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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyömme aiheena on Servikaalisen dystonian fysioterapiakäytännöt 

yliopistosairaaloissa. Dystonia on liikesäätelyhäiriö, joka vaikuttaa tahdonalai-

siin lihaksiin. Sitä voi esiintyä eri kehon osissa nykivinä ja vääntävinä liikkeinä. 

(Erjanti ym. 2016, 3.) Dystonian syy on tuntematon, mutta sen uskotaan johtu-

van tyvitumakkeiden ja sensomotorisen kuorikerroksen toimintahäiriöstä 

(Kaakkola & Marttila 2015). Niskan alueen lihaksiin kohdistunutta dystoniaa 

kutsutaan servikaaliseksi dystoniaksi (Erjanti ym. 2016, 3). Servikaalinen dys-

tonia on aikuisten tavallisin dystonian muoto. Sen oirekuvaan kuuluu muun 

muassa pään virheasento sekä toonista eli pitkäkestoista tai kloonista eli nyki-

vää lihasspastisuutta ja vapinaa. (Sotaniemi 2011, 2409.) Vaikuttavimmaksi 

hoitokeinoksi on todettu botuliinitoksiinipistokset. Myös fysioterapia auttaa lie-

vittämään oireita botuliinitoksiinihoidon yhteydessä. (Queiroz ym. 2013, 187.)  

 

Dystonian käsite oli tuntematon vielä 1900-luvun alussa. Siitä on aiemmin 

käytetty nimitystä tortikollis. 1970-luvulla tutkittiin tarkemmin liikehäiriöiden 

syy-yhteyttä, jolloin mm. Mardsenin tutkimukset aikuisiän fokaalisista dystoni-

oista määrittivät liikehäiriöiden fyysisen perustan. Dystonian patofysiologia on 

edelleen melko tuntematon. (Newby ym. 2017, 478.)  Vuonna 2011 kehitettiin 

uusi luokittelu dystonialle Euroopan neurologisen yhdistyksen liiton laatimana 

(European Federation of Neurological Societies, EFNS) (Morgante & Fasano 

2014, 8).  

 

Dystoniaa sairastavien määrää ei ole tarkasti selvitetty Suomessa, mutta sai-

rastavia arvioidaan olevan yli 1000. Servikaalista dystoniaa sairastavia on 

Suomessa arviolta 20/100 000 asukasta kohti. (Erjanti ym. 2016, 4–5.) Servi-

kaalinen dystonia ilmenee useimmiten 30–50 vuoden iässä ja on lähes kaksi 

kertaa yleisempää naisilla (Kaakkola & Marttila 2015). 

 

Dystonian hallinta vaatii monialaista hoitoa. Hoidon ensisijainen tavoite on lie-

ventää tahdosta riippumattomia liikkeitä, korjata virheasentoja, ehkäistä lihas-

kouristuksia, vähentää kipua ja parantaa elämän laatua. (Morgante & Fasano 

2014, 87.) Fysioterapian ja liikunnan avulla voidaan lieventää servikaalisen 



7 

  
 

dystonian oireita ja virheasentoja, mutta ei kuitenkaan poistaa niitä.  Fysiotera-

pian päätavoite on elämänlaadun ja työkyvyn parantaminen. (Erjanti 2016, 

12.)  

  

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysely suunnattiin yliopistosai-

raaloissa työskenteleville fysioterapeuteille. Kyselytutkimuksen avulla haettiin 

tietoa fysioterapeuttien tutkimis- ja arviointikeinoista, ohjaus- ja terapiakäytän-

nöistä sekä fysioterapeuttien kokemuksia asiakkaiden toimintakyvystä ja fy-

sioterapian vaikutuksesta. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa servikaa-

lisen dystonian fysioterapiaprosessia ja tavoitteena edistää servikaalisen dys-

tonian fysioterapian kehittämistä. Servikaalisesta dystoniasta on vielä heikosti 

tutkittua tietoa Suomessa ja siksi olemme kiinnostuneita kyseisestä aiheesta. 

Viime aikoina sitä on käsitelty etenkin opinnäytetöissä.  

 

Toimeksiantajanamme toimii Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS). KYS lu-

keutuu Suomen viiden yliopistosairaalaan joukkoon sekä suurimpiin tervey-

denhuoltoalan opetussairaaloihin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-

Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen ja Itä-

Suomen sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 

KYSin vastuualueita. (Sairaanhoitopiiri 2018.) 

 

 

2 DYSTONIA 

Tämä luku käsittelee dystoniaa kokonaisuutena sekä sen historiaa. Dystonia 

on yleinen käsite, joka jakautuu moniin eri alaluokkiin. Opinnäytetyö on rajattu 

servikaaliseen dystoniaan, jota käsitellään tarkemmin luvussa kolme.  

 

Dystonia on liikehäiriösairaus, johon kuuluu hyperkinesiaa eli lisääntynyttä lii-

kettä. Dystonian tärkein ominaisuus on toistuva lihassupistus antagonistisissa 

(vastavaikuttaja) lihaksissa, joka aiheuttaa epänormaaleja asentoja sekä ta-

hattomia liikkeitä. (Kauranen 2017, 212; Morgante & Fasano 2014, 25.) Sen 

etiologiaa eli sairauden syytä ei vielä kokonaan tunneta, mutta se luokitellaan 

neurologiseksi sairaudeksi. Aivojen tyvitumakkeet säätelevät lihastonusta ja 

dystoniassa näiden toiminta on muuttunut tai häiriintynyt. (Kauranen 2017, 
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184.) Tyvitumakkeet ovat aivojen harmaan alueen rakenteita. Harmaa aine si-

jaitsee isoaivojen sisäosassa. Tyvitumakkeen osia ovat nucleus caudatus, pu-

tamen, globus pallidus, claustrum sekä mantelitumake. (Soinila 2015.)  

 

 
Kuva 1. Aivojen syvät rakenteet, joissa tyvitumakkeet ovat tummanharmaalla (Soinila 2015) 
 

Viimeisten 20 vuoden aikana monet neurofysiologiset tutkimukset ovat tunnis-

taneet toiminnallisia poikkeavuuksia tyvitumakkeissa ja sensomotorisissa ver-

kostoissa sekä viime aikoina enemmän pikkuaivojen ja talamuksen välisessä 

reitissä. (Morgante & Fasano 2014, 25.) Ekstrapyramidaalijärjestelmän suoran 

ratajärjestelmän ylitoiminnan uskotaan olevan yksi tärkeä tekijä dystonialle 

(Kaakkola & Marttila 2015). Ekstrapyramidaalijärjestelmällä tarkoitetaan ai-

vossa olevia keskuksia ja ratoja, jotka osallistuvat motoriikan säätelyyn (Soi-

nila ym. 2012, 53). Tyvitumakkeista liikkeeseen ja tonuksen säätelyyn osallis-

tuvat n. caudatus, putamen sekä globus pallidus, jotka ovat osa ekstrapyrami-

daalijärjestelmää. (Kaakkola & Marttila 2015.) Vaikka primaarisessa dystoni-

assa ei ole tunnistettu avoimia neurodegeneraatioita (hermokudoksen rappeu-

tumista), löydökset neuropatologisista tutkimuksista ja merkit aivojen syvien 

osien sähköstimulaation eli syvästimulaation (deep brain stimulation, DBS) 

eduista ovat vahvoja perusteita tyvitumakkeiden osallisuudesta dystoniassa. 

(Morgante & Fasano 2014, 26.) 
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Kuva 2. Ekstrapyramidaalirata, motoriikan säätely (Soinila 2015) 

 

Dystonia voi ilmetä monin eri tavoin. Sitä voi esiintyä levossa, asentoa vaih-

dettaessa tai liikkeen aikana. Dystoniat voidaan jakaa yleistyneeseen dystoni-

aan, hemidystoniaan, multifokaaliseen dystoniaan ja paikalliseen dystoniaan. 

Yleistyneessä dystoniassa oireet alkavat yleensä alaraajoista ja leviävät vähi-

tellen koko kehoon. Tässä muodossa oireita ilmenee jo lapsena. Hemidystoni-

assa dystoniaa ilmenee vain kehon toisella puolella. Multifokaaliseessa dysto-

niassa dystonia vaikuttaa moneen eri toiminnalliseen kehon osaan ja paikalli-

sessa, eli fokaalisessa dystoniassa, oireet kohdistuvat vain yhteen kehon-

osaan. Paikallinen dystonia voi myös levitä viereiseen kehonosaan, jolloin pu-

hutaan segmentaalisesta dystoniasta. (Kauranen 2017, 212; Kaakkola 2011.)  

 

Dystoniat voidaan ryhmitellä myös primaarisiin ja sekundaarisiin niiden alku-

perän perusteella. Primaariseen dystoniaan kuuluvat lapsuus- ja nuoruusiällä 

sekä aikuisiällä alkavat dystoniat, joissa sairauden syy on tuntematon. Niissä 
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oireena on ainoastaan dystonia ja esimerkiksi aivojen kuvantamistutkimuk-

sella ei pystytä toteamaan muutoksia. (Soinila ym. 2012, 227) Sekundaarinen 

dystonia voi aiheutua jostakin toisesta aivosairaudesta, esimerkiksi se voi il-

metä Parkinsonin taudin oireena. (Kaakkola 2004, 5). Sekundaarinen dystonia 

on yleisimmin multifokaalinen tai hemidystonia (Soinila ym. 2012, 227).  

 

Dystonian diagnosointi on haastavaa. Erityisesti dystonian alkuvaiheessa oi-

reet voivat olla epäsäännöllisiä, mikä vaikeuttaa diagnosointia. Diagnosointi 

pohjautuu lähinnä oireisiin sekä neurologin löydöksiin. Neurologin tutkimuksilla 

pyritäänkin poissulkemaan muut neurologiset sairaudet. (Kaakkola 2004, 5.) 

Dystonia diagnosoidaan pääasiassa kliinisesti (Sotaniemi 2011). 

 

Dystonian käsite oli tuntematon 1900-luvun alussa, kunnes Hermann Oppen-

heim toi sen esille (Newby 2017, 478). Hän havaitsi dystoniassa lihastonuksen 

olevan hypotoninen (alentunut lihasjänteys), mutta myös hypertonia (lisäänty-

nyt lihasjänteys) sekä voimakkaat supistukset, jotka käynnistyvät tahdonalais-

ten liikkeiden aikana, ovat sille ominaisia. Flatau ja Sterling (2014) mainitsivat 

sairauden olevan periytyvä ja käyttivät sairaudesta ilmausta “progressiivinen 

vääntöspasmi”. He uskoivat, etteivät muutokset lihastonuksessa olleet tyypilli-

sin kliininen löydös. 1960-luvulla Denny-Brown tunnisti dystonian tyvitumake-

sairautena ja piti sitä “asennehäiriönä”. Mardsen ja Harrison määrittivät taudin-

kuvan tarkemmin ja alkoivat käyttää termiä “vääntödystonia”. Termi muodostui 

dystonialle tyypillisten liikkeiden sekä asentojen mukaan riippumatta sen 

etiologiasta tai neuropatologiasta. Aikaisemmin muun muassa luomikouristus, 

tortikollis, spasmodinen dysfonia ja kirjoittajan kramppi oli määritelty erillisiksi 

sairauksiksi, kunnes vuonna 1975 kansainvälinen konferenssi yhdisti ne yh-

deksi kokonaisuudeksi eli fokaaliseksi dystoniaksi. Dystonian luokittelu on 

muuttunut jatkuvasti. Vuonna 2011 Euroopan neurologisen yhdistyksen liitto 

(European Federation of Neurological Societies, EFNS) julkaisi uuden luokitte-

lun perustuen kolmeen akseliin ja ehdotti ohjeet dystonian diagnosointiin sekä 

hoitoon. Kolmen akselin muodostavat kliiniset ominaisuudet, etiologia ja feno-

menologia. Yleisimmin luokittelu jakautuu kahteen akseliin eli kliinisiin ominai-

suuksiin sekä etiologiaan (liite 1). (Morgante & Fasano 2014, 8–10.)  
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3 SERVIKAALINEN DYSTONIA 

Servikaalinen dystonia kuuluu fokaaliseen dystonialuokkaan ja se on yleisin 

dystonian muoto. Se ilmenee liikesäätelyhäiriönä niskan ja kaulan alueen li-

haksissa. Se aiheuttaa lihasjänteyden lisääntymistä sekä saa aikaan pään ny-

kiviä liikkeitä tai pysyviä virheasentoja. (Erjanti ym. 2016, 4; Sotaniemi 2011.) 

Servikaalinen dystonia tunnetaan myös nimellä spasmodinen tai spastinen 

tortikollis. Servikaalinen dystonia termi kuvaa kuitenkin sairautta paremmin, 

koska se ei välttämättä ole pelkästään spasmodinen tai spastinen, eikä siihen 

aina liity pään kääntymistä. (Erjanti & Marttila 1996.) Servikaalinen dystonia 

on yleensä primaarinen ja sen alkuperän on uskottu olevan moniseikkainen, 

mikä todennäköisesti johtuu perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuk-

sesta (Defazio 2013). Servikaalisen dystonian syy on kuitenkin vielä tuntema-

ton (Erjanti ym. 2016, 4). 

 

Servikaalisen dystonian esiintyvyyttä on tutkittu Euroopassa vuonna 1996-

1997 ja kerätyn aineistoin perusteella potilaita on ollut 5,7 potilasta 100 000 

asukasta kohti. Naisilla dystoniaa esiintyy lähes kaksi kertaa enemmän kuin 

miehillä. Suomessa servikaalista dystoniaa löytyi muita Euroopan maita 

enemmän, esiintyvyys on 20 potilasta 100 000 asukasta kohden. Suomessa 

arvioidaankin olevan noin tuhat servikaalista dystoniaa sairastavaa. Dystonian 

esiintymishuippu on ikävuosina 50–69. Servikaalinen dystonia tavallisesti al-

kaa noin 35–45 vuoden iässä. (Erjanti ym. 2016, 5.)  

 

3.1 Oireet ja diagnosointi 

Servikaalisen dystonian ensisijaiset oireet ovat nykivä liike, jäykkyys ja kipu 

niska-hartiaseudun lihaksissa. Edetessään servikaalinen dystonia voi aiheut-

taa pään virheasentoja. (Morgante & Fasano 2014, 14.) Virheasentoja on eri-

laisia, mutta yleisin niistä on tortikollis, jossa pää kiertyy jommallekummalle 

puolelle ja lievästi kallistuu taakse. Tähän saattaa liittyä myös kiertyneen puo-

leisen olkapään kohoamista. Muita pään virheasentoja ovat laterokollis eli pää 

kallistuu lateraalisesti kohti olkapäätä, anterokolliksessa pää kallistuu eteen ja 

retrokolliksessa taakse. Pään työntyminen eteen, sivulle tai taakse on myös 
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mahdollista. Pahimmassa tapauksessa pää voi kääntyä 90 astetta toista olka-

päätä kohti, jonka seurauksena vastapuolen päännyökkääjälihas paksunee. 

(Erjanti ym. 2016, 4.) 

 

 
Kuva 3. Servikaalisen dystonian virheasennoista vasemmasta oikeaan: laterokollis, tortikollis, 
anterokollis ja retrokollis (Rinta-Runsala 2019 mukaillen Dystonia Network of Australia Ink. 
s.a.) 
 

Liikkeisiin liittyvät toimintahäiriöt, kuten hidastunut ja vaikeutunut pään kääntä-

minen sivulle tai ylös, nykivä liike ja työläs pään asennon ylläpitäminen ovat 

eniten rajoittavia tekijöitä toimintakyvylle. Häiriö voi myös vaikuttaa selän li-

haksiin aiheuttaen skoliotyyppistä selän kiertymisoiretta. (Erjanti ym. 2016, 4.) 

Servikaalisessa dystoniassa voi esiintyä myös kloonista tai toonista liikettä. 

Pään vapina johtuu kloonisesta dystoniasta. (Kaakkola & Marttila 2015.) Vapi-

nan aiheuttama pään edestakainen liike vaikeuttaa katseen kohdistamista, 

joka on haitaksi toimintakyvylle (Erjanti ym. 2016, 4).  

 

Dystonian oireet lisääntyvät yleensä tahdonalaisten liikkeiden aikana (mm. kä-

vellessä tai käsillä työtä tehdessä). Myös stressi ja jännittäminen pahentavat 

oireita. Käden kevyt kosketus leuan, posken tai niskan alueella saattaa hetkel-

lisesti helpottaa pään asennon hallintaa. Unen aikana oireet lievittyvät koko-

naan. (Erjanti ym. 2016, 4.)  

 

Dystoniaan liittyvä kipu johtuu yleensä dystonian oireista. Sitä kuitenkin pide-

tään myös keskushermostoperäisenä kipuna. Alkuvaiheessa niskalihasten ki-

vut eivät ole vielä kovia, koska dystonisten lihasten liikkeiden ja lihasjänteyden 

säätelyn häiriö on vielä ajoittaista. Myöhemmässä vaiheessa jatkuva lihaski-

reys ja normaalisti toimivien lihasten ylirasittuminen, joka johtuu asennon yllä-

pitämisestä, voi olla syynä voimakkaisiin kipuihin. Pään virheliikkeet voivat ai-
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heuttaa nikamakulumia ja välilevyn muutoksia, joten kipu voi olla myös hermo-

juuren puristumisesta johtuvaa säteilykipua hartiaan ja käteen. Kivun esiinty-

vyys on vaihtelevaa. Toisilla kipua esiintyy huomattavasti enemmän rajoittaen 

toimintakykyä, kun taas toiset voivat olla lähes kivuttomia. (Erjanti ym. 2016, 

4.) 

 

Servikaalinen dystonia diagnosoidaan kliinisen tutkimuksen perusteella. Noin 

75 % servikaalista dystoniaa sairastavista kärsii niska- ja hartiakivuista ja siksi 

sitä ei aina osata diagnosoida oikein. Usein sitä luullaan tuki- ja liikuntaelimis-

tön häiriöksi. (Okun 2005, 124.) 

 

Bathian ja Comellan (2015) kansainvälisessä tutkimuksessa kuvattiin servi-

kaalista dystoniaa sairastavien omia käsityksiä sairaudestaan ja sen hoidosta.  

Tutkimuksen mukaan huomautusta aiheuttivat myöhäiset ja väärät diagnoosit. 

Potilaat eivät olleet tyytyväisiä diagnoosissa annettuihin vähäisiin tietoihin ja 

suurin osa heistä päätyi tutkimaan tilaansa internetistä. Servikaalisen dysto-

nian esiintyvyys on todennäköisesti myös aliarvioitu, koska taudin yleisyystut-

kimukset osoittavat, että monet servikaalista dystoniaa sairastavista eivät ha-

keudu hoitoon tai heidät on väärin diagnosoitu. Dystonian diagnosoinnissa on 

raportoitu olevan huomattavaa vaihtelua lääkäreiden kesken. Tutkimukset 

osoittavat, että asiantuntijat, jotka ovat erikoistuneet liikehäiriöihin, pystyvät 

paremmin diagnosoimaan servikaalisen dystonian kuin yleiset neurologit. Uu-

den määrittely- ja luokittelujärjestelmän avulla on toivottu, että pystyttäisiin pa-

rempaan dystonian diagnosointiin. (Bhatia & Comella 2015.) 

 

3.2 Hoitokeinot 

Dystonia on pysyvä oire eikä siihen ole parannuskeinoa. Nykypäivänä etenkin 

botuliinitoksiinilla voidaan kuitenkin helpottaa oireita. Servikaalisessa dystoni-

assa noin 80% on hyötynyt botuliinihoidosta. Suomessa käytössä on A-tyypin 

(Botox/Dysport/Xeomin) ja B-tyypin (Neuroblock) botuliini. Hoidossa voidaan 

käyttää myös lihaksia rentouttavia lääkkeitä sekä tavallisia kipulääkkeitä. Ai-

kaisemmin dystoniaa saatettiin hoitaa myös katkaisemalla kirurgisesti lihaksia 

ja hermoja, mutta ne on todettu tehottomiksi. Joissain tapauksissa hoitona on 

käytetty stimulaattoria, joka kytketään aivoihin. (Kaakkola 2004, 6–7; Erjanti 
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2016, 11.) Aivosimulaatiolla on osoitettu olevan merkittävää hyötyä kivun hoi-

dossa ja toiminnallisuuden parantamisessa tietyissä tapauksissa (Okun 2005, 

126). Etenkin servikaalisen dystonian kohdalla fysioterapian menetelmiä käy-

tetään myös hoitomuotona (Kaakkola 2004, 7). 

 

Tutkimuksia liittyen dystonian lääkehoitoon on tehty vähän. Tutkimusten 

otantakoot ovat olleet pieniä ja tulokset ristiriitaisia. Paikallinen botuliinihoito 

on tutkitusti paras ja tehokkain hoitomuoto vapinan ja kivun hoidossa. (Pekko-

nen 2016, 1852–53.) Lihaksia rentouttavaa lääkitystä voidaan joissain tapauk-

sissa käyttää botuliinihoitojen yhteydessä. Yleisin lääkevalmiste on bentso-

diatsepiinit ja niistä eniten käytössä on klonatsepaami. Lääkkeiden teho on 

kuitenkin vaihteleva ja ne tuovat mukanaan myös haittavaikutuksia. Nämä 

lääkkeet saattavat aiheuttaa muun muassa väsymystä sekä riippuvuutta. Dys-

tonian aiheuttamaan virheasennon hoitoon voidaan käyttää myös Parkinsonin 

taudissa käytettäviä antikolinergisiä aineita kuten biperideeniä, jonka käytöstä 

voi aiheutua esim. suun kuivumista ja ummetusta. Lääkkeiden vaikutukset 

ovat hyvin yksilölliset ja niistä saatu hyöty suhteessa niiden aiheuttamiin hait-

tavaikutuksiin on melko pieni. (Erjanti ym. 2016, 11.) 

 

Jossain tapauksissa myös neurokirurginen hoitotoimenpide voi tulla kysee-

seen. Neurokirurginen toimenpide on ajankohtainen silloin kun botuliinihoidot 

eivät ole vaikuttaneet tyydyttävästi vapinan hoitoon tai niiden teho on heiken-

tynyt. Syväaivostimulaatiolla eli DBS-hoidolla voidaan lievittää potilaiden oi-

reita jopa 50%:lla. Hoito alkaa vaikuttamaan noin kolmen kuukauden päästä 

operaatiosta. Operaatiossa stimuloidaan yleensä globus pallidus interna eli 

GPi -tumaketta, joskus myös ST-tumaketta. Servikaalisen dystonian hoidossa 

kyseeseen tulee yleensä GPi-tumakkeiden bilateraalinen (molemminpuolinen) 

stimulointi. Stimulaattoria joudutaan yleensä säätämään useaan otteeseen en-

simmäisen vuoden ajan operaatiosta. DBS-hoidon vaikuttavuuden on todettu 

olevan noin seitsemän vuotta. (Pekkonen 2016, 1853.)  
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Kuva 4. Syväaivostimulaatio eli deep brain stimulation, DBS (Rinta-Runsala 2019 mukaillen 
Rumray/Shutterstock.com s.a.) 
 

3.3 Botuliinihoito servikaalisessa dystoniassa  

Servikaalisessa dystoniassa ensisijaisena hoitona käytetään botuliinia. Botu-

liini lamauttaa lihaksia ja lievittää kipua vaikuttaen keskushermostoon. Se vai-

kuttaa positiivisesti niskan liikelaajuuteen sekä toimintakykyyn. (Sotaniemi 

2011.) Käypä hoidon vuonna 2016 julkaisemassa näytönastekatsauksessa 

mainitaan tutkimustuloksista, jotka ovat osoittaneet botuliinitoksiinin vähentä-

neen kipua ja toimintahäiriöitä servikaalisen dystonian kohdalla. Tutkimustu-

lokset ovat yhteneviä botuliinitoksiinin positiivisista vaikutuksista. Suurimmissa 

seurantatutkimuksissa kivun todettiin lievittyneen jopa 76–93 prosentilla poti-

laista. Botuliinitoksiini A:n ja B:n on todettu olevan turvallisia ja tehokkaita laa-

jan meta-analyysin perusteella servikaalisen dystonian hoidossa. (Käypä hoito 

2016.) Niiden tehoissa ei ole todettu olevan merkittäviä eroja, mutta B:n koh-

dalla suun kuivuminen ja pistopaikan kipu on yleisempää (Sotanemi 2011). 

Botuliinitoksiini A:ta käytetään ensisijaisesti (Käypä hoito 2016). 

 

Botuliinihoitoa suunniteltaessa analysoidaan kliinisesti asentovirheet ja liike le-

vossa ja provosoidessa. Yleensä kyse on useamman lihaksen yliaktiivisuu-

desta ja ne voivat vaihdella tilanteesta ja aktiviteetista riippuen. (Sotaniemi 

2011.) Botuliinia pistetään yliaktiiviseen lihakseen, jonka seurauksena lihas 

rentoutuu. Botuliinihoidon suorittaa neurologi. Botuliinin oikean pistokohdan 

löytämisessä voidaan käyttää apuna lihassähkökäyrää eli elektromyografia 

(electromyography, EMG) tutkimusta. (Erjanti ym. 2016, 10.) EMG eli elektro-

myografia tutkii lihasaktivaatiota sähköisesti (Neurotutka Oy 2019). EMG:n 
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hyödyntäminen on tavallista erityisesti käden dystoniassa. Servikaalisessa 

dystoniassa botuliinipistokset kohdentuvat usein päännyökkääjälihakseen 

sekä vastapuolen ohjaslihakseen. Botuliinin on tutkittu olevan turvallinen ja se 

saadaan kohdennettua tarkasti haluttuun lihakseen hyvin. (Erjanti ym. 2016, 

10.)  

 

Botuliini alkaa vaikuttaa muutaman viikon sisällä pistosta ja sen vaikutus kes-

tää hyvänä kolmesta neljään kuukauteen. Harvoissa tapauksissa botuliini ei 

tehoa kehon vasta-aineista johtuen. Tällöin voidaan botuliinia vaihdella A:n ja 

B:n välillä. (Erjanti ym. 2016, 11.) Hoidossa on otettava huomioon myös poti-

laan harrastukset, elämäntilanne ja yksilöllinen hoitovaste, koska botuliini vai-

kuttaa heikentävästi lihaksiin ja hoito voi siten olla este esim. muusikoilla, joilla 

on korkeat hienomotoriset vaatimukset (Sotaniemi 2011).  

 

Botuliinin haittavaikutukset ovat vähäiset. Sen käytöstä saattaa kuitenkin il-

metä nielemisvaikeuksia, niskan lihasten heikkoutta, suun kuivumista, äänen 

käheytymistä ja pistopaikan arkuutta (Sotaniemi 2011). Tavallisin haitta tutki-

musten yhteydessä on raportoitu dysfagia eli nielemisvaikeudet (Käypä hoito 

2016). Nielemisvaikeuksia ilmenee noin 5–10 %:lla potilaista. Huonokuntoisilla 

on vaarana saada nieluhalvaus tai aspiraatio botuliinihoidoista. (Sotaniemi 

2011.) 

 

 

4 FYSIOTERAPIA OSANA SERVIKAALISEN DYSTONIAN LÄÄKINNÄL-
LISTÄ KUNTOUTUSTA  

Terveydenhuolto sekä joissain tapauksissa Kela ovat vastuussa dystonian 

lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Terveyskeskukset ja sairaalat toteuttavat 

eri terapioita joko itse tai maksusitoumuksilla yksityiseltä puolelta. Suomen 

Parkinsonliitto ry järjestää dystonian sopeutumisvalmennuskursseja, jonne 

sairastuneen ja omaisen on mahdollisuus hakeutua. (Erjanti 2016, 14.) Suo-

messa servikaalisen dystonian fysioterapiaan liittyvää koulutusta on järjestä-

nyt Metropolian ammattikorkeakoulu ja kouluttajana on toiminut ruotsalainen 

fysioterapeutti Johanna Blom (Kostamo & Haikonen 2018, 31). 
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Dystonian hallinta on haasteellista ja sen hoito suunnataan ensisijaisesti lie-

ventämään tahdosta riippumattomia liikkeitä, korjaamaan virheasentoja, eh-

käisemään lihaskouristuksia, vähentämään kipua ja parantamaan elämän laa-

tua. Dystonian optimaalinen hallinta on monialaista ja fyysinen hallinta on tär-

keässä roolissa ennaltaehkäisemään taudin etenemistä ja lievittämään väliai-

kaisesti oireita. (Morgante & Fasano 2014, 87.)   

 

Fysioterapian ja liikunnan avulla voidaan lieventää servikaalisen dystonian oi-

reita ja virheasentoja, mutta ei kuitenkaan poistaa niitä. Fysioterapian pääta-

voite on elämänlaadun ja työkyvyn parantaminen. (Erjanti 2016, 12.) Fysiote-

rapialla pyritään säilyttämään kaularangan ja pehmytkudoksen joustavuus, vä-

hentämään spastisuutta, ohjamaan pään asentoa ja ryhtiä, sekä vähentämään 

kipua. (Okun 2005, 126.) Kun botuliinipistoksista on kulunut noin viikko, lihak-

set ovat rennoimmillaan, mikä on myös otollisinta aikaa fysioterapialle (Kaak-

kola 2004, 9). Fysioterapian tulisi olla yksilöllistä ja samalla tulisi koordinoida 

muita potilaan kuntoutukseen osallistuvia ammattilaisia (Okun 2005, 126). 

 

Opinnäytetyössä käytetään hyödyksi päivitettyä fysioterapianimikkeistöä jä-

sentelyn tukena. Fysioterapianimikkeistö auttaa yhtenäistämään termit ja kä-

sitteet kaikille fysioterapian ammattihenkilöille. Nimikkeistön taustalla on toi-

mintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (Interna-

tional Classification of Functioning, Disability and Health, ICF). Se on myös 

tarkoitettu vastaamaan fysioterapian rakenteisesta kirjaamiskäytännöstä, joka 

auttaa ryhmittelemään potilaskertomustekstin hoitoprosessin eri vaiheisiin. 

(Savolainen & Partia 2018.) 

 

4.1 Fysioterapiaprosessi 

Fysioterapiamenetelmät sisältävät terveyttä ja toimintakykyä edistävää oh-

jausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista tera-

piaa sekä apuvälinepalveluja. Fysioterapia toteutetaan prosessina, joka alkaa 

asiakkaan tarpeesta. Seuraavat fysioterapiaprosessin vaiheet ovat fysiotera-

peuttinen tutkiminen, terapian suunnittelu, toteutus ja arviointi. Fysioterapeutti 

tarvitsee kliinistä päättelykykyä eli tietojen ja taitojen yhdistämistä monipuoli-
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sesti ja niiden soveltamista eri prosessin vaiheissa. Lisäksi fysioterapeutin pi-

tää pystyä kriittisesti arvioimaan oman toimintansa tarkoituksenmukaisuutta ja 

vaikuttavuutta sekä olla ajan tasalla yhteiskunnallisista asioista ja teknologian 

hyödyistä. (Suomen fysioterapeutit 2019.) 

 

Fysioterapian työhön kuuluu vahvasti monialainen yhteistyö. Fysioterapeutti 

voi muun muassa osallistua neuvotteluihin ja yhteistyöryhmiin hoitoprosessin 

eri vaiheessa (arviointi, suunnittelu ja toteutus). Neuvotteluissa ja työryhmissä 

on tärkeää tiedottaa oman työnsä tulokset muulle henkilökunnalle. Jatkokun-

toutus vaatii usein fysioterapeutilta suunnittelua muiden ammattiryhmien 

kanssa. (Savolainen & Partia 2018, 20.) 

 

4.2 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi 

Ennen hoidon aloittamista on tärkeää suorittaa kokonaisvaltainen tutkiminen. 

Fysioterapeuttinen tutkiminen pitää sisällään potilaan haastattelun, kehon ha-

vainnoinnin, manuaalisen tutkimisen, mittaukset ja spesifit testit sekä oikeiden 

toimenpiteiden valinnan. Tutkimusprosessissa voi myös tulla ilmi mahdolliset 

ongelmat, jotka edellyttävät monialaista arviointia. (Savolainen & Partia 2018, 

11; Okun 2005, 120-121) Fysioterapeuttiseen arviointiin kuuluu toimintakyvyn 

ja –rajoitteiden kartoittaminen sekä työkyvyn selvittäminen. Näiden perusteella 

tehdään arvio jatkotoiminnasta ja seurannasta. (Savolainen & Partia 2018, 

11.) 

 

Dystonian luokittelussa ja fysioterapian tarpeen arvioinnissa voidaan hyödyn-

tää erilaisia mittareita. Okunin (2005, 121–125) mukaan luokitteluun ja vaka-

vuuden arviointiin käytetään muun muassa Unified Dystonia Rating Scale, 

Burke-Fahn-Marsden Scale ja the Global Dystonia Rating Scale -asteikkoja. 

Yleisimmät käytössä olevat mittarit ovat Toronto Western Spasmodic Torticol-

lis Rating Scale (TWSTR, liite 2) ja Cervical Dystonia Impact Profile (CDIP-58, 

liite 3). TWSTR-asteikolla arvioidaan pään, niskan ja olkapäiden dystoninen 

asento ja sensoristen merkkien vaikuttavuus sekä mitataan aikaa, jonka poti-

las pystyy pitämään päätä keskilinjassa. TWSTR-asteikko sisältää yleisen lop-

putuloksen (kokonaispistemäärän) ja pistemäärät erikseen sairauden vaikeu-

delle (0–35), vammalle (0–30) ja kivulle (0–20). Korkeat tulokset merkitsevät 
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suurempaa häiriötä. Uudempi luotettavaksi ja päteväksi todettu servikaalisen 

dystonian mittari on CDIP-58, joka kehitettiin vuonna 2004. Siinä on 58 osaa 

servikaalisen dystonian terveysvaikutuksista ja kahdeksan alaluokkaa. Ala-

luokkiin kuuluvat pään ja niskan oireet, kipu ja haitta, yläraajan aktiivisuus, kä-

vely, uni, häiritsevyys, mieliala sekä psykososiaaliset toiminnot. (Crowner 

2007.) Myös potilaan itsearviointiin on käytössä erilaisia asteikkoja. Muun mu-

assa Barr ym. (2017) tutkimuksessa oli käytössä Falls Self Efficacy Scale 

(FES-I), joka määrittää pelkoa kaatumisesta sekä epämukavuuden astetta 

(Dystonia Discomfort Scale, DDS). DDS kertoo dystonian aiheuttamasta hai-

tasta potilaalla. (Barr ym. 2017.) 

 

Servikaalisen dystonian fysioterapiassa on tärkeä hahmottaa dystoniset lihak-

set, sillä terapian tarkoituksena on vahvistaa heikompia lihaksia kuormitta-

matta kuitenkaan yliaktiivisia lihaksia. (Kaakkola 2004, 9.) Oleellista on pal-

poida kaulan ja niskan alue sekä hartiarengas, jotta pystytään selvittämään 

mitkä lihakset ovat yliaktiiviset. EMG-analyysi on kuitenkin täsmällisin tunnis-

tamaan yliaktiiviset agonisti ja vähän käytössä olevat antagonisti lihasryhmät. 

Reagointikyvyn arvioinnissa käytetään “geste antagoniste” -testiä, jossa poti-

las liikuttaa kättä kasvoja tai päätä kohti. Myös potilaan kivun huomioiminen 

sekä asennon, ryhdin ja tasapainon arviointi on tärkeää. (Okun 2005, 125.) 

Kaularangan aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus tulisi testata ennen sensoris-

ten merkkien käyttämistä ja myös niiden jälkeen. Lisäksi fysioterapeutti tutkii 

lihaspituuden ja lihasvoimat sekä hartiarenkaan, rinta- ja lannerangan suosi-

tusten mukaiset liikemallit. Näiden pohjalta fysioterapeutti pystyy määrittä-

mään potilaalle asianmukaisen ohjauksen sekä sopivat harjoitteet kotiin. 

(Crowner 2007.)   

 

4.3 Fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytännöt 

Servikaalisen dystonian hoidossa fysioterapiaa toteutetaan erikseen tai yhdis-

telmänä botuliinihoitojen kanssa. Vaikka dystonian muodoissa on samakaltai-

suuksia, aina täytyisi tehdä yksilöllisesti räätälöity kuntoutusohjelma, joka pe-

rustuu kliiniseen arviointiin. (Bleton 2010,107–108.)  Fysioterapeuttinen ohjaus 

sisältää liikuntaneuvontaa sekä ohjeita kivun hallinnasta ja hoidosta. Ohjaus 
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voi tapahtua verbaalisesti, manuaalisesti tai teknologiaa apuna käyttäen. (Sa-

volainen & Partia 2018, 13.)  

 

Fysioterapiamenetelmät vaihtelevat sen mukaan, johtuuko servikaalinen dys-

tonia myokloonisesta vai toonisesta yhden tai useamman lihaksen supistuk-

sesta. Myokloonisessa muodossa keskitytään pään immobilisoimiseen, jossa 

patologisen pään liikkeen vähentäminen on päätavoite. Terapiassa keskity-

tään lähinnä lihasten rentouttamiseen. Myös silmien asennolla on merkittävä 

rooli. Ohjaamalla katse vastakkaiselle puolelle virheasennosta, voi se vähen-

tää kouristusta ja edistää oikeaa asentoa. Syviä kaulan alueen stabiloivia li-

haksia, erityisesti semispinalislihaksia, tulee myös vahvistaa. Toonisessa 

muodossa keskitytään enemmän asentoa korjaavien lihasten vahvistamiseen. 

Terapialla pyritään vahvistamaan inaktiivisia lihaksia kuormittamatta kuiten-

kaan muita lihaksia. Harjoitteet aloitetaan makuuasennossa, mikä mahdollis-

taa lihasten rentoutumisen, jolloin lihaksia on helpompi kontrolloida. Oikeaa 

pään asentoa ja puutteellisten lihasten hallintaa voidaan harjoittaa tämän jäl-

keen peilin avulla istuen ja siirtyä sen jälkeen seisten ja kävellen tehtäviin har-

joituksiin. (Bleton 2010,107–108.) Terapeuttisen harjoittelun avulla paranne-

taan asiakkaan toimintakykyä aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Siihen 

voi sisältyä aerobista harjoittelua, rentoutusmenetelmiä sekä lihasvoima-, ve-

nyttely- ja liikkuvuusharjoittelua. Terapia voi toteutua eri paikoissa kuten fy-

sioterapian vastaanotolla, altaalla, kuntosalilla tai asiakkaan omassa ympäris-

tössä. (Savolainen & Partia 2018, 14.)  

 

Servikaalisessa dystoniassa kipua voi esiintyä joko itse lihaksessa tai lihaksen 

lähtökohdassa: solisluussa, lapaluussa tai selkärangassa. Kipeä lihas voi olla 

dystoninen tai kompensoiva. Kivusta ja lihasten jäykkyydestä johtuvia oireita 

voidaan helpottaa manuaalisella terapialla esimerkiksi nivelten mobilisoinnilla, 

neuraalikudoskäsittelyllä, paikallisesti venyttämällä ja muokkaamalla pään 

asentoa sekä fysikaalisilla hoidoilla, kuten ultraäänellä ja lämpöpakkauksella. 

Lisäksi oireita voidaan lievittää jännitys-rentoutustekniikalla ja vesiterapialla. 

(Bleton 2010, 109; Kaakkola 2004, 9.) Pehmytkudoksen mobilisointia ja 

TENS-hoitoa voidaan myös käyttää, mutta niiden vaikuttavuudesta ei ole luo-

tettavaa tietoa. (Okun 2005, 127.) Kudosvasteen seuraaminen on erityisen 
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tärkeää manuaalisessa terapiassa. On hyvä aloittaa lyhyistä käsittelyjaksoista, 

sillä liika käsittely saattaa provosoida oireita. (Kaakkola 2004, 9.) 

 

Monipuolinen liikunta ja kokonaisvaltainen harjoittelu on tärkeää dystoniaa sai-

rastavalla lihastasapainon ylläpitämiseksi ja virheasentojen paranemiseksi. 

Esimerkiksi vesijuoksu ja -kävely ovat hyviä urheilumuotoja, koska vesi vähen-

tää turvotusta ja edesauttaa imunestekiertoa. Kehon asento voi myös hetkelli-

sesti parantua nopeatempoisessa liikunnassa, kuten tanssissa ja pallope-

leissä. Kestävyysharjoittelun on koettu lieventävän oireita, kun taas maksimi-

voimaharjoittelu saattaa lisätä niitä. (Kaakkola 2004, 9.) Liikunnan rinnalla on 

tärkeää huomioida riittävä lepo, sillä rasitus voi provosoida dystonian oireita 

tilapäisesti (Erjanti 2016, 12). 

 

4.4 Fysioterapian vaikuttavuus 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan fysioterapialla on saavutettu kliinistä hyö-

tyä servikaalisen dystonian hoidossa (Bleton 2010, 109). Fysioterapian ja bo-

tuliinihoitojen yhdistämisellä on todettu olevan paras vaikutus potilaiden elä-

mänlaadun parantamisessa (Queiros ym. 2012, 187). De Pauw ym. (2013) 

tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa on koottu yhteen 16 tutkimuksen tuloksia 

tutkimuksissa käytetyistä fysioterapiamenetelmistä sekä käsitelty fysioterapian 

vaikuttavuutta servikaalisen dystonian kohdalla. Fysioterapia oli tutkimuksissa 

koostunut EMG-biopalauteharjoittelusta, sähköhoidosta, rentoutusharjoitteista, 

ryhtiä ja lihasvoimaa parantavista aktiivisista harjoitteista, hieronnasta, veny-

tystekniikoista, mobilisaatiosta, kaularangan manipulaatiosta, värinähoidosta, 

tasapainoelinten stimulaatiosta sekä kognitiivisen käyttäytymisen terapiasta. 

Aktiiviset harjoitteet perustuvat Bletonin menetelmään, jossa dystonisten lihas-

ten antagonistilihaksia pyritään vahvistamaan. Tutkimuksen tulokset osoitta-

vat, että monipuoliset fysioterapiakäytännöt yhdessä botuliinihoitojen kanssa 

parantavat pään asentoa, lievittävät kipua ja lyhyellä ajanjaksolla parantavat 

toimintakykyä. Tutkimuksissa terapiakertojen määrä vaihteli kahdeksasta 

36:teen, joten ei ole selkeää suositusta, kuinka monta terapiakertaa tulisi olla. 

(De Pauw ym. 2013.) 
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Pelosin ym. vuonna 2013 julkaistussa esitutkimuksessa tutkittiin muun mu-

assa kinesioteippauksen vaikuttavuutta servikaalista dystoniaa sairastavien 

potilaiden kiputuntemuksiin. Tutkimuksen mukaan kinesioteippaus vähensi yk-

silöllistä kiputuntemusta ja vaikutti väliaikaisesti sensomotoriseen aistitunte-

mukseen. Kipua arvioitiin kipujanan (visual analog scale, VAS) kolmen mittarin 

asteikolla: pahin kipu, tavallinen kipu ja helpottava kipu. Lisäksi itse sairauden 

astetta arvioitiin TWSTR-asteikolla. (Pelosin ym. 2013, 725.) VAS-kipujanan 

”pahin kipu” ja ”tavallinen kipu” -arviot olivat pienemmät 14 hoitopäivän jälkeen 

(Pelosin ym. 2013, 728). Tutkimus esitti, että kinesioteippaus saattaa olla hyö-

dyllinen hoitokeino servikaalisen dystonian hoidossa (Pelosin ym. 2013, 725). 

 

Carl Counsellin ym. (2016) tutkimuksessa arvioitiin eri fysioterapiamenetel-

mien vaikuttavuutta servikaaliseen dystoniaan satunnaistutkimuksella. Satun-

naistutkimuksessa vertailtiin, miten koulutettujen fysioterapeuttien avohoidon 

spesifit fysioerapiamenetelmät (Bletonin menetelmä) sekä vakiintuneet fy-

sioterapianeuvot kaularangan ongelmiin vaikuttavat servikaalista dystoniaa 

sairastavien potilaiden hoidossa. Tutkimukseen osallistui 110 servikaalista 

dystoniaa sairastavaa potilasta. Tulokset eivät eronneet merkitsevästi toisis-

taan kahden tutkitun ryhmän välillä TWSTR-asteikolla. Molemmissa ryhmissä 

oli kuitenkin havaittavissa merkittäviä positiivisia muutoksia. (Cousell ym. 

2016.) Tutkimus osoitti, että fysioterapiasta on huomattavaa hyötyä servikaa-

lista dystoniaa sairastavien potilaiden hoidossa. 

 

Kostamo ja Haikonen (2018) totesivat, että kaikki fysioterapeutit pystyvät anta-

maan fysioterapiaa servikaalista dystoniaa sairastavalle myös ilman lisäkoulu-

tusta. Servikaaliseen dystonian fysioterapiaan ei ole määritelty mitään tiettyä 

metodia. Työskentelyä helpottaa kuitenkin etiologian hyvä tuntemus. Servi-

kaalista dystoniaa sairastavan toiveisiin ja tavoitteisiin pystytään tarjoamaan 

apua huolellisella tutkimisella ja haastattelulla. Hyvänä suosituksena pidetään 

Bletonin menetelmän keskilinjan löytämistä sekä venyttelyä, lihasten vahvista-

mista ja omatoimista harjoittelua. Näiden avulla pystytään lievittämään suurim-

pia oireita. Lääkärien antama botuliinihoito on tärkeää yhdessä fysioterapian 

kanssa. Hyvä hoitosuhde asiakkaan ja fysioterapian välillä on tärkeää terapian 

onnistumiseksi. (Kostamo & Haikonen 2018, 28,31.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa servikaalisen dystonian fysiotera-

piakäytäntöjä yliopistosairaaloissa sekä fysioterapeuttien kokemuksia servi-

kaalisesta dystoniasta. Tavoite on edistää servikaalisen dystonian fysiotera-

pian kehittämistä. Tutkimusongelmat perustuvat toimeksiantajan toiveisiin 

sekä aikaisempaan tutkimustietoon. Tarkoituksena on selvittää fysioterapian 

arviointikeinoja ja fysioterapiamenetelmiä kyselytutkimuksen avulla. Lisäksi fy-

sioterapeuttien kokemuksia selvitettiin servikaalista dystoniaa sairastavien ai-

kuispotilaiden hoidosta. Opinnäytetyö tuottaa kokonaiskuvan servikaalisen 

dystonian fysioterapiaprosessista, jota fysioterapeutit voivat työssään hyödyn-

tää.   

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Minkälaisia keinoja fysioterapeutit käyttävät servikaalisen dystonian tut-

kimisessa ja arvioinnissa? 

2. Millä fysioterapiamenetelmillä servikaalista dystoniaa hoidetaan yliopis-

tollisissa sairaaloissa? 

3. Minkälaisia kokemuksia fysioterapeuteilla on servikaalisen dystonian fy-

sioterapian vaikutuksista? 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä tutkimuksena, joka sisältää myös laa-

dullisia, kuvailevia ja tietoa tuottavia avoimia kysymyksiä. Aineisto kerättiin 

Webropol-kyselyllä, joka suunnattiin yliopistosairaaloiden fysioterapeuteille. 

Toimeksiantajan toive oli saada tietoa yliopistosairaaloiden fysioterapiakäytän-

teistä ja siksi suuntasimme kyselytutkimukset ainoastaan yliopistosairaaloissa 

työskenteleville fysioterapeuteille.  
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6.1 Kysely aineiston keruun menetelmänä 

Opinnäytetyön kyselytutkimus on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. 

Kvantitatiivinen tutkimus muodostuu aina itse tutkijan ehdoilla vastaamaan tut-

kijan tarpeisiin (Kananen 2015, 200). Aineiston keruumenetelmiä ovat kysely-

lomake, havainnointi sekä rekisterien ja tilastojen käyttö. Kyselylomake on 

näistä menetelmistä tavallisin. (Vilkka 2015.) Kvantitatiivisen tutkimuksen ky-

selylomakkeen laatiminen vaatii tutkittavaan ilmiöön perehtymistä teoriatiedon 

avulla, jonka jälkeen tutkimusongelmat voidaan määrittää. Tutkimusongel-

mista muodostetaan tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen kyselylomakkeen 

kysymykset voidaan johtaa teoriatiedon pohjalta. (Kananen 2015, 197.) Tutki-

muskysymysten vastauksista saadaan kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä 

(Kananen 2015, 200).  

 

Kyselylomaketutkimuksessa (survey) kysymykset esitetään kirjallisesti ja vas-

taaja itse vastaa niihin (Vilkka 2015). Kysymykset voivat olla avoimia tai struk-

turoituja. Avoimissa kysymyksissä ei ole vastausvaihtoehtoja, kun taas struk-

turoiduissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi määriteltyjä (Ka-

nanen 2015, 204). Tutkimus sopii hyvin kohderyhmälle, jossa kohdehenkilöt 

ovat erillään toisistaan. Kyselyyn vastataan aina nimettömästi, jolloin se mah-

dollistaa myös arkaluontoisten asioiden kyselyn. (Vilkka 2015.) Muita kysely-

tutkimuksen etuja ovat vähäiset kustannukset ja nopeus (Kananen 2015, 202). 

Tämän tutkimusmenetelmän tyypillisin riski on tutkimusaineiston kato, joka tar-

koittaa alhaista vastausprosenttia. Myös vastauslomakkeiden viiveellinen pa-

lautus saattaa vaikuttaa tutkimukseen. Viiveet aiheuttavat uusintakyselyitä ja 

sen seurauksena aikataulusta myöhästymistä ja lisäkustannuksia. Kysely voi-

daan toteuttaa puhelimitse, paikan päällä kerättynä kyselynä, sähköposti- tai 

verkkokyselynä. (Vilkka 2015.)  

 

Tässä opinnäytetyössä määrällinen tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 

Webropol-ohjelman avulla. Verkkokysely soveltui tutkimukseen, koska tutki-

muksen kohdehenkilöt olivat eri puolella Suomea, tavoitteena oli saada mah-

dollisimman paljon vastaajia ja kyselyn vastaukset tarvittiin mahdollisimman 

nopeasti. Verkkokyselystä ei myöskään aiheudu kustannuksia. Verkkokyselyn 
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etuja ovatkin juuri sen helppous, edullisuus ja globaalisuus (Kananen 2015, 

213).  

 

6.2 Kyselylomakkeen rakentaminen 

Kyselytutkimuksen Webropol-kyselylomake koostuu avoimista-, struktu-

roiduista- ja monivalintakysymyksistä. Avoimien kysymysten käyttö on perus-

teltua esimerkiksi silloin, kun vastausvaihtoehtoja ei tarkkaan tunneta (Heikkilä 

2014, 47). Avoimia kysymyksiä käytettiin esimerkiksi kysymyksissä, joissa ha-

luttiin saada tietoa terapiakertojen sekä potilaiden määristä ja fysioterapeuttien 

kokemuksista. Avoimet kysymykset antoivat fysioterapeuteille mahdollisuuden 

kertoa vapaasti omin sanoin kokemuksistaan. Avoimien kysymysten vastauk-

set voivat myös nostaa esille merkittäviä uusia näkökantoja (Heikkilä 2014, 

48).  

 

Strukturoiduilla kysymyksillä haluttiin saada tarkka tieto käyttäen jo valmiiksi 

määriteltyjä vaihtoehtoja. Suurin osa kysymyksistä oli monivalintaisia sekaky-

symyksiä, jolloin vaihtoehtoisista vastauksista pystyi valitsemaan yhden tai 

useamman vaihtoehdon tai vastaamaan avoimesti, jos vastausvaihtoehdoista 

ei löytynyt sopivaa. (Heikkilä 2014, 49.) Monivalintaisilla kysymyksillä käsitel-

tiin muun muassa fysioterapiamenetelmiä sekä moniammatillisuutta. Kysely 

sisälsi myös muutaman dikotomisen kysymyksen eli vastausehtoja oli ainoas-

taan kaksi.  

 

Osgoodin asteikkoa käytettiin yhdessä kysymyksessä, jossa kartoitettiin fy-

sioterapeuttien kokemuksia servikaalisen dystonian vaikutuksista asiakkaan 

toimintakykyyn. Siinä vastausvaihtoehdot ovat 5-portaisena asteikkona. Os-

goodin asteikko koostuu väittämistä ja asteikon ääripäinä toimivat vastakohtai-

set vaihtoehdot (Heikkilä 2014, 52). 

 

Kysely muodostui 34 kysymyksestä (liite 5) ja se noudatteli fysioterapiapro-

sessin eri vaiheita niin, että käytettiin fysioterapianimikkeistön käsitteitä. 

Kolme päätutkimusongelmaa määriteltiin lähdeaineiston pohjalta. Tutkimuson-

gelmien avulla kysely jaettiin muutamaan kokonaisuuteen. Kyselyn alussa 

määriteltiin vastaajan taustatietoja sekä servikaalisen dystonian esiintyvyyttä. 
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Fysioterapian toteutusta käsiteltiin kysymyksillä 7–16. Seuraavassa osiossa 

kysymyksillä 17–22 selvitettiin, miten fysioterapeutit arvioivat servikaalisen 

dystonian vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn. Kysymyksillä 23 ja 24 ha-

luttiin saada tietoa siitä, millaisia keinoja fysioterapeutit käyttävät servikaalisen 

dystonian tutkimisessa ja arvioinnissa. Kysymyksillä 25–29 kartoitettiin fysiote-

rapian ohjaus- ja terapiakäytäntöjä yliopistosairaaloissa. Fysioterapeuttien ko-

kemuksia servikaalisen dystonian vaikutuksista selvitettiin kysymyksillä 30–34.  

 

6.3 Verkkokyselyn toteutus ja aineiston analyysi 

Sähköpostikysely työstettiin rinnakkain opinnäytetyösuunnitelman kanssa. Ky-

sely hahmoteltiin suunnitelmavaiheessa MsWord-tiedostoon. Suunnitelmase-

minaarin jälkeen 1–2 fysioterapeuttia KYSistä esitestasi kyselyn. Esitestaajat 

kävivät kyselylomakkeen luonnoksen läpi, jonka jälkeen saimme palautetta ky-

selylomakkeesta. Palautteen pohjalta poistimme, muokkasimme ja lisäsimme 

kysymyksiä. Esitestaus antoi myös suuntaa kyselyyn käytetystä vastaus-

ajasta. Esitestauksen jälkeen kysely muokattiin Webropol-muotoon. Tutkimus-

lupahakemusasiat selvitettiin etukäteen, jotta suunnitelman hyväksymisen jäl-

keen voitiin anoa tutkimusluvat yliopistosairaaloilta mahdollisimman nopeasti. 

Lupien saavuttua sähköpostikysely lähetettiin kunkin yliopistosairaalan yhteys-

henkilöille, jotka jakoivat sen eteenpäin asianomaisille.  

 

Määrällisen aineiston tulokset analysoitiin käyttämällä kuvailevaa tilastoana-

lyysiä ja suoraa jakaumaa. Suora jakauma on yksinkertainen analysointikeino, 

jossa kysymykset tarkasteltiin kysymyksittäin. Siinä nähdään suoraan yksittäi-

sen kysymyksen eri vaihtoehtojen suhteellinen osuus. (Kananen 2015, 289.) 

Kuvaileva tilastoanalyysi kuvaa ja tiivistää määrällisen muuttujan jakaumaa tai 

muuttujien yhteisvaihtelua. Sen tarkoitus ei ole tehdä tuloksista yleistyksiä laa-

jempaan perusjoukkoon. (KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto 

2004.)  

 

Käytimme määrällisten tulosten esittämisessä graafisia kuvioita, kuten pylväs-

diagrammeja sekä sektoridiagrammeja. Pylväsdiagrammissa tulee ilmi havain-

tojen määrä ja se soveltuu kuvaamaan muuttujien frekvenssijakaumaa. Frek-
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venssi eli esiintymistiheys tarkoittaa havaintojen lukumäärää aineistossa. Pyl-

väsdiagrammissa moodi eli havaintoarvo on jakauman huippukohdassa. Sek-

toridiagrammin avulla havainnollistetaan muuttujien suhteellinen osuus suh-

teessa koko aineistoon. Se esittää visuaalisesti saman kuin prosenttitaulukko 

näyttää numeroin. (Vilkka 2019, 121, 139, 142.) Kuvioiden avulla pystytään il-

maisemaan tulokset graafisesti ja ne nopeuttavat tulosten tulkitsemista luki-

jalle (Heikkilä 2014, 149). Hyödynsimme Webropol-raportointityökalua, joka 

muuttaa vastaukset graafisiksi kuvioiksi.  

 

Laadullinen aineisto käsiteltiin sisällönanalyysiä soveltaen. Sisällönanalyy-

sissä tutkimusaineisto kuvataan sanallisesti merkityskokonaisuuksittain (Vilkka 

2015). Vilkan mukaan (2015) sisällönanalyysissä alkuperäisilmaukset pelkiste-

tään havaintomatriisissa ja ryhmitellään ala- ja yläluokkiin. Ryhmittelyn tulok-

sena pyritään ymmärtämään merkityskokonaisuutta. Sisällönanalyysiä käy-

timme erityisesti kysymyksissä 15, 30, ja 34 joista teimme myös havaintomat-

riisit (liite 7).  

 

 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

Tässä luvussa raportoidaan tutkimuksesta saadut tulokset, joiden pohjalta teh-

tiin johtopäätökset tutkimusongelmittain. Alaluvuissa käsitellään tutkimuksen 

tulokset aihealueittain kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Kyselytut-

kimus oli suunnattu yliopistosairaaloiden fysioterapeuteille, joilla on tai on ollut 

servikaalista dystoniaa sairastavia asiakkaita. Kyselyn linkki lähetettiin kaikille 

yhteyshenkilöille samaan aikaan. Sairastapausten, lomien ja työkiireiden 

vuoksi kysely ei kuitenkaan tavoittanut kaikkia yhteyshenkilöitä samana päi-

vänä. Tästä johtuen kaikilla kohdehenkilöillä ei ollut yhtä paljon vastausaikaa. 

Kyselyn linkki oli avoinna kolme viikkoa. Tutkimukseen osallistui 15 henkilöä.  

 

7.1 Vastaajien taustatiedot  

Kyselyyn vastasi yhteensä 15 fysioterapeuttia. Noin puolet (46 %) vastan-

neista oli HYKSistä. Joka kolmas (33 %) vastanneista työskenteli KYSistä ja 

TAYsistä, TYKSistä ja OYSistä oli jokaisesta yksi vastaaja (kuva 5).  
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Kuva 5. Vastanneiden jakauma yliopistosairaaloittain (N=15) 

 

Tulosten mukaan suurin osa vastanneista työskentelee neurologian osastolla 

ja poliklinikalla. Myös sisätautien sekä fysiatrian poliklinikka oli mainittu muuta-

maan otteeseen. Vaativan kuntoutuksen osasto ja lähisairaala mainittiin ker-

ran. Kysymykseen vastattiin avoimella kysymyksellä. 

 

Avoimella kysymyksellä selvitettiin potilasmääriä tällä hetkellä ja viime vuoden 

aikana. Potilasmäärä vaihtelee fysioterapeuttikohtaisesti nollasta neljään kes-

kiarvon ollessa yksi (taulukko 1). Suurimmalla osalla fysioterapeuteista (kah-

deksan vastaajaa) ei ole tällä hetkellä servikaalista dystoniaa sairastavia asi-

akkaita. Vain yhdellä fysioterapeutilla on neljä asiakasta tällä hetkellä. Viime 

vuoden aikana yliopistosairaaloiden fysioterapeuteilla on ollut keskimäärin 

kuusi servikaalista dystoniaa sairastavaa asiakasta (taulukko 1). Kahdella vas-

tanneista asiakkaita on ollut 15, ja viidellä vastanneista maksimissaan yksi 

asiakas viime vuoden aikana. Potilasmäärissä oli runsaasti hajontaa. 

 

Taulukko 1. Servikaalisen dystonian asiakasmäärä fysioterapiassa tällä hetkellä (N=15) ja 
viime vuoden aikana (N=15) 

 Minimi-
arvo 

Maksimi-
arvo 

Keskiarvo Mediaani Summa 
Keski-

hajonta 
Tällä hetkellä 

(N=15) 
0 4 1 0 15 1,31 

Viime vuoden 
aikana (N=15) 

0 15 5,73 5 86 4,91 
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Kyselytutkimuksen perusteella kaikki asiakkaat ohjautuvat fysioterapiaan lää-

kärin, neurologin tai fysiatrin lähetteellä. Tulosten mukaan asiakkaat hakeutu-

vat fysioterapiaan vaihtelevasti sairauden eri vaiheessa. Fysioterapiaan ha-

keudutaan kahden vastaajan mukaan sairauden alkuvaiheessa, kuuden vas-

taajan mukaan sairauden myöhemmässä vaiheessa ja seitsemän vastaajan 

mukaan tilanne vaihtelee asiakaskohtaisesti. Näihin kahteen kysymykseen 

vastattiin avoimella kysymyksellä. 

 

7.2 Fysioterapian toteutus  

Kyselyn perusteella ensitietopäiviä ei juurikaan järjestetä (14 vastaajaa). Vain 

yhden vastaajan mukaan ensitietopäiviä järjestetään. Fysioterapiaa toteute-

taan lähinnä fysioterapian vastaanotolla (14 vastaajaa) (kuva 6). Fysioterapiaa 

toteutetaan myös osastolla (kaksi vastaajaa), kuntosalilla (yksi vastaaja) ja al-

taalla (yksi vastaaja). Myös yhdeksi toteutuspaikaksi vastattiin ulkona (yksi 

vastaaja). Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita use-

amman. 

 
Kuva 6. Fysioterapian toteutuspaikka (N=15) 
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Servikaalista dystoniaa sairastaville asiakkaille ei yleensä järjestetä ryhmä-

muotoista fysioterapiaa. Kyselytutkimuksen mukaan fysioterapiaa toteutetaan 

yksilöterapiana (14 vastaajaa), yhtä vastausta lukuun ottamatta (kuva 7).

Kuva 7. Ryhmämuotoisen fysioterapian osuus (N=15) 

 

Käyntimäärät fysioterapiassa vaihtelevat asiakaskohtaisesti. Kyselytutkimuk-

sen mukaan asiakkaat käyvät 1–5 kertaa fysioterapiassa (taulukko 2). Keski-

määrin asiakkaat käyvät kaksi kertaa fysioterapiassa yliopistosairaaloissa. 

 

Taulukko 2. Fysioterapian käyntimäärä (N=14) 

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta 

 1 5 2,43 2 34 1,5 

 

Suurimmalla osalla asiakkaista fysioterapia jää vain kertakäynniksi (5 vastaa-

jaa) tai fysioterapiaa toteutetaan keskimäärin kerran kuussa (5 vastaajaa) 

(kuva 8). Osa asiakkaista käy fysioterapiassa myös kaksi kertaa kuukaudessa 

(4 vastaajaa) ja kerran viikossa (yksi vastaaja). Näiden lisäksi käyntitiheydeksi 

mainittiin joka kolmas kuukausi, kerran kahdessa kuussa, riippuen tilanteesta 

sekä osastojaksolla päivittäin. Käyntitiheys vaihtelee runsaasti. Tässä kysy-

myksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita useamman. 
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Kuva 8. Fysioterapian käyntitiheys (N=15) 

 

Terapiakerran kesto (kuva 9) on pääsääntöisesti 60 min (10 vastaajaa). Tera-

piaan käytetään aikaa myös 90 min (4 vastaajaa) ja 45 min (yksi vastaaja). 

 
Kuva 9. Fysioterapiaan käytetty aika (N=15) 
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Eniten yhteistyötä (kuva 10) servikalisen dystonian hoidossa tehdään lääkärei-

den (14 vastaajaa) ja muiden fysioterapeuttien (10 vastaajaa) kanssa. Muita 

mainittuja yhteistyötahoja olivat sairaanhoitajat (3 vastaajaa), sosiaalityönteki-

jät (yksi vastaajaa) ja toimintaterapeutit (2 vastaajaa). Yksi vastaaja ei tee yh-

teistyötä muiden ammattihenkilöiden kanssa tämän asiakasryhmän kohdalla. 

Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita useamman. 

 

 
Kuva 10. Selvitys fysioterapeuttien yhteistyötahoista (N=15) 

 

Hieman alle puolet vastaajista (43 %) tekee myös alueellista yhteistyötä mui-

den fysioterapeuttien kanssa esim. konsultaatioissa ja jatkohoidon järjestämi-

sessä (kuva 11).
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Kuva 11. Alueellinen yhteistyö muiden fysioterapeuttien kanssa (N=14) 

 

Terapian jälkeen seuranta on vaihtelevaa. Kyselytutkimuksen mukaan seuran-

taa tapahtuu lähinnä neurologin tai lääkärin kontrollissa, josta asiakas ohja-

taan lähetteellä tarvittaessa uudestaan fysioterapiaan. Tähän kysymykseen 

vastattiin avoimen kysymyksen avulla. Seurannan järjestämistä kuvailtiin seu-

raavanlaisesti: 

“Ei ole, lääkärit seuraavat ja tarpeen mukaan ohjaavat fysiotera-
peutille.”, 

“Neurologi tapaa potilasta säännöllisesti ja aktivoi uuden fysiotera-
piajakson tarvittaessa.” 

 

Asiakkaat ohjataan jatkohoitoon pääasiassa terveyskeskukseen (15 vastaaja).

 
Kuva 12.  Asiakkaiden jatkohoitoon ohjautuminen (N=15) 
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Lisäksi yksityinen sektori (9 vastaajaa) ja työterveys (9 vastaajaa) ovat yleisiä 

jatkohoitopaikkoja (kuva 12). Yksi vastaajista ohjaa asiakkaita liikuntatoimen 

palveluihin. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita halu-

tessaan useamman. 

 

7.3 Fysioterapeuttien kokemukset asiakkaan toimintakyvystä  

Asiakkailla esiintyy erilaisia toiminnan häiriöitä erittäin vaihtelevasti (kuva 13). 

Vastausten perusteella kaikilla asiakkailla ilmenee vaikeutunutta pään kääntä-

mistä sivulle tai ylös sekä vaikeutunutta pään asennon ylläpitämistä. Asiak-

kailla esiintyy usein myös nykivää liikettä (14 vastaajaa), vapinaa (13 vastaa-

jaa), oireita selän alueella (12 vastaajaa). Muita oireita, joita asiakkaalla ilme-

nee (4 vastaajaa) ovat niska-hartiaseudun kipuja, yläraajan oireita sekä tuki- 

ja liikuntaelinongelmia muualla kehossa. Tässä kysymyksessä vastausvaihto-

ehdoista on voinut valita halutessaan useamman.

 
Kuva 13. Servikaalisen dystonian aiheuttamat toimintahäiriöt asiakkailla (N=15) 

 

Kyselytutkimuksen perusteella lähes kaikilla asiakkailla stressi (14 vastaajaa), 

jännittäminen (14 vastaajaa) sekä tahdonalaiset liikkeet (12 vastaajaa) pahen-

tavat servikaalisen dystonian oireita (kuva 14). Näiden lisäksi mainittiin (neljä 
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vastaajaa) tietynlaisten pään ja kaularangan asentojen sekä kylmän pahenta-

van oireita. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita halu-

tessaan useamman.

Kuva 14. Servikaalisen dystonian oireita pahentavat tekijät (N=15) 

 

Kipua esiintyi vastaajien mukaan paljon. Yhden vastanneen mukaan kipua 

esiintyy asiakkailla aina, muut 14 vastaajaa ovat vastanneet kipua esiintyvän 

usein (kuva 15).  

 
Kuva 15. Kivun esiintyvyys (N=15) 
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Vastaajia pyydettiin arvioimaan servikaalisen dystonian vaikutuksia asiakkai-

den jokapäiväiseen elämään Osgood-asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa ei vai-

kuta ja 5 vaikuttaa paljon. Kyselytutkimuksen mukaan servikaalinen dystonia 

vaikuttaa työkykyyn, harrastuksiin, päivittäisiin toimintoihin ja sosiaalisiin suh-

teisiin eniten tasolla neljä (yhteensä 34 vastausta kaikista neljästä osa-alu-

eesta) (kuva 16). Myös osa vastaajista arvioi servikaalisen dystonian vaikutta-

van toimintakykyyn tasoilla kolme (yhteensä kahdeksan vastausta kaikista nel-

jästä osa-alueesta) ja viisi (yhteensä 18 vastausta kaikista neljästä osa-alu-

eesta). 

Kuva 16. Servikaalisen dystonian vaikutukset jokapäiväiseen elämään (N=15) 

 

Botuliinihoitoa käytetään paljon servikaalista dystoniaa sairastavien asiakkai-

den keskuudessa. 10 vastaajan mukaan asiakkaat saavat botuliinihoitoa fy-

sioterapian lisäksi ja viiden vastaajan mukaan tilanne vaihtelee asiakaskohtai-

sesti (kuva 17). 
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Kuva 17. Botuliinihoidon tarve fysioterapian lisäksi (N=15) 

 

Lääkityksen tarve fysioterapian lisäksi vaihtelee paljon asiakaskohtaisesti 

(kuusi vastaajaa).  

 
Kuva 18.  Muu servikaaliseen dystoniaan liittyvän lääkityksen tarve (N=15) 

 

Osalla asiakkaista on käytössä vastaajien mukaan muu lääkitys (neljä vastaa-

jaa), yhden vastaajan mukaan lääkitystä ei ole ja neljä vastaajaa ei osaa sa-

noa asiakkaiden lääkityksestä. (kuva 18). 
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7.4 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi  

Hieman alle puolet vastaajista (46 %) ei käytä mitään mittareita arvioinnin tu-

kena (kuva 19). Loput olivat maininneet käyttävänsä muita mittareita kuin ky-

selyssä mainitsemamme TWSTR sekä CDIP-58 -mittarit. Fysioterapeuttien 

mainitsemat mittarit olivat: CROM-mittari, FSQ-kysely, VAS-kipujana, puristus-

voiman mittaus, liikelaajuuksien havainnointi sekä lääkärin ohjeistama vide-

ointi. 

 
Kuva 19. Käytössä olevat mittarit arvioinnin tukena (N=13) 

 

Kaikki vastaajat käyttävät arvioinnin keinoina tutkimisessa havainnointia, pal-

pointia, kaulanrangan aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden testaus (kuva 20).  
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Kuva 20. Servikaalisen dystonian fysioterapeuttiset arviointimenetelmät (N=15) 

 

Lisäksi vastaajat käyttävät lihasvoiman arviointia (13 vastaajaa), reagointiky-

vyn arviointia (viisi vastaajaa) ja muita keinoja (seitsemän vastaajaa). Muiksi 

keinoiksi oli mainittu avoimeen tekstikenttään tasapainon testaus/arviointi, 

asennon/liikkumisen hallinnan havainnointia, silmä-käsikoordinaation arvioin-

tia, haastattelu, kaularangan hallinnan testaaminen, rentoutumisen testausta 

sekä hengityksen havainnointia. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista 

on voinut valita halutessaan useamman. 

 

7.5 Fysioterapian ohjaus ja terapiakäytännöt  

Suurin osa vastaajista (87 %) käyttää kirjallista ohjausmateriaalia servikaali-

sen dystonian ohjauksessa (kuva 21). Ohjausmateriaalia ei käytä 13 % vas-

taajista. 
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Kuva 21. Kirjallisen ohjausmateriaalin käyttö servikaalisen dystonian fysioterapiassa (N=15) 

 

Kaikki vastaajat käyttävät ohjauksessaan verbaalista ja visuaalista ohjauskei-

noja (kuva 22). Vain yhtä lukuun ottamatta, kaikki käyttävät myös manuaalisia 

menetelmiä (93 %). 40 % vastaajista hyödyntää teknologiaa kuten, tv:n katse-

lua, harjoitteista tehtyjä kuvia ja videoita, nettisivustoa, asiakkaan kuvausta ja 

videointia ja myös sähköisiä apuvälineitä (mobiilisovellus). Yksi vastanneista 

hyödyntää musiikkia omaharjoittelussa. Tässä kysymyksessä vastausvaihto-

ehdoista on voinut valita halutessaan useamman. 

 

Kuva 22. Fysioterapeuttiset ohjauskeinot servikaalisessa dystoniassa (N=15)  

 

Manuaalisia terapiamenetelmiä käytetään vaihtelevasti. Yleisimmät menetel-

mät ovat neuraalikudoksen käsittely (neljä vastaajaa), lihaskalvojen käsittely 
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(neljä vastaajaa) ja lihasten käsittely (viisi vastaajaa) (kuva 23). Kaksi vastaa-

jista käyttää myös nivelten mobilisointia. Näiden lisäksi yksi vastaajista oli mai-

ninnut käyttävänsä rentoutusta kosketuksella ja yksi vastaaja kaularangan 

traktiota. Viisi vastanneista ei käytä mitään manuaalisia menetelmiä terapias-

saan. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita halutes-

saan useamman. 

 
Kuva 23. Dystoniselle alueelle käytetyt manuaalisen terapian menetelmät (N=14) 

 

Terapeuttisista harjoitteista käytetään eniten stabiloivia ja kontrolloivia harjoit-

teita (93 %), venyttely- ja liikkuvuusharjoitteita (93 %), kehotietoisuusharjoituk-

sia (73 %) sekä rentoutusmenetelmiä (73 %) (kuva 24). Muita käytettyjä tera-

peuttisia harjoitteita ovat progressiivinen lihasvoimaharjoittelu (53%), ki-

nesioteippaus (33 %), vesiterapia (13 %) sekä aerobinen harjoittelu (27 %). 13 

% vastaajista oli vastannut käyttävänsä lisäksi muita terapeuttisia harjoitteita 

ja lisännyt avoimeen tekstikenttään muun muassa omatoimisen liikunnan oh-

jaamisen ja hengitysharjoitukset. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista 

on voinut valita halutessaan useamman.  
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Kuva 24. Terapeuttiset harjoitteet servikaalisen dystonian fysioterapiassa (N=15) 

 

Käytettyjä fysikaalisia hoitomuotoja ovat TENS (7 vastaajaa) sekä lämpöhoi-

dot (4 vastaajaa).  

 
Kuva 25. Servikaalisessa dystoniassa käytetyt fysikaaliset terapiamenetelmät (N=15) 
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Viisi vastanneista ei käytä mitään fysikaalista terapiamenetelmää (kuva 25). 

Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdoista on voinut valita halutessaan use-

amman. 

 

7.6 Fysioterapeuttien kokemukset fysioterapian vaikutuksista  

Fysioterapeuttien omat kokemukset fysioterapiamenetelmien vaikutuksista oli-

vat hyvin vaihtelevia. Monessa vastauksessa mainittiin vaikuttavimmaksi fy-

sioterapiamenetelmäksi heikkojen lihasten lihasvoimaharjoittelu (viidessä vas-

tauksessa). Lisäksi useissa vastauksissa oli maininta kehotietoisuuden harjoit-

tamisesta (neljässä vastauksessa), rentoutusharjoituksista (viidessä vastauk-

sessa), venyttely ja liikkuvuusharjoittelusta (neljässä vastauksessa) sekä ylei-

sestä ohjauksesta ja neuvonnasta (viidessä vastauksessa). Lisäksi yksi vas-

taaja mainitsi hengitysharjoitukset sekä muutamat painottivat yksilöllisen ja ko-

konaisvaltaisen näkemyksen tärkeyttä. Fysioterapeuttien kokemuksia selvitet-

tiin avoimella kysymyksellä. Esimerkkejä vastaajien kokemuksista fysiotera-

pian vaikuttavuudesta: 

“Niskan alueen lihasten vahvistaminen, venyttelyt, hallinnan har-
joitteet, harjoittelua tukeva ohjaaminen/seuranta.” 

“Kokonaisvaltainen näkemys. Potilaat osaavat itse aika hyvin sa-
noa mistä hyötyvät kaikki ovat erilaisia. Yleensä kaikki hyötyvät 
ohjauksesta ja neuvonnasta. Toiset liikkuvuusharjoittelusta, toiset 
venyttelyistä, toiset rentoutusmenetelmistä, toiset aktiivisista liik-
keistä, toiset manuaalisista käsittelyistä.” 

 

Moni vastaajista (10 vastaajaa) ei osaa sanoa, onko fysioterapialla vaikutuksia 

servikaaliseen dystoniaan (kuva 26). Kolmen fysioterapeutin mukaan fysiote-

rapia on vaikuttanut hyvin, yhden mukaan erittäin hyvin sekä yhden mukaan 

erittäin huonosti.  
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Kuva 26. Fysioterapeuttien kokemukset fysioterapian vaikuttavuudesta servikaalisessa dysto-

niassa (N=15) 

 

Osa vastaajista (5 vastaajaa) on saanut aikaisemmin koulutusta servikaalisen 

dystonian fysioterapiaan (kuva 27). Kolme vastaajista on käynyt aikaisemmin 

tekstissä mainitun Johanna Blomin koulutuksen, yksi vastanneista on käynyt 

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapia Yhdistys ry:n (SOMTY) koulutuk-

sen ja yksi on kouluttautunut muihin niskaongelmiin. 10 vastaajaa ei ole saa-

nut erillistä koulutusta servikaaliseen dystoniaan. 

Kuva 27. Lisäkoulutuksen määrä vastaajien keskuudessa (N=15) 

 

Lisäkoulutuksen tarvetta selvitettiin avoimella kysymyksellä. Esille nousivat li-

säkoulutuksen tarve koskien servikaalisessa dystoniassa käytettäviä mittareita 

sekä itse terapiaa, sen vaikuttavuutta, menetelmiä sekä intensiteettiä. Vas-

tauksissa painottui myös kokonaisvaltaisen tiedon tarve aiheeseen liittyen. 
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Vastaajien kuvauksia siitä, millaista koulutusta he kaipaavat servikaalisesta 

dystoniasta:  

“Harjoittelun vaikuttavuudesta, harjoittelu käytännössä, manuaali-
nen terapia? Fysikaalisten hoitojen hyödyt?”, 

“Koulutusta ja lisätietoa mahdollisista mittareista, mitä arvioinnissa 
voisi hyödyntää.”, 

“Aivan kaikkea!” 

 

Viimeisessä kysymyksessä vastaajat saivat avata omia kokemuksiaan servi-

kaalisen dystonian fysioterapiasta (10 vastaajaa). Monet mainitsevat servikaa-

lisen dystonia asiakkaan olevan haastava potilasryhmä moninaisten ongel-

mien ja yksilöllisen taudinkuvan vuoksi. Myös yhtenevien hoitokäytänteiden 

puute koettiin haasteelliseksi. Osassa vastauksissa ilmeni huomio, että servi-

kaalista dystoniaa sairastavan olisi hyvä päästä mahdollisimman nopeasti fy-

sioterapiaan diagnoosin saatuaan, jotta oireisiin pystyttäisiin vaikuttamaan 

varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemään sekundaarisia ongelmia. Myös sopeu-

tumisvalmennuskurssit, konkreettiset ohjeet ja ohjaus mainittiin positiiviksi te-

kijöiksi servikaalisen dystonian hoidossa. Fysioterapeutit kuvailivat kokemuksi-

aan seuraavanlaisesti:  

“Haastavia, monimuotoisia ongelmia. Vaikuttaa elämän moneen 
osa-alueeseen.”, 

“Potilaat ovat olleet tyytyväisiä konkreettisiin ohjeisiin. Mielestäni 
potilaiden pitäisi heti diagnoosin saatuaan päästä fysioterapeutin 
ohjaus-ja neuvontakäynnille 1-5 käyntiä omaharjoittelun aloitta-
miseksi.” 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Kyselytutkimuksen mukaan tällä hetkellä servikaalista dystoniaa sairastavia 

asiakkaita on melko vähän fysioterapian piirissä yliopistosairaaloissa. Viimei-

sen vuoden aikana asiakkaita on ollut keskimäärin kuusi vastanneilla fysiote-

rapeuteilla. Kyselytutkimuksessa moniammatillinen yhteistyö tuli vahvasti 

esille. Yhteistyötä tehtiin etenkin lääkäreiden sekä muiden fysioterapeuttien 

kanssa. Yleisesti asiakkaat ohjautuvat fysioterapiaan lääkärin lähetteellä vaih-

televasti sairauden eri vaiheessa.  
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Servikaalisessa dystoniassa rajoittavia tekijöitä, jotka vaikuttavat toimintaky-

kyyn huomattavasti ovat vaikeutunut pään kääntäminen sivulle tai ylös sekä 

pään asennon ylläpitäminen ja nykivä liike (Erjanti ym. 2016, 4). Vastaajien 

kokemuksien mukaan asiakkailla ilmenee paljon vaikeutunutta pään kääntä-

mistä ja hallintaa sekä nykivää liikettä ja vapinaa. Erjanti ym. (2016, 4) tuovat 

esille, että kipu voi olla oireista johtuvaa tai hermostoperäistä ja kivun esiinty-

vyys on hyvin vaihtelevaa. Osalla se voi huomattavasti rajoittaa toimintakykyä, 

kun taas osa voi olla lähes kivuttomia. Tämän kyselytutkimuksen mukaan ki-

pua esiintyy asiakkaiden keskuudessa usein.  

 

Dystoniassa oireita lisäävät tahdonalaiset liikkeet, stressi ja jännittäminen (Er-

janti 2016, 4). Kyselytutkimuksen tulokset olivat hyvin yhteneviä tämän kanssa 

ja vastauksissa nousi esille samat oireita pahentavat tekijät. Kyselytutkimuk-

sen mukaan servikaalinen dystonia vaikuttaa vahvasti asiakkaiden jokapäiväi-

seen elämään. Suurin osa fysioterapiassa käyvistä asiakkaista saavat fysiote-

rapian lisäksi botuliinihoitoa. Servikaalisen dystonian ensisijaisena hoitona 

käytetäänkin botuliinia, jonka on todettu lieventävän sen oireita (Sotaniemi 

2011). 

 

8.1 Fysioterapeuttien keinot servikaalisen dystonian tutkimisessa ja ar-
vioinnissa yliopistollisissa sairaaloissa 

Opinnäytetyön ensimmäisessä tutkimusongelmassa kartoitettiin, minkälaisia 

keinoja fysioterapeutit käyttävät servikaalisen dystonian tutkimisessa ja arvi-

oinnissa. Yliopistosairaaloissa servikaalisen dystonian fysioterapiaa toteute-

taan pääasiassa fysioterapian vastaanotolla yksilöterapiana. Vastaanoton li-

säksi osastot, kuntosali ja allas toimivat fysioterapian toteutuspaikkoina. Asi-

akkaiden fysioterapian määrä vaihtelee tilanteesta riippuen. Yleinen käynti-

määrä on 1–2 kertaa kuukaudessa. Kyselytutkimuksen mukaan monelle asi-

akkaista käynti jää kuitenkin vain kertaan. Terapiassa käytetty aika on tavalli-

simmin 60 minuuttia.  
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Servikaalisessa dystoniassa tärkeää on suorittaa kokonaisvaltainen tutkiminen 

ja arviointi. Oleellista on hahmottaa ja palpoida dystoniset lihakset kaulan, nis-

kan ja hartiarenkaan alueelta, jotta pystytään tunnistamaan yliaktiiviset lihak-

set. Tutkimiseen kuuluvat myös kivun, asennon ja reagointikyvyn arviointia. 

(Kaakkola 2004, 9; Okun 2005, 125.) Kyselytutkimukseen vastanneet käyttä-

vät tutkimis- ja arviointimenetelminä havainnointia, palpointia, kaularangan ak-

tiivisen ja passiivisen liikkuvuuden testausta sekä lihasvoiman arviointia. Li-

säksi jonkin verran käytetään reagointikyvyn arviointia ja tasapainon testausta. 

Kirjallisuudessa mainittiin yleisimmiksi käytössä oleviksi mittareiksi TWSTR ja 

CDIP-58 (Okun 2005, 121–125). Kyselytutkimuksen mukaan näitä mittareita ei 

kuitenkaan Suomen yliopistosairaaloissa käytetä. Erilaisia mittareita kuitenkin 

hyödynnetään toimintakyvyn arvioinnin tukena. Vastaajat mainitsivat käyttä-

vänsä CROM-mittaria, FSQ-kyselyä, VAS-kipujanaa sekä puristusvoimamit-

tausta ja videointia. Kansainvälisten mittareiden käyttö voisi laajentaa toimin-

takyvyn arviointia sekä parantaa fysioterapian vaikutusten arviointia, koska yl-

lämainitut (TWSTR ja CDIP-58) mittarit on suunniteltu servikaalisen dystonian 

arviointiin. Pohdimme myös, voisiko mittareista olla apua sairauden parem-

paan diagnosointiin. Tutkimusten mukaan servikaalinen dystonian diagnosoi-

daan usein tuki- ja liikuntaelimistön häiriöksi, koska valtaosa sairastavista kär-

sii niska- ja hartiakivuista (Okun 2005, 124). 

 

8.2 Servikaalisen dystonian fysioterapiamenetelmät yliopistollisissa 
sairaaloissa 

Opinnäytetyön toinen tutkimusongelma selvitti, millä fysioterapiamenetelmillä 

servikaalista dystoniaa hoidetaan yliopistosairaaloissa. Servikaalisen dysto-

nian fysioterapiaan ja hoitokäytänteisiin ei ole suoranaista yhtenevää mallia 

Suomessa. Käytettyjä manuaalisia terapiamenetelmiä ovat nivelten mobili-

sointi, neuraalikudoskäsittely, niskan alueen venyttely ja pään asennon paran-

taminen, joita käytetään kivusta ja lihasten jäykkyydestä johtuviin oireisiin. 

(Bleton 2010, 109; Kaakkola 2004, 9). Kyselytutkimuksen mukaan manuaali-

sen terapian menetelmistä käytetään eniten käsittelyjä, jotka kohdistuivat neu-

raalikudokseen, lihaskalvoihin ja lihaksiin.  
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Terapiassa keskitytään lihasten rentouttamiseen sekä heikkojen lihasten ja 

kaulan alueen stabiloivien lihaksien vahvistamiseen (Bleton 2010, 107-108). 

Kyselytutkimuksen mukaan terapeuttisia harjoitteita käytetään monipuolisesti. 

Käytetyimmät harjoitteet ovat stabiloivat ja kontrolloivat harjoitteet sekä venyt-

tely- ja liikkuvuusharjoitteet. Myös yleisiä ovat kehotietoisuusharjoitukset ja 

rentoutusmenetelmät. Vastaajat, jotka vastasivat käyttävänsä terapiassaan fy-

sikaalisia hoitoja, suosivat lämpöhoitoa ja TENS-sähköhoitoa eli ihon läpi 

elektrodeilla annettavaa sähköistä stimulaatiota, hermoärsytystä.  

 

Fysioterapeuttiseen ohjaukseen kuuluu liikuntaneuvontaa sekä ohjeita kivun 

hallinnasta ja hoidosta (Savolainen & Partia 2018, 13). Kyselytutkimuksen mu-

kaan vastaajat käyttävät servikaalista dystoniaa sairastavan asiakkaan oh-

jauksessa kirjallista ohjausmateriaalia. Verbaalisen, visuaalisen ja manuaali-

sen ohjauksen lisäksi osa vastaajista käyttää teknologiaa hyödyksi (esim. ku-

via ja videointia).  

 

8.3 Fysioterapeuttien kokemukset servikaalisen dystonian fysiotera-
pian vaikutuksista 

Opinnäytetyön kolmanneksi tutkimusongelmaksi muodostui se, minkälaisia 

kokemuksia fysioterapeuteilla on servikaalisen dystonian fysioterapian vaiku-

tuksista. Suurin osa vastaajista ei osaa sanoa, onko fysioterapiasta hyötyä 

servikaaliseen dystoniaan. Vaikuttavammiksi menetelmiksi on kuitenkin mai-

nittu lihasvoimaharjoittelu, venyttely ja liikkuvuusharjoitteet, rentoutusmenetel-

mät sekä kehontietoisuusharjoitukset. Tutkimuksen mukaan fysioterapian vai-

kutuksia näyttää olevan haastava todentaa. Servikaaliseen dystoniaan kohdis-

tettuja mittareita hyödyntämällä voitaisiin saada parempi kuva fysioterapian 

vaikutuksista servikaalisessa dystoniassa.   

 

Vastaajat kokevat kokonaisvaltaisen ohjauksen ja neuvonnan olevan hyödyksi 

asiakkaan elämänhallinnassa etenkin jo sairauden varhaisessa vaiheessa. 

Kaiken kaikkiaan fysioterapeutit kokevat servikaalisen dystonian hyvin haasta-

vaksi potilasryhmäksi ja kaipaavat siihen kokonaisvaltaista koulutusta. Tutki-
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muksen perusteella Suomessa on järjestetty vain yksi varsinaisesti servikaali-

seen dystoniaan kohdistunut koulutus. Vastausten mukaan lisäkoulutuksille 

olisi tarvetta. Tutkimuksen mukaa näyttää siltä, että tällä hetkellä servikaalisen 

dystonian fysioterapia perustuu enemmän kokemusperäiseen tietoon, sillä 

näyttöä ja koulutusta on ollut heikosti saatavilla. 

 

 

9 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa kyselytutkimus servikaalisen dystonian 

fysioterapiakäytännöistä ja saada siten kokonaiskuva servikaalisen dystonian 

fysioterapiaprosessista. Halusimme opinnäytetyöllämme kartoittaa fysiotera-

peuttien kokemuksia ja edistää servikaalisen dystonian fysioterapian kehittä-

mistä. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Kuopion yliopistollinen sai-

raala.  

 

Opinnäytetyö opetti meille kyselytutkimuksen rakentamisesta ja toteuttami-

sesta sekä itse servikaalisesta dystoniasta. Kyselyn toteutimme Webropol-oh-

jelmalla, joka ei ollut meille entuudestaan tuttu, joten sen käyttö vaati perehty-

mistä. Saimme opinnäytetyöhön sisällytettyä halutut asiat ja mielestämme 

pääsimme opinnäytetyölle asetettuihin tavoitteisiin. Itse hyödyimme työs-

tämme paljon ja toivomme, että myös fysioterapeutit saisivat siitä työkaluja 

servikaalisen dystonian fysioterapiaan. 

 

9.1 Luotettavuus ja tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimuksen laatuun vaikuttavat sen pätevyys eli validiteetti ja luotettavuus eli 

reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimus mittaa sitä, mitä oli tarkoi-

tuskin. Kyselytutkimuksessa tämä on huomioitava etukäteen, jotta tutkimusky-

symykset kattavat varmasti tutkimusongelman. Reliabiliteetti tarkoittaa täsmäl-

lisyyttä tuloksissa. Tutkijalta vaaditaankin jatkuvaa kriittisyyttä koko tutkimus-

prosessin ajan. Kyselytutkimuksessa otos on valittava tarkasti, jotta se kattaisi 

tutkittavan perusjoukon ja siten tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja. Vas-

tausten kato vaikuttaa negatiivisesti reliabiliteettiin. (Heikkilä 2014, 27–28.)  
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Tutkimusetiikka täytyy huomioida koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimus-

etiikka kattaa sovitut säädökset, kollegoiden, tutkimuskohteen, rahoittajien, toi-

meksiantajan ja muiden välillä. Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tiedeyhtei-

sön hyväksymiä eettisiä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tiedonhan-

kinnassa on käytettävä asianmukaisia tietolähteitä käyttäen esimerkiksi tie-

teellistä- sekä ammattikirjallisuutta, havainnointia ja oman tutkimuksen kriit-

tistä tarkastelua. (Vilkka 2015.) Muihin julkaisuihin tulee viitata asianmukai-

sesti. Tutkimustulosten on tuotettava uutta tietoa tai vanha tieto on tuotava 

esille uudesta näkökulmasta, jotta tieteellisen tutkimuksen vaatimukset täyttyi-

sivät. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen vaatii tutkijalta myös rehel-

lisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimusprosessissa sekä tarvittavien tutki-

muslupien hankintaa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

 

Tutkimusetiikka huomioitiin hankkimalla tarvittavat tutkimusluvat tutkimuk-

seemme osallistuvilta yliopistosairaaloilta. Otimme yhteyttä tutkimuslupahake-

musasioissa kunkin sairaalan tutkimuskoordinaattoreihin, jotka ohjasivat meitä 

eteenpäin oikeille yhteyshenkilöille. Opinnäytetöille suunnattua tutkimuslupaa 

haettiin jokaisesta yliopistosairaalasta, jonka jälkeen kysely lähetettiin jokaisen 

yliopistosairaalan yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö jakoi kyselyn sähköpostin 

välityksellä fysioterapeuteille. Näin saatiin vastaukset nimettöminä eikä yli-

määräisiä sähköpostiosoitteita tai yhteystietoja jouduttu käsittelemään. Kyse-

lyn perusjoukon muodostivat Kuopion, Tampereen, Oulun, Turun ja Helsingin 

yliopistosairaaloiden kyselyyn vastanneet fysioterapeutit. 

 

Tutkimuksessa huomioitiin toimeksiantajan palaute ja toiveet sekä kysely esi-

testattiin ennen varsinaisen kyselyn lähetystä tutkimusryhmälle. Esitestauksen 

kohdehenkilöt olivat Kuopion yliopistollisen sairaalan fysioterapeutteja, jotka 

ovat olleet myös opinnäytetyön yhteyshenkilöitä. Kyselyn luonnos lähetettiin 

heille sähköpostitse, jonka jälkeen kyselyn toimivuus arvioitiin kertaalleen ja 

sen pohjalta tehtiin tarvittavat muutokset. Esitestauksella varmistettiin, että ky-

sely vastaa toimeksiantajan odotuksia ja kattaa tutkimusongelman. Sen avulla 

saatiin myös tietoa kyselyn selkeydestä, yksiselitteisyydestä ja vastaamiseen 

käytetystä ajasta. (Vilkka 2015.) Hyvän kyselyn tuntomerkkejä ovat muun mu-
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assa looginen eteneminen, kysymysten ryhmittely kokonaisuuksittain, helppo-

jen kysymysten sijoittaminen alkuun sekä vastausohjeiden ja vaihtoehtojen 

toimivuus. (Heikkilä 2014, 47.) 

 

Opinnäytetyössä käytettiin luotettavia tietolähteitä, joihin viitattiin asianmukai-

sesti. Lähteinä oli pääasiassa kansainvälisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Mah-

dollisimman tuoreita lähteitä pyrittiin käyttämään, mutta tutkimustietoa löytyi 

rajallisesti. Kysely vastasi toimeksiantajan toiveita ja toimeksiantaja pidettiin 

ajan tasalla läpi opinnäytetyöprosessin. Tutkimusongelmat muodostuivat kir-

jallisuuskatsauksen perusteella ja kysely tutkimusongelmien ja teoriatiedon 

pohjalta. Tulosten käsittelyssä oltiin huolellisia ja tarkkoja. Tuloksissa otettiin 

huomioon jokaisen vastaajan vastaukset ja ne käytiin perusteellisesti kysymys 

kerrallaan läpi. Tutkimuksen otoskoko oli 15, jonka vuoksi tutkimuksen tulok-

set eivät ole kovin yleistettäviä vaan enemmänkin suuntaa antavia.  

 

Kyselytutkimuksen kyselytyypit olivat monipuolisia. Mielestämme onnistuimme 

asettamaan kysymyksille sopivat kysymystyypit, joiden avulla saimme tarvitta-

vat vastaukset. Esimerkiksi avoimet kysymykset antoivat hyvää kuvailevaa tie-

toa muun muassa fysioterapeuttien kokemuksista. Myös monivalintakysymyk-

siin lisäsimme avoimen vaihtoehdon, johon vastaaja pystyi halutessaan vas-

taamaan omin sanoin. Avoimien kysymysten avulla saimme myös uusia näkö-

kantoja.  

 

9.2 Opinnäytetyöprosessi 

Aloitimme opinnäytetyöprosessimme keväällä 2018. Olimme molemmat kiin-

nostuneita neurologisesta fysioterapiasta ja sen pohjalta lähdimme etsimään 

aihetta opinnäytetyöllemme. Päädyimme Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

opinnäytetyöpankista löytyneeseen aiheeseen, joka käsitteli servikaalista dys-

toniaa. Servikaalinen dystonia oli meille molemmille tuntematon ja siksi se he-

rätti mielenkiintomme. Otimme yhteyttä opinnäytetyöaiheesta vastaavaan yh-

teyshenkilöön, jolta saimme lisätietoa ja toiveita opinnäytetyön toteuttami-

sesta. Koska servikaalinen dystonia oli meille aiheena uusi, sitä oli aluksi 

haastava lähteä työstämään, kun aikaisempaa tietopohjaa ei ollut.  
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Aloitimme varsinaisen opinnäytetyön suunnitelmavaiheen syksyllä 2018, jol-

loin aiheemme varmistui ja teimme sopimukset opinnäytetyöstä toimeksianta-

jan kanssa. Kirjoittaessamme viitekehystä saimme paljon uutta tietoa servi-

kaalisesta dystoniasta. Viitekehyksen pohjalta toteutimme kyselyn, jonka ra-

kenne muuttui vielä useaan otteeseen työn edetessä. Jäsentelimme kyselyn 

lopulta ICF-luokitusta käyttäen, mikä selkeytti myös koko työtä. Viimeiste-

limme kyselyn kysymykset vielä esitestauksen jälkeen KYSsin toiveet huomi-

oiden. Viitekehys ja kyselyn luonnos valmistui tammikuussa 2019, jolloin pi-

dimme myös suunnitelmaseminaarin. Sen jälkeen ryhdyimme selvittämään 

tutkimuslupahakemuksia ja rakentamaan kyselyä Webropol-ohjelmalla.   

 

Kaikilla sairaaloilla oli omat lupahakemukset, jotka olivat helposti löydettävissä 

sairaaloiden omilta verkkosivuilta. Lupien laatiminen vaati useita yhteydenot-

toja eri tahoille. Lupahakemusten yhteydessä selvitimme myös jokaisesta yli-

opistosairaalasta yhteyshenkilön, joka jakoi kyselymme linkin oman yksik-

könsä fysioterapeuteille. Vaikka yhteyshenkilöiden löytäminen ja lupien saami-

nen vei aikaa, saimme kaikki järjestettyä halutulla tavalla vaikkakin aikatau-

lusta hieman myöhässä. Lupahakemusten selvittelystä kaikkien lupien myön-

tämiseen kului aikaa noin kolme kuukautta. Kaikissa yliopistosairaaloissa oltiin 

kiinnostuneita työstämme ja henkilökunta ohjasi aina eteenpäin, jos ensimmäi-

nen yhteydenotto ei osunut oikealle henkilölle. Yhteistyö yliopistosairaaloiden 

välillä sujui hyvin ja saimme lopulta tutkimukseen vastauksia kaikilta yliopisto-

sairaaloilta. 

 

Toteutusvaiheessa Webropol-kyselyssä ilmeni hieman ongelmia. Saimme 

muutaman yhteydenoton, että Webropol ei hyväksynyt joitain numeraalisen 

kentän vastauksia. Tähän emme pystyneet kuitenkaan itse vaikuttamaan. 

Myös vastauskentän tekstin väri olisi voinut olla tummempi, jotta vastaajille 

teksti olisi ollut näkyvämpi. Teksti ei kuitenkaan ollut enää muokattavissa, 

koska se kuului valittuun teemaan. Kaikki kysymykset oli aluksi merkattu pa-

kollisiksi, mutta muutimme kysymykset valinnaisiksi kyselyn aikana vastaajan 

toiveesta. Kysely oli avoinna kolme viikkoa. 
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Opinnäytetyömme oli melko haastava prosessi, sillä meillä ei ollut aikaisem-

paa kokemusta kyselytutkimuksen tekemisestä. Opinnäytetyöprosessiin tuli 

suunnitelmavaiheen jälkeen melko pitkä tauko. Tutkimuslupa-asiat ja itse ky-

selyn toteuttaminen vei odotettua enemmän aikaa, joten jäimme hieman suun-

nitellusta aikataulusta jälkeen. Pääsimme analysoimaan tuloksia toukokuun 

loppupuolella. Opinnäytetyöprosessi oli hyvin opettavainen ja saimme paljon 

kokemusta kyselytutkimuksen toteuttamisesta. Opinnäytetyömme vaati paljon 

oheistoimintaa kyselyn ja lupa-asioiden tiimoilta. Pyrimme pitämään toimeksi-

antajamme ajan tasalla sekä ottamaan huomioon toimeksiantajalta tulleen pa-

lautteen sekä toiveet. 

 

9.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tutkimuksemme perusteella jäimme pohtimaan miten servikaalisen dysto-

niapotilaan fysioterapiasta saisi laadukkaampaa sekä yhtenevämpää. Tulos-

ten perusteella on pitkälti käytetty perinteisiä fysioterapiamenetelmiä, koska 

varsinaista dystoniapotilaille kohdistettua protokollaa ei ole. Tutkimukses-

samme tuli myös ilmi, että suurimmalle osalle fysioterapeuteista on epäselvää, 

miten fysioterapia vaikuttaa servikaalista dystoniaa sairastaviin asiakkaisiin. 

Fysioterapian vaikuttavuudesta on ylipäätään vielä hyvin hajanaista tutkimus-

tietoa. Täten jatkotutkimusehdotuksena seuraavan tutkimuksen voisi kohdis-

taa pelkästään fysioterapian vaikuttavuuteen muun muassa verrokkiryhmiä tai 

toimintakykymittareita käyttäen. Toimintakyvyn kokonaiskuvan saamiseksi 

voisi hyödyntää useita eri mittareita. Myös servikaalista dystoniaa sairastaville 

potilaille kohdistettu tutkimus saattaisi antaa uutta näkökulmaa ja lisätietoa fy-

sioterapian vaikuttavuudesta. Vaikuttavimmista fysioterapiamenetelmistä voisi 

tulevaisuudessa tuottaa harjoitepankin fysioterapeuttien työn tueksi. 

 

Servikaalista dystoniaa sairastavia potilaita voi olla hyvin hajanaisesti, joten fy-

sioterapeuteilla ei välttämättä ole saman potilasryhmän kanssa toimivaa kolle-

gaa lähellä. Lisätietoa servikaalisesta dystoniasta ja dystoniapotilaiden fysiote-

rapiamentelemistä voisi hankkia esimerkiksi rakentamalla dystoniapotilaita 

kuntouttaville fysioterapeuteille yhteisen keskustelufoorumin. Sen avulla he 
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voisivat jakaa ja vertailla omaa kokemusperäistä tietoa hyödyllisistä menetel-

mistä ja niiden vaikuttavuuksista. 
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Liite 1 

Dystonian luokittelu 

 

Akselit Luokittelun ulottuvuus  Alaryhmät  

Akseli IKliiniset ominaisuudet Puhkeamisikä  0–2 (ikä vuosina) 

3–12 

13–20 

21–40 

40–  

Jakautuminen kehossa Fokaalinen (yksittäinen kehon-

osa) 

Segmentaalinen (kaksi tai use-

ampi vierekkäinen alue) 

Multifokaalinen (kaksi tai use-

ampi alue, jotka ovat erillään 

toisistaan) 

Hemidystonia (puolet kehosta) 

Yleistynyt (vartalo ja kaksi other 

sites)  

Ajallinen kaava Sairauden kulku (muuttumaton 

vs. etenevä) 

Lyhytaikainen muutos (esim. 

toimintakohtainen, päivittäinen 

tai kohtaus) 

Yhdistetyt ominaisuudet Yksittäinen (vapinan kanssa tai 

ilman) 

Yhdistetty (toiseen neurologi-

seen tai elimistöön kuuluvaan 

ominaisuuteen) 

Akseli II 

Etiologia 

 

 Hermoston patologia Degeneratiivinen 

Rakenteellinen 

Ei degeneratiivista tai rakenteel-

lista patologiaa 

Periytyvyys Peritty (esim. sukupuoleen liit-

tyvä) 

Hankittu (esim. aivovamma tai 

huumeet/myrkyt) 

Idiopaattinen Satunnainen 

Perinnöllinen 

(Jinnah & Albanese 2014) 
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TWSTRS     Liite 2/1 

 

A. Maximal excursion 
 
Assessment of the maximum range of movement. The patient is asked not to sup-
press the involuntary movement. The examiner can use provocation manoeuvres 
which make the symptoms worse. If the severity lies between two values, the value 
for the more severe disorder is selected. 
1. Rotation (left or right) 0 None 

1 Slight (1-22°) 
2 Mild (23-45°) 
3 Moderate (46-67°) 
4 Severe (68-90°) 

2. Laterocollis (excluding shoulder 
elevation) 

0 None 
1 Mild (1-15°) 
2 Moderate (16-35°) 
3 Severe (>35°) 

3. Anterocollis/retrocollis a) Anterocollis 
0 None 
1 Mild downward deviation of chin 
2 Moderate downward deviation of chin 
3 Severe (chin reaches chest) 
b) Retrocollis 
0 None 
1 Mild backward deviation 
2 Moderate (half the possible range of 

movement) 
3 Severe 

4. Lateral shift 0 Absent 
1 Present 

5. Sagittal shift 0 Absent 
1 Present 

 

 

     Liite 2/2 

B. Duration (weighted x 2) 
 
0 None 
1 Occasional deviation (<25% of the time, most often submaximal) 
2 Occasional deviation (<25% of the time, most often maximal) or intermittent 

deviation (25-50% of the time, most often submaximal) 
3 Intermittent deviation (25-50% of the time, often maximal) or frequent devi-

ation (50-75% of the time, most often submaximal) 
4 Frequent deviation (50-75% of the time, most often maximal) or constant 

deviation (>75% of the time, most often submaximal) 
5 Constant deviation (>75% of the time, often maximal) 
C. Effect of sensory tricks 
 
0 Complete relief 
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1 Partial or only limited relief 
2 Little or no benefit 
D. Shoulder elevation or anterior displacement 
 
0 Absent 
1 Mild (<1/3 of possible range), intermittent or moderate and intermittent 
2 Moderate (1/3 to 2/3 of possible range and constant, >75% of the time) or 

severe (>2/3 of possible range) and intermittent 
3 Severe and constant 
E. Range of motion (without sensory tricks) 
 
If there are limitations on more than one level, the highest value is recorded in each 
case. 
0 Able to move to extreme opposite position 
1 Able to move head well past midline but not to extreme opposite position 
2 Able to move head barely past midline 
3 Able to move head toward but not past midline 
4 Barely able to move head beyond abnormal posture 
F. Time 
 
Maximum time for which patient is able to maintain head in neutral position without 
sensory tricks 
0 >60 sec 
1 46-60 sec 
2 31-45 sec 
3 16-30 sec 
4 <15 sec 
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     Liite 3/1 

CDIP-58 

 

Appendix I: The Cervical Dystonia Impact Profile (CDIP-58) 
 
The CDIP-58 includes 58 evaluative items forming eight scales: head and 
neck symptoms (6 items), pain and discomfort symptoms (5 items), upper limb 
activities (9 items), walking (9 items) sleep (4 items), annoyance (8 items), 
mood (7 items), psychosocial functioning (10 items).  Eight summary scale 
scores are generated by summing items and then transformed to a 0-100 
scale.  High scores indicate worse health. 
 
People like you who have spasmodic torticollis are bothered by different prob-
lems.  The following questions ask about problems you may have been both-
ered by during the past 2 weeks. 
1. During the past 2 weeks, how much were you bothered by each of the fol-

lowing problems?  (Please circle the number in the box that best describes 
your situation.) 

2.  
 Not at 

all 
 

A little Mode-
rately 

Quite 
a bit 

Extre-
mely 

a) Uncontrollable movements 
of your neck preventing 
your head from being 
straight? 

1 2 3 4 5 

b) Twisting of the neck? 1 2 3 4 5 

c) Inability to control your 
head? 

1 2 3 4 5 

d) Tension in your neck? 1 2 3 4 5 

e) Straining in your neck? 1 2 3 4 5 
f) Stiffness in your neck? 1 2 3 4 5 

g) Aching in your shoulders? 1 2 3 4 5 

h) Shoulder pain? 1 2 3 4 5 
i) Neck and shoulders being 

tired? 
1 2 3 4 5 

j) Tightness in your neck? 1 2 3 4 5 
k) Tightness in your shoul-

ders? 
1 2 3 4 5 

 
2. During the past 2 weeks, has spasmodic torticollis limited your ability to 

carry out your usual daily activities? 
 Not at 

all 
 

A little Mode-
rately 

Quite 
a bit 

Extre-
mely 

a) Limits in the type of work or 
other activities? 

1 2 3 4 5 

b) Carrying heavy objects? 1 2 3 4 5 
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    Liite  3/2 
 

c) Carrying light objects? 1 2 3 4 5 

d) Heavy household chores? 1 2 3 4 5 

e) Light household chores? 1 2 3 4 5 
f) Cleaning the house? 1 2 3 4 5 

g) Cooking? 1 2 3 4 5 

h) Getting tired when doing 
demanding physical activi-
ties? 

1 2 3 4 5 

i) Getting tired when doing 
light physical activities? 

1 2 3 4 5 

 
3. During the past 2 weeks, how much has your spasmodic torticollis: 
 Not at 

all 
 

A little Mode-
rately 

Quite 
a bit 

Extre-
mely 

a) Limited your ability to walk? 1 2 3 4 5 

b) Limited your ability to climb 
up and down stairs? 

1 2 3 4 5 

c) Limited how far you are 
able to walk? 

1 2 3 4 5 

d) Increased the effort needed 
for you to walk? 

1 2 3 4 5 

e) Slowed down your walking? 1 2 3 4 5 

f) Affected how smoothly you 
walk? 

1 2 3 4 5 

g) Made you concentrate on 
your walking? 

1 2 3 4 5 

h) Made you feel unsafe walk-
ing up and down stairs? 

1 2 3 4 5 

i) Made you feel unsteady 
walking? 

1 2 3 4 5 

University College London, UK and Peninsula Medical School, Plymouth, 
UK 2004 
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     Liite 3/3 
 
4. During the past 2 weeks, how often did you: 
 None 

of the 
time 

A lit-
tle of 
the 
time 

Some 
of the 
time 

Most 
of the 
time 

All of 
the 
time 

a) Have trouble falling 
asleep because of the 
symptoms of your 
spasmodic torticollis? 

1 2 3 4 5 

b) Have a restless sleep 
because of the symp-
toms of your spas-
modic torticollis? 

1 2 3 4 5 

c) Wake up because of 
the symptoms of your 
spasmodic torticollis? 

1 2 3 4 5 

d) Not get the amount of 
sleep that you needed 
because of the symp-
toms of your spas-
modic torticollis? 

1 2 3 4 5 

 
5. During the past 2 weeks, has spasmodic torticollis limited your ability to 

carry out your usual social activities? 
 Not at 

all 
 

A little Mode-
rately 

Quite 
a bit 

Extre-
mely 

a) Enjoyment of social 
situations? 

 

1 2 3 4 5 

b) Socialising with friends 
of family? 

 

1 2 3 4 5 

 
6. During the past 2 weeks, how often has spasmodic torticollis caused you 

to feel: 
 None 

of the 
time 

A lit-
tle of 
the 
time 

Some 
of the 
time 

Most 
of the 
time 

All of 
the 
time 

a) Angry? 1 2 3 4 5 

b) Annoyed? 1 2 3 4 5 

c) Irritated? 1 2 3 4 5 

d) Aggravated? 1 2 3 4 5 

e) Fed up? 1 2 3 4 5 

f) Frustrated? 1 2 3 4 5 

g) Stressed? 1 2 3 4 5 
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    Liite 3/4 
 

h) Impatient? 1 2 3 4 5 

i) Upset? 1 2 3 4 5 

j) Worried? 1 2 3 4 5 

k) Anxious? 1 2 3 4 5 

l) Scared? 1 2 3 4 5 

m) Fearful? 1 2 3 4 5 

n) Depressed? 1 2 3 4 5 

o) Down? 1 2 3 4 5 

p) More self-conscious in 
social situations? 

1 2 3 4 5 

q) Uneasy talking to 
strangers? 

1 2 3 4 5 

r) Less relaxed in social 
situations? 

1 2 3 4 5 

s) Embarrassed about 
eating in public (eg 
café, restaurant)? 

1 2 3 4 5 

t) Embarrassed going 
out in public (eg cin-
ema, theatre)? 

1 2 3 4 5 

u) Everybody is staring at 
you? 

1 2 3 4 5 

v) Lack of confidence? 1 2 3 4 5 

w) Lack of self-confi-
dence? 

1 2 3 4 5 

University College London, UK and Peninsula Medical School, Plymouth, 
UK 2004 
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Liite 4 
Kyselylomake 
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     Liite 4/2 

 



69 

  
 

Liite 4/3 
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     Liite 4/4 
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     Liite 4/5 
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     Liite 4/8 
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Liite 5 

Kirjallisuuskatsaus 

 

Tutkimuksen biblio-
grafiset tiedot 
(Xamkin ohje lähde-
luettelosta)  

Tutkimus-
kohde ja tutki-
muskysymykset  

Otoskoko / osallis-
tujat (n=) ja mene-
telmät  

Keskei-
set tulokset tiiviisti  

Counsell, C., Sinclair, 
H., Fowlie, J., Tyrrell, 
E., Derry, N., Meager, 
P., Norrie, J. & 
Grosset, D. 2016. Par-
kinsonism and Related 
Disorders 23, 72-79. 
A randomized trial 
of specialized ver-
sus stand-
ard neck physiother-
apy in cervical dysto-
nia. Saatavissa: 
https://www.prd-jour-
nal.com/article/S1353-
8020(15)30063-
8/fulltext 

 

 

Tutkimuksessa vertail-
tiin eri fysioterapiame-
netelmiä servikaalista 
dystoniaa sairastavien 
potilaiden kohdalla 
24vkon ajan. 

 

Osallistujia: 110 servi-
kaalista dystoniaa sai-
rastavaa aikuista, joilla 
oli epänormaali kaulan 
asento. Potilaat jaettiin 
kahteen 55 hengen 
ryhmään. Menetel-
mänä oli Twocentre, 
satunnaistettu, rinnak-
kaisryhmä koe joka 
vertaili Bletonin fysiote-
rapia menetelmää ja 
starndardia niskan alu-
een fysioterapiaa servi-
kaalista dystoniaa sai-
rastavilla aikuisilla.  

 

Tulokset eivät eron-
neet merkittävästi toi-
sistaan kahden tutkitun 
ryhmän välillä TWSTR-
asteikolla, mutta fy-
sioterapialla ylipäätään 
oli positiivisia vaikutuk-
sia. 

Bhatia, K. & Comella, 
C. 2015. An interna-
tional survey of pa-
tients with cervical dys-
tonia. Journal of Neu-
rology. 262, 837-848. 
Saatavissa: 
https://link.springer.co
m/arti-
cle/10.1007%2Fs0041
5-014-7586-2 

Kansainvälinen tutki-
mus, jossa arvioitiin 
servikaalista dystoniaa 
sairastavien potilaiden 
omaa käsitystä sairau-
desta ja hoidosta. 

Nettikysely, johon vas-
tasi 1071 servikaalista 
dystoniaa sairastavaa 
potilasta. Vastanneet 
olivat 38 eri maasta. 
Tulokset koottiin kuvai-
levin tilastoin. 

Tulosten mukaan diag-
nosointi oli yleisesti 
huono ja potilaat ajau-
tuivat etsimään tietoa 
internetistä. Potilailla 
oli korkeat odotukset 
hoidoista. 2/3 potilaista 
olettivat, että pääsevät 
hoidon avulla eroon ki-
vuista ja virheasen-
noista.  

Queiroz, M.A.R., 
Chien, H. F., Sekeff-
Sallem, F.A, & Bar-
bosa E., R. 2013. 
Funct Neurol 27(3): 
187-192.  Physi-
cal therapy pro-
gram for cervical dys-
tonia: a study of 
20 cases. Saatavissa:  
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/arti-
cles/PMC3812762/  

 

Tutkimuksessa vertail-
laan Botuliinin sekä bo-
tuliinin ja fysioterapian 
yhteisvaikutuksia servi-
kaalista dystoniaa sai-
rastavilla potilailla.  

Osallistujat: 40 servi-
kaalista dystoniaa sai-
rastavaa henkilöä. 
Tutkimukseen osallis-
tujat jaettiin kahteen 
ryhmänä: Ensimmäi-
sen tutkimusryhmän 
potilaat saivat botuliini-
pistokisa sekä fysiote-
rapiaa ja toinen tutki-
musryhmä ainoastaan 
botuliinipistoksia. Mo-
lemmat ryhmät arvioi-
tiin käyttämällä Itä-To-
ronton servikaalisen 
dystonian arviointias-
teikkoa (TWSRS) sekä 
36-kohdan terveyskat-
sausta (SF36) 

Huomattavaa edistystä 
tapahtui molemmissa 
ryhmissä, mutta aino-
astaan ensimmäisen 
tutkimusryhmän poti-
lailla havaittiin selkeää 
parannusta kivussa ja 
vammaisuudessa 
TWSRS-asteikon mu-
kaan. Myös SF-36 mu-
kaan tulokset olivat pa-
rempia ensimmäisellä 
tutkimusryhmällä. Kai-
ken kaikkiaan botuliini-
hoito ja fysioterpiaa yh-
dessä helpottivat oi-
reita ja parasivat poti-
laiden elämänlaatua.  
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Barr, C., Barnard, R., 
Edwards, L., Lennon, 
S. & Bradnam, L. 
2017. Gait & Posture 
55, 55-61. Impair-
ments of bal-
ance, stepping reac-
tions and gait in peo-
ple with cervical dysto-
nia. Saatavissa:  
https://www-sciencedi-
rect-
com.ezproxy.xamk.fi/s
cience/arti-
cle/pii/S096663621730
1170  

 

Tasapainon, kävelyn 
sekä liikkuvuuden ver-
tailu dystoniaa sairas-
tavien ja terveiden ih-
misten välillä 

Osallistujat: 10 servi-
kaalista dystoniaa sai-
rastavaa ja 10 kontrolli 
aikuista.  
 
Menetelmät: havain-
nointi, testit, mittauk-
set, itsearviointi as-
teikot. 

Useimpien mittausten 
lopputuloksissa oli 
eroja ryhmien välillä. 
Kävelynopeus oli hi-
taampaa ja Rombergin 
testi oli heikompi servi-
kaalista dystoniaa sai-
rastavilla. Dystoniaa 
sairastavat pelkäävät 
enemmän kaatumista. 
Vähentyneellä kaula-
rangan liikkuvuudella 
oli vaikutusta tasapai-
noon, liikkuvuuteen ja 
askelreaktion aikaan  

Pelosin, E., Avanzino, 
L., MArchese, R., 
Stramesi, P., Bilanci, 
M., Trompetto, C.& Ab-
bruzzese. 2013. Kine-
sio taping reduces pain 
and modulates sensory 
function in patients 
with focal dystonia: a 
randomized cr ssover 
pilot study. Neuroreha-
bilition and neural re-
pair 27(8), 722-731 
 

Tutkimuksessa tutkittiin 
kinesioteippauksen 
vaikuttavuutta servi-
kaalisen dystonian 
sekä käden dystoniaan 
aiheuttamaan kipuun. 
 

Tutkimukseen osallis-
tujia oli 25 joista 14 oli 
servikaalinen dystonia 
ja 11 käden dystonia. 
Tutkimus oli satunnais-
tettu esitutkimus. Tu-
loksia mitattiin kolmias-
teisella VAS-kipu-
janalla (yleinen kipu, 
pahin kipu ja helpottu-
nut kipu) sekä sairau-
den vaikuttavuutta mi-
tattiin TWSTR-as-
teikolla.  

 

14 hoitopäivän jälkeen 
VAS-kipujana oli huo-
mattavasti pienempi 
potilaiden arvioidessa 
pahinta kipua ja taval-
lista kipu. Tutkimuksen 
mukaan kinesioteip-
paus saattaa olla hyö-
dyllinen hoitokeino ser-
vikaalisen dystonian ja 
käden desytonian ai-
heuttamaan kipuun.  

Defazio, G., Jankovic, 
J., Giel, J.L. & Papa-
petropoulos S. 2013. 
Tremor other hperki-
netic movements. de-
scriptive epidemiology 
of cervical dystonia. 
Saatavissa: 
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/arti-
cles/PMC3822401/ 
 
 

Systemaattinen kirjalli-
suuskysely, jonka 
avulla selvitetään pri-
maarisen servikaalisen 
dystonian esiinty-
vyyttä/yleisyyttä ja ana-
lysoidaan metodologi-
sia eroja tutkimusten 
välillä 

Tehty systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus pri-
maarisen dystonian 
esiintyvyystietojen tar-
kasteluun. 16 artikkelia 
täytti tämän tutkimuk-
sen metodologiset kri-
teerit. 
 
Koska eri tutkimuk-
sissa raportoidut esiin-
tyvyysarviot vaihtelevat 
suuresti, tämän tutki-
muksen tarkoituksena 
on analysoida metodo-
logisia eroja sekä 
muita tekijöitä määrittä-
mään onko maantie-
teellisten alueiden, su-
kupuolten sekä eri ikä-
luokkien välillä todelli-
sia eroja esiintyvyys-
määrissä 

Esiintyvyysarviot vaih-
telivat 20-4100 ta-
pausta/miljoona. 
Useimmiten, tutkimuk-
set, jotka perustuvat 
service-based ja rekis-
teritietojärjestelmätie-
toihin, olivat aliarvioi-
neet CD:n esiintyvyy-
den, kun taas väestö-
pohjaiset tutkimukset 
olivat yliarvioineet 
määrän. Metodologise-
semmin vaativammilla 
tutkimuksilla saatiin ar-
vioitua määräksi 28-
183 tapausta/miljoona. 
Vaihtelevista sairauden 
yleisyyteen liittyvistä 
arvioista huolimatta, 
monien tutkimusten 
kesken naisilla esiintyy 
CD:tä puolet miehiä 
enemmän. 
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     Liite 7 
Sisällönanalyysin havaintomatriisi 
 
Miten asiakkaiden seuranta on järjestetty fysioterapiassa?  
Alkuperäisilmaukset  Pelkistetty ilmaus  Alaluokka  Yläluokka  
Seuranta tarpeen mukaan   
   
Ei ole, lääkärit seuraavat ja 
tarpeen mukaan ohjaavat 
fysioterapeutille   
   
Avoterveydenhuollon puo-
lella   
   
Käyvät lääkärin arvion mu-
kaan neurologian poliklini-
kalla lääkärillä ja hoitajalla, 
mutta fysioterapiassa ei 
seurantaa   
   
Fysioterapiajakson aikana 
seuranta, tämän jälkeen 
neurologian poliklinikalla 
kontrollit   
   
Tarvittaessa soitto tai uusi 
käynti lääkärin lähetteellä   
   
Jatkofysioterapia esim. ter-
veyskeskuksessa  
   
Tarvittaessa uudella lähet-
teellä arvioon tai pyyde-
tään lähete jatkofysiotera-
piaan   
   
Ohjataan perusterveyden-
huoltoon tai erikoissairaan-
hoidossa tarpeen mukaan 
lääkärin uudella lähetteellä 
   
Potilas saa tarvittaessa uu-
den lähetteen neurologilta   
   
Ohjauskäyntien jälkeen ei 
mitenkään, lääkärillä kont-
rollit   
   
Jatkokuntoutukseen lähet-
tämisen jälkeen ei seuran-
taa, tarvittaessa hoitava fy-
sioterapeutti ottaa yhteyttä 
tai potilas tulee lääkärin lä-
hettämänä uudella lähet-
teellä   
   
En 
   
Neurologi tapaa potilasta 
säännöllisesti ja aktivoi uu-
den fysioterapiajakson tar-
vittaessa 
  

Tarpeen mukaan lll  
  

Lääkäri seuraa lll  
  

Avoterveydenhuolto  
  

Fysioterapiassa ei seuran-
taa   

  
Fysioterapiajakson aikana 
seuranta   

  
Neurologin kontrolli l  

  
Terveyskeskus l   

  
  

Tarvittaessa uusi lähete  
  
  
  
  
  
  

  
Miten järjestetty  
Tarpeen mukaan   
  
Kuka seuraa  
Seuranta tapahtuu neuro-
login tai lääkärin toimesta  
  
Missä seuranta tapahtuu  
Avopuolella, terveyskes-
kuksessa  

  
Seuranta:  
Seuranta tapahtuu tarpeen 
mukaan lähinnä neurologin 
tai lääkärin kontrollissa, josta 
asiakas ohjataan lähetteellä 
tarvittaessa uudestaan fy-
sioterapiaan.  

 


