet & uhat) tekijöihin. (Opetushallitus.) 

Alla esitellään työn tekijöiden (kuvio 7) sekä Uuden Lastensairaalan yhteyshenkilöiden (kuvio 

8) tekemät SWOT -analyysit oppaasta. Työelämän SWOT –analyysin tekivät kaksi Uuden 

Lastensairaalan fysioterapeuttia, jotka olivat perehtyneet työn sisältöön.  

Kuvio 7 Tekijöiden SWOT -analyysi 

Kuviossa 7 on kuvattu tämän opinnäytetyön tekijöiden SWOT –analyysi lopullisesta oppaasta. 

Oppaan vahvuuksiksi määriteltiin sen näyttöön perustuvuus, työelämälähtöisyys, selkeys ja 

rakenne. Näyttöön perustuvuus lisää oppaan luotettavuutta. Opas on kirjoitettu 

opinnäytetyön tiedonkeruun pohjalta, jolloin sen sisältö pohjautuu luotettaviin lähteisiin. 

Näyttöön perustuva tieto ja toimintatavat ovat oleellinen osa fysioterapiaa, joten se haluttiin 
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ottaa huomioon oppaan teossa alusta lähtien. Toinen oppaan vahvuuksista on sen 

työelämälähtöisyys. Oppaasta haluttiin tehdä mahdollisimman toimiva työelämäkumppaneille, 

joten sen kokoaminen tehtiin yhteistyössä Uuden Lastensairaalan yhteyshenkilöiden kanssa. 

Heidän kommenttiensa perusteella tehtiin lisäyksiä opinnäytetyön teoriaperustan pohjalta 

tehtyyn oppaaseen. Työelämälähtöisyys lisää oppaan käytettävyyttä, vaikka esimerkiksi 

sairaalan omat toimintatavat eivät ole tämän opinnäytetyön lähteisiin pohjautuvia. Lisäksi 

oppaan vahvuuksia ovat sen selkeys ulkoasussa sekä rakenteessa. Opas on kirjoitettu 

asiatyylisesti, kuvat ja teksti jäsennelty ilmavasti sekä sisältö järjestetty kuntoutuksen 

kronologiseen järjestykseen.  

Oppaan heikkouksia ovat sen tekijöiden kokemattomuus oppaan teosta, tekstipainotteisuus, 

pituus ja joissakin kohdissa pinnallinen tieto. Kokemattomuus oppaan teosta osaltaan vaikutti 

myös päätökseen pitää oppaan ulkoasu hyvin yksinkertaisena. Ulkoasussa on pyritty ennen 

kaikkea selkeyteen, mutta esimerkiksi käyttämällä rohkeammin värejä olisi siitä saatu 

kiinnostavamman näköinen. Myös oppaan tekeminen olisi voinut olla helpompaa, jos aiempaa 

kokemusta olisi löytynyt. Teknisten haasteiden lisäksi haasteena oli päättää mikä on sopiva 

määrä informaatiota missäkin kohdassa, tarvitsevatko esitetyt toteamukset perusteluja ja 

mitä voi olettaa fysioterapeutin tietävän ennalta. Lopulta oppaasta tuli melko 

tekstipainotteinen ja hieman pidempi kuin alkujaan suunniteltiin. Lukija ei välttämättä jaksa 

tai ehdi perehtyä kovin pitkään ja tekstipainotteiseen oppaaseen. Toisaalta alaraaja-

amputoidun lapsen kuntoutus on laaja-aihe, ja opas pyrittiin kirjoittamaan keskittyen 

oleellisimpiin asioihin sairaalassa tehtävän kuntoutuksen kannalta. Lisäksi oletettavasti 

ammattilaisille suunnattuun oppaaseen perehtymistä motivoi ennen kaikkea kiinnostus 

aiheeseen, jolloin tekstipainotteisuus tai pituus eivät ole suuria heikkouksia.  

Tiedon pinnallisuudella tarkoitetaan tässä analyysissä sitä, että osa oppaan aiheista 

käsitellään vain pintapuolisesti. Esimerkiksi tyngän sidontaa ja proteesikävelyn dynamiikkaa ei 

ole käyty kovin yksityiskohtaisesti läpi. Ne ovat aiheita, joista voisi kirjoittaa kokonaan omat 

oppaansa. Oppaassa olisi voinut vielä selkeämmin kuvata etenkin tyngän sidontaa, koska se on 

sairaalavaiheessa merkittävä osa kuntoutusta. Oppaassa ei myöskään juurikaan käsitelty 

muutamia kuntoutuksen osa-alueita, kuten aavesärkyä ja peiliterapiaa. Oppaan pituuden 

takia ne jätettiin rajauksen ulkopuolelle, vaikka ovat myös merkittäviä osa-alueita 

amputoidun kuntoutuksessa.  

Oppaan mahdollisuuksia ovat sen muokattavuus, käyttö Uudessa Lastensairaalassa ja 

fysioterapeuttien rohkaiseminen tai tukeminen kohderyhmän kuntoutuksessa. Oppaaseen 

annetaan käyttöoikeudet Uudelle Lastensairaalalle, joten he saavat muokata opasta 

tarpeidensa mukaan. Lopullinen opas on valmis kokonaisuus, mutta sinne voi lisätä vielä 

esimerkiksi sairaalan omia toimintatapoja, kuvia tai muuta informaatiota. Sähköinen opas 

mahdollistaa myös esimerkiksi video-linkkien lisäämisen. Muokattavuus lisää oppaan 
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käytettävyyttä, koska sitä voi päivittää aina toimivammaksi. Tärkein mahdollisuus on, että 

opas tulee fysioterapeuttien käyttöön Uudessa Lastensairaalassa. Oppaasta on pyritty 

tekemään mahdollisimman informatiivinen ja toimiva, jotta se tulisi käyttöön ja täyttäisi 

tavoitteensa. Oppaan mahdollisuus on myös rohkaista fysioterapeutteja, joilla ei ole aiempaa 

kokemusta alaraaja-amputoitujen lasten kuntoutuksesta työskentelemään heidän kanssaan. 

Lisäksi oppaan on mahdollista toimia tukena kuntoutuksessa, vaikka fysioterapeutilla olisikin 

aiempaa kokemusta. Opas voi mahdollisesti tarjota myös uusia ideoita kuntoutukseen jo 

kokeneellekin fysioterapeutille.  

Oppaan uhiksi koettiin, että se ei olisikaan käytännöllinen tai siinä ei tulisi sairaalalle uutta 

tietoa sekä mahdolliset tekniset vaikeudet jatkossa opasta muokattaessa. Käytännöllisyyden 

uhkaa ajateltiin siten, että oppaassa on liikaa tekstiä tai ristiriitoja sairaalan käytäntöjen 

kanssa, jolloin opasta ei välttämättä tule käytettyä. Käytännöllisyyttä pohdittiin myös 

selkeyden kautta, mitä jos lukija ei ymmärrä ohjeiden sisältöä ja tarkoitusta, vaikka niiden 

kuvauksessa on pyritty selkeyteen. Uhkana on, ettei oppaassa välttämättä ole uutta tietoa 

fysioterapeutille, joka on tehnyt urallaan kohderyhmän kanssa paljon töitä. Toisaalta oppaan 

tavoite olikin rohkaista ja kehittää niitä fysioterapeutteja, jotka eivät ole toimineet 

kohderyhmän kanssa aiemmin tai usein. Merkittävänä uhkana ajateltiin olevan teknisten 

vaikeuksien mahdollisuus oppaan muokkaamisessa. Sähköinen opas on tehty Word-pohjaan ja 

sen tekemisessä oli jo hieman teknisiä vaikeuksia kuvien ja tekstin jäsentelyssä. Jatkossa 

oppaan muokattavuuteen voi vaikuttaa käytettävän Word-pohjan päivitysversiot ja 

säilytysmuoto. Tämän uhan lievittämiseksi opas lähetettiin työelämäkumppaneille sekä 

muokattavassa Word-muodossa, että pdf-muodossa, jotta alkuperäinenkin versio oppaasta 

säilyy.   

Kuvio 8 Työelämäkumppaneiden SWOT –analyysi 
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Työelämän yhteyshenkilöiden tekemä SWOT -analyysi oppaasta on esitetty kuviossa 8. Heidän 

arviointinsa mukaan oppaan vahvuuksia ovat sen selkeys, sovellettavuus myös perheen 

käyttöön, kuvitus sekä “vinkkiboksit”. Opas koettiin selkeäksi, koska sen ulkoasu ei ole raskas, 

siinä on hyvin kuvia ja se on kirjoitettu yleiskielellä. Oppaan ulkoasun vahvuutena nähtiin 

myös sen kuvitus ja ”vinkkiboksit”, jotka jäsentävät tekstiä lukijalle mielekkääksi. 

”Vinkkiboksien” sisällössä pidettiin niiden myönteisestä tyylistä ja niiden tavasta täydentää 

tekstiä uusilla huomioilla. Selkeyden ansiosta opas on helppokäyttöinen ja toimiva apuväline 

fysioterapeuteille. Vahvuudeksi koettiin myös oppaan sovellettavuus potilaan ja perheen 

käyttöön. Työelämäkumppanit toivat esiin, että oppaasta saisi hyvän informaatiopaketin myös 

perheelle amputaation yhteydessä etenkin niissä tapauksissa, joissa fysioterapia ei 

välttämättä jatku sairaalavaiheen jälkeen. Oppaan heikkoudeksi mainittiin se, ettei oppaan 

tekijöillä ole omaa kliinistä kokemusta, joka olisi auttanut oppaan rakentamisessa. 

Oletettavasti oppaassa olisi ilmennyt erilaisia käytännön huomioita, jos tekijöillä olisi ollut 

omaa konkreettista kokemusta aiheesta.  

Oppaan mahdollisuutena työelämäkumppanit näkivät sen käytön uusien fysioterapeuttien ja 

sijaisten perehdyttämisessä. Heidän mielestään opas toimii sellaisenaan hyvänä 

perehdytysmateriaalina uusille ja vanhoille fysioterapeuteille. Perehdytysmateriaaleille on 

tarvetta etenkin lähestyvänä kesäaikana, jolloin loma-ajan seurauksena sairaalan 

fysioterapeutit liikkuvat paljon uusilla osastoilla. Uhkana heidän mielestään on, että opas 

jäisi lopulta käyttämättä potilastyössä. Uhka ei liity oppaan sisältöön tai rakenteeseen, vaan 

sairaalan kykyyn ottaa opas käyttöön ja löytää sille paikka työarjessa. Jonkin verran aiempaa 

kokemusta on siitä, että aiemmin tehtyjen opinnäytetöiden tuotokset ovat jääneet vähälle 

käytölle arjessa. Syytä tälle ei osattu antaa. Kuitenkin tämän opinnäytetyön sisältöön ja 

oppaaseen oltiin hyvin tyytyväisiä. Opas vastasi työelämäkumppaneiden odotuksia ja jopa 

osittain ylitti ne.  

9 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tukea fysioterapeuttien tietämystä alaraaja-

amputoitujen lasten kuntoutuksesta. Tavoitteeseen päästiin luomalla opas “Ensiaskeleet 

proteesilla”. Oppaasta fysioterapeutti saa yleiskuvan alaraaja-amputoidun lapsen 

fysioterapiasta. Opas sopii etenkin fysioterapeutille, jolla ei ole paljoa aiempaa kokemusta 

alaraaja-amputoitujen kanssa työskentelystä. Oppaan onnistumista on analysoitu tarkemmin 

edellisessä kappaleessa. Kokonaisuudessaan opas on onnistunut tavoitteessaan. 

Tiedonkeruulla saatiin vastauksia haettuihin kysymyksiin. Kirjallisuuskatsauksella haettiin 

vastausta etenkin siihen, mitä alaraaja-amputoitujen lasten fysioterapia sisältää. 

Fysioterapian sisältö on kuvattu tarkemmin teoreettisessa viitekehyksessä. Tiivistettynä 

fysioterapian osa-alueet ovat lapsen ja perheen leikkaukseen valmistaminen sekä asentohoito, 

tyngän hoito ja terapeuttinen harjoittelu leikkauksen jälkeen. Lisäksi protetisoinnin jälkeen 
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fysioterapeutti ohjaa proteesin käyttöä sekä kävelyharjoittelua. Kuntoutuksessa huomioitavia 

alaraaja-amputaatioon liittyviä erityispiirteitä ovat aavesärky, amputaation psykologiset 

vaikutukset lapseen ja perheeseen, lisääntynyt energiankulutus kävellessä sekä muuttunut 

ruumiin rakenne. Lasten kuntoutuksessa huomioitavaa on lapsen motivointi iän ja 

kehitystason mukaisesti.  

Haastatteluissa haettiin vastausta siihen, mitä fysioterapeutin tulee tietää proteeseista ja 

miten fysioterapiassa voidaan edistää protetisointia. Haastattelujen tulokset on kuvattu 

tarkemmin yhteenveto ja johtopäätökset kappaleissa (kappaleet 7.2.2 ja 7.2.3). Tiivistettynä 

fysioterapeutilta voidaan odottaa yleistä tietämystä proteesin osista ja 

toimintamekanismeista. Kuitenkaan kovin syvää tietämystä ei vaadita, koska jokainen 

proteesi tehdään yksilöllisesti. Apuvälineteknikolta kannattaa aina kysyä kyseisen proteesin 

toiminnasta. Lisäksi alaraaja-amputoidun kuntoutuksessa tärkeimmät protetisointia edistävät 

asiat ovat tyngän hoito ja lihaksiston kunnosta huolehtiminen.  

Tiedonkeruun tulokset olivat enimmäkseen odotetun kaltaisia. Odottamattomia tuloksia olivat 

alaraaja-amputoituja lapsia koskevan tutkimus- ja tilastotiedon niukkuus, lasten proteesien 

komponenttien pieni valikoima, aavesäryn yleisyys sekä proteesikävelyn aiheuttama 

energiankulutuksen lisääntyminen. Tiedonkeruun pohjalta tehtyyn oppaaseen sisällytettiin 

kaikki keskeiset asiat sairaalassa olevan alaraaja-amputoidun lapsen kuntoutuksesta. Koska 

opas keskittyy sairaalavaiheeseen, se soveltuu etenkin sairaalassa työskentelevälle 

fysioterapeutille. Fysioterapeutti, joka vastaa alaraaja-amputoidun jatkokuntoutuksesta, 

kaipaisi todennäköisesti yksityiskohtaisempia ohjeita kävelyn analyysiin ja ohjaamiseen. Ne 

kuitenkin jätettiin tässä työssä rajauksen ulkopuolelle, koska opas on tarkoitettu 

sairaalavaiheeseen.  

Opinnäytetyön toteutuksen suurimpana haasteena oli aikataulutus. Toteutusprosessi pitkittyi 

alkuperäisestä suunnitelmasta yllättävien viivästysten, kuten tutkimusluvan hakuprosessin 

pitkän keston takia. Lisäksi koettiin haasteita liittyen aikataulujen koordinoimiseen 

sidosryhmien kanssa. Viivästysten takia työn viimeistelyvaihe toteutettiin tehokkaassa 

tahdissa. Rauhallisemmalla tahdilla olisi mahdollisesti ehditty vielä enemmän keskustella 

työelämäkumppaneiden toiveista työn sisällön suhteen. Kuitenkin haasteet opettivat työn 

tekijöille aikatauluttamista, koordinoimista sekä kokonaisuuksien hallintaa.  

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöstä saatiin rakennettua ehjä kokonaisuus, joka kuvaa kattavasti 

alaraaja-amputoidun lapsen kuntoutusta. Lopputuotoksena tehty opas on selkeä kieleltään ja 

rakenteeltaan. Opinnäytetyöprosessi oli haasteistaan huolimatta opettavainen kokemus. 

Tekijät ovat tyytyväisiä lopulliseen työhön ja kokevat saavuttaneensa asetetut tavoitteet. 



 44 
 

 

9.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyö tulee toteuttaa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Hyvään tieteelliseen 

käytäntöön kuuluu muun muassa rehellisyys ja huolellisuus omassa toiminnassa, eettinen 

kestävyys tutkimusmenetelmissä, muiden tutkijoiden saavutusten kunnioittaminen, 

yksityiskohtainen tieteellinen raportointi sekä reilusti ja läpinäkyvästi toteutettu yhteistyö 

kaikkien osapuolten välillä. (Hirsjärvi ym. 2010, 23–25.)   

Työn toteutuksessa käytettyjen tutkimusmenetelmien avulla päästiin luomaan informatiivinen 

ja tutkimusnäyttöön pohjautuva opas. Tutkimusmenetelminä käytetyt narratiivinen 

yleiskatsaus ja konsultaatiohaastattelu olivat toiminnalliseen opinnäytetyöhön sopivia 

menetelmiä. Niiden avulla tekijät saivat hyvän kuvan alaraaja-amputoitujen lasten 

kuntoutuksesta sekä fysioterapeutin roolista protetisointiprosessissa. Oppaan onnistuminen 

arvioitiin SWOT -analyysillä ja sen tulokset on kuvattu kappaleessa 8.2.  

Yleiskatsaus toimi tässä työssä sopivana tiedonkeruumenetelmänä, mutta yleisesti sen kautta 

saatuja tuloksia ei pidetä yhtä luotettavina kuin muiden katsaustyyppien kautta saatuja 

tuloksia. Yleiskatsauksessa ei noudateta vastaavan tasoista järjestelmällisyyttä kuin 

esimerkiksi systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, jolloin tulokset eivät ole yhtä hyvin 

toistettavissa. Tällöin tutkimuksen luotettavuus heikkenee. 

Konsultaatiohaastatteluihin osallistuneiden vähäinen määrä myös osaltaan vaikutti siihen, 

että haastatteluista saatuja tietoja ei yksin voi yleistää. Pienen haastatteluaineiston 

luotettavuutta lisäsi sen analysointi teorialähtöisesti, jolloin saadulla tiedolla oli myös 

laajempaa teoriaperustaa. Lisäksi haastateltavien vastaukset olivat pääasiassa yhteneviä, 

mikä lisää niiden luotettavuutta. Haastatteluaineiston luotettavuuteen vaikutti myös 

tekijöiden tekemä sisällönanalyysi. Väärinymmärrysten välttämiseksi tekijät pyrkivät 

haastatteluissa kysymään tarkentavia kysymyksiä, sekä analysoimaan ja kirjaamaan aineiston 

mahdollisimman totuudenmukaisesti. Aineiston laatuun vaikuttaa myös haastateltujen 

valmistautuminen haastatteluihin. Yksi haastatelluista oli unohtanut, että haastattelu oli 

sovittu kyseiselle päivälle ja hän joutui haastattelutilanteeseen hieman yllättäen. 

Mahdollisesti haastattelussa olisi ilmennyt erilaisia asioita, jos hän olisi muistanut 

haastattelun ja ehtinyt henkisesti valmistautua siihen. Hän oli kuitenkin etukäteen ehtinyt 

perehtyä opinnäytetyön suunnitelmaan.  

Aineiston luotettavuutta on syytä pohtia myös fysioterapian kannalta. Haastateltavista yksi oli 

ammatiltaan fysioterapeutti, ja muut apuvälinealan ammattilaisia. Haastattelukysymykset 

koskivat isolta osalta fysioterapian sisältöä ja roolia kuntoutuksessa, joten herää kysymys, 

kuinka luotettavana voi pitää toisen alan ammattilaisen mielipidettä fysioterapiasta. 

Toisaalta kyseisillä ammattilaisilla oli monen vuoden kokemus moniammatillisesta 

yhteistyöstä fysioterapeuttien kanssa, ja alat ovat lähellä toisiaan. Heidän näkemyksensä 
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fysioterapian sisällöstä pohjaa siihen, mitkä tekijät ovat tärkeitä protetisoinnin tai proteesin 

käytön kannalta. Juuri tätä näkökulmaa haastatteluilla haluttiin selvittää, jotta fysioterapian 

sisällössä osattiin huomioida oikeat asiat protetisointiprosessia ajatellen. Proteesilla on 

merkittävä vaikutus alaraaja-amputoidun liikuntakykyyn, joten fysioterapiassa on perusteltua 

keskittyä protetisointiin vaikuttaviin tekijöihin.  

Työn haastatteluosuudessa korostui suostumuksen rooli. Eettisesti kestävän tutkimuksenteon 

kannalta oli tärkeää, että kaikki haastateltavat ymmärsivät työn tarkoituksen, heidän 

osuutensa siinä ja suostuivat jakamaan tietämystään työn hyväksi. Hyvän tieteellisen 

käytännön hengessä haastateltavia pyydettiin allekirjoittamaan suostumuslomake. 

Rehellisyyden ja yhteistyön kannalta oli tärkeää, että haastateltaville etukäteen lähetetty 

opinnäytetyösuunnitelma oli selkeä ja johdonmukainen, jotta siihen perehtyvät henkilöt 

ymmärsivät varmasti työn tavoitteet ja toteutustavat.  

Epärehellisiä toimintatapoja tieteellisessä tutkimuksessa ovat muun muassa plagiointi eli 

muiden luvaton lainaaminen ja puutteelliset lähdemerkinnät, tulosten sepittäminen, 

kaunistelu ja yleistäminen ilman kritiikkiä sekä harhaanjohtava tai puutteellinen raportointi. 

Tutkimuksen tekijän tulee välttää epärehellisiä toimintaa työn kaikissa vaiheissa. (Hirsjärvi 

ym. 2010, 25–26.)  

Tässä työssä kiinnitettiin erityistä huomiota raportoinnin objektiivisuuteen etenkin työn 

arviointivaiheessa. Arviointi pohjautuu vahvasti tekijöiden itsearviointiin, joten tarkkuuden ja 

rehellisyyden merkitys korostui. Arvioinnin totuudenmukaisuudessa tukena on SWOT -analyysi, 

joka antoi pohdinnalle viitekehyksen, jonka mukaan toimia. Lisäksi raportissa on pyritty 

tuomaan esiin kaikki työn kannalta oleellinen tieto, myös silloin kun eri lähteet ovat olleet 

ristiriidassa keskenään. 

9.2 Jatkokehittämisehdotukset 

Artikkeleista kävi ilmi, että tarvetta on laadukkaammille tutkimuksille alaraaja-amputoitujen 

lasten ja aikuisten harjoitusohjelmista ja kuntoutuksesta (Wong ym. 2016, 15-16; Brofka 

2018, 2, 8).  Useissa tutkimuksissa tuloksia ei voi pitää luotettavina, sillä ne on tehty 

huonolaatuisesti tai ovat ristiriidassa keskenään. Ristiriitaisuus voi johtua myös siitä, että 

alaraaja-amputoidut ovat ryhmänä hyvin heterogeeninen, jolloin tutkimustuloksia on usein 

vaikeaa yleistää. (Wong ym. 2016, 15-16.) Myös tätä työtä tehdessä kiinnitettiin huomiota 

siihen, että etenkin lasten amputaatioista löytyi suhteellisen vähän tutkimuksia. Lisäksi 

suomalaisia tilastoja alaraaja-amputoitujen lasten määrästä ei ollut saatavilla, mutta 

yhdysvaltalaisia tilastoja löydettiin. Tilastoja aikuisista amputoiduista löytyi enemmän, mutta 

ylipäätään tuoreita tilastoja ei ollut saatavilla.  
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Työtä tehdessä selvisi lasten proteesien komponenttien rajallisuus ja hiilikuitujalkaterien liian 

suuri jäykkyys lasten liikkumisessa. Tarvitaan jatkotutkimusta lasten jalkaterien vaikutuksesta 

kävelyn dynamiikkaan sekä jalkaterien materiaalien pitkäaikaisvaikutuksista kävelyyn. 

Jatkokuntoutuksen osalta liikuntaharrastuksen vaikutusta alaraaja-amputoitujen lasten 

toimintakykyyn sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä olisi mielenkiintoista selvittää.  

Myös videopelien käytöstä alaraaja-amputoitujen kuntoutuksessa on tehty muutamia 

tutkimuksia. Esimerkiksi WiiFitin käyttöä sairaalavaiheessa alaraaja-amputoitujen lasten 

kuntoutuksessa voisi tutkia. Videopelit ovat lapsen maailmaa lähellä oleva asia, mikä voisi 

mahdollisesti tehdä kuntoutuksesta mielekkäämpää lapselle. Liikunnalliset videopelit voisivat 

osaltaan myös kannustaa alaraaja-amputoituja lapsia liikkumaan vapaa-ajalla enemmän tai 

rohkaista proteesin käytössä.  

“Ensiaskeleet proteesilla” -opasta voisi kehittää eteenpäin lisäämällä tarkempaa tietoa 

kävelyn dynamiikasta ja proteesikävelyn ohjauksesta. Oppaassa esitetyistä ohjeista ja 

harjoitteista voisi myös tehdä videoita, jotka havainnollistaisivat ohjeistuksia vielä kuvia ja 

tekstiä selkeämmin. Videoiden avulla saisi vielä yksityiskohtaisemmin kuvattua oikeita 

toimintatapoja esimerkiksi tyngän sidonnassa, proteesin pukemisessa ja kävelyharjoittelussa. 

Jos oppaasta tekisi pidemmän version laajentaen proteesin käytön ohjauksen ja 

jatkokuntoutuksen osalta pidemmälle, siitä voisi olla hyötyä myös muille kuin 

erikoissairaanhoidon fysioterapeuteille. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset

 

Haastattelulomake 
 

  

  

  

Minna Nuikka & Roosa Vacker    

   

Teemahaastattelun runko 
 
 
 
 

   

 
 

   

• Esittely 

o Kerro lyhyesti työnkuvastasi? 

o Millaista kokemusta sinulla on lasten proteeseista?  

o Osaatko arvioida kuinka yleistä alaraaja-amputaatio on lapsilla?  

• Moniammatillinen yhteistyö 

o Ketä moniammatilliseen tiimiin kuuluu lasten alaraaja proteesia hankittaessa?  

o Edistääkö moniammatillinen yhteistyö kuntoutusta?  

o Millainen työnjako on fysioterapeutilla ja 

apuvälineteknikolla/proteesimestarilla?  

o Millainen on onnistunut protetisointiprosessi? 

•  Protetisointi 

o Mitä fysioterapeutin tulee tietää protetisoinnista? 

▪ Mikä on mielestäsi tärkeää huomioida fysioterapiassa ennen proteesin 

hankintaa? 

▪ Entä kun proteesia kokeillaan ensimmäisiä kertoja ja sen käyttöä 

harjoitellaan? 

o Millaiset harjoitteet ovat oleellisia protetisoinnin kannalta?  

▪ Mitkä lihasryhmät tärkeitä proteesin käytössä, 

lihasvoima/tasapaino/liikkuvuus? 

o Onko lasten proteeseissa jotain erityispiirteitä? 

▪ Millaisia ovat tyypillisimmät lasten sääri- ja reisiproteesit? 

o Kuinka moni amputoitu lapsi päätyy hankkimaan proteesin? 

o Kuinka lapsi tottuu proteesiin? 

▪ Onko totutteluun jotain hyviä käytänteitä? 

• Muut apuvälineet 

o Ovatko alaraaja-amputoiduilla lapsilla yleisiä?  

o Millaisia? 

•  Onko antaa/vinkata jotain materiaalia, jota voisimme hyödyntää opinnäytetyössä?  

o Esim. kuvat, videot, tilastot, tutkimukset, kirjat 
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Liite 2: Haastattelun suostumuslomake 

 

Suostumuslomake 
 

  

  

  

Minna Nuikka & Roosa Vacker    

   

    

    

Suostumuslomake opinnäytetyön haastattelua varten 
  

 
Minua on pyydetty haastateltavaksi opinnäytetyöhön Alaraaja-amputoitujen lasten 

fysioterapia ja proteesin käytön harjoittelu. Tällä lomakkeella annan suostumukseni 

haastatteluun. 

 

Allekirjoittamalla vakuutan, että olen perehtynyt opinnäytetyön sisältöön ja 

toimintatapoihin. Ymmärrän, että antamiani tietoja käytetään opinnäytetyön 

tekemiseen ja ne ovat siinä yhdistettävissä minuun. Haastatteluaineisto on muuten 

täysin luottamuksellinen, eikä sitä käytetä muuhun kuin tähän opinnäytetyöhön.  

 

Ymmärrän, että haastatteluni nauhoitetaan ja siihen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista. Minulla on oikeus olla vastaamatta kysymyksiin tai keskeyttää 

haastattelu. Opinnäytetyön valmistuttua nauhoitukset tuhotaan asianmukaisesti.  

 

 

 
 

_____________________________________________________ 
Allekirjoitus 
 
_____________________________________________________ 
Nimenselvennys 
 
_________________________________________ 
Päiväys ja Paikka  
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Liite 3 Opas 
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