
 
 

 

 

DISTAALINEN RADIUSMURTUMA 

Tutkimisen opas fysioterapeuteille poliklinikkatyöhön 

 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Fysioterapeutti (AMK) 
Sosiaali- ja terveysala 
Syksy 2019 
Jenna Hyppönen 
 



 
 

 Tiivistelmä 

Tekijä(t)  

Hyppönen, Jenna 

Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 

Valmistumisaika 

Joulukuu 2019 

Sivumäärä  

50 sivua  

 

Työn nimi  

Distaalinen radiusmurtuma 

Tutkimisen opas fysioterapeuteille poliklinikkatyöhön 

 

 

 
 

Tutkinto 

Fysioterapeutti (AMK) 

Tiivistelmä  

Rannemurtumat ovat yksi yleisimpiä yläraajojen vammoja Suomessa. Ranteen tyyppi-
murtuma, Collesin murtuma eli distaalinen radiusmurtuma, syntyy usein iäkkäimmillä 
potilailla kaatumisen yhteydessä. Nuoremmalla potilasryhmällä vamma aiheutuu 
yleensä urheilutapaturman seurauksena. Murtuma hoidetaan joko perinteisesti kip-
saamalla tai leikkaamalla. Vamman yleisyydestä huolimatta sen parhaasta hoidosta ja 
kuntoutuksesta ei ole saatavilla pitäviä tutkimustuloksia, eikä erilaisten fysioterapia-
menetelmien vaikuttavuudesta ole näyttöä.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opas Kymenlaakson keskussairaalan poliklini-
kan fysioterapeuteille rannemurtumapotilaan fysioterapeuttista tutkimista varten. Op-
paan tarkoituksena oli auttaa uuden työntekijän perehdyttämistä sekä helpottaa fy-
sioterapeuttien työtä.  

Opinnäytetyö koostuu LAMK:in opinnäytetyöpohjaan tehdystä kirjallisesta teoriaosi-
osta ja sen pohjalta tehdystä varsinaisesta oppaasta, joka luovutettiin toimeksianta-
jalle sähköisessä muodossa. Opas sisältää sekä kirurgisesti volaarisella levytyksellä 
hoidettujen, että konservatiivisesti kipsaamalla hoidettujen rannemurtumapotilaiden 
tutkimisen perustan. Opas sisältää myös mahdollisen leikkausarven hoito-ohjeet sekä 
ohjeet turvotuksen ehkäisemiseksi ja hoidoksi. Opas rajattiin koskemaan potilaita, joi-
den hoito sujuu ilman komplikaatioita.  

Toimeksiantajana toimi Kymsote eli Kymenlaakson sosiaali- ja terveysyhtymä. Op-
paan kohderyhmänä olivat Kymenlaakson keskussairaalan kirurgian poliklinikan fy-
sioterapeutit sekä myös muut Kymsoten fysioterapeutit, jotka hoitavat rannemurtuma-
potilaita. 

 

Asiasanat 

Rannemurtuma, Collesin murtuma, kuntoutus, fysioterapeuttinen tutkiminen 

 

 



 
 

 Abstract 

Author(s) 

Hyppönen, Jenna 

Type of publication  

Bachelor’s thesis 

Published 

Autumn 2019 

Number of pages 

50 pages  

 

Title of publication  

Distal radius fracture  

A guide for physiotherapists in outpatient clinic  

 
Name of Degree 

Bachelor’s degree in Physiotherapy 
Abstract  

Wrist fractures are one of the most common upper limb injuries in Finland. The most 
typical fracture, Colles` fracture, or distal radius fracture, often occurs in elderly pa-
tients when they fall on their extended arm. On younger patients the injury is usually 
caused by a sports accident. The fracture is treated either conservatively or surgically. 
Despite the prevalence of injury, no conclusive research results are available on most 
effective treatment and rehabilitation, and there is no evidence of the effectiveness of 
different physiotherapy methods. 

The objective of this thesis was to provide a guide for physiotherapists at the Ky-
menlaakso Central Hospital Outpatient Clinic. The purpose of the guide was to help to 
orientate a new employee and facilitate the work of physiotherapists. 

The thesis consists of a written theory section on LAMK's thesis template and the ac-
tual guidebook, which was handed over to the client in electronic form. The guide in-
cluded physiotherapy practices for both surgically and conservatively treated patients 
as well as the basis for examination. The guide also included treatment instructions 
for a possible scar, as well as instructions for preventing and treating edema. The 
guide was limited to patients whose treatment was uncomplicated. 

The client was Kymsote, the Kymenlaakso Social and Health Group. The guide was 
aimed at physiotherapists of the Kymenlaakso Central Hospital Surgery Outpatient 
Clinic. 

 

 

Keywords 

Wrist fracture, Colles` fracture, rehabilitation, physiotherapic examination 

 

 



1 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................... 4 

2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ ........................................................................ 5 

2.1 Yhteistyökumppani ............................................................................................. 5 

2.2 Tavoite ja tarkoitus toiminnallisessa opinnäytetyössä ......................................... 5 

2.3 Kehittämismenetelmän kuvaus ........................................................................... 6 

2.4 Hyvän oppaan kriteerit ........................................................................................ 6 

3 RANTEEN JA KÄDEN ANATOMIA ............................................................................ 8 

3.1 Luut .................................................................................................................... 8 

3.2 Nivelet ja nivelsiteet ............................................................................................ 9 

3.3 Lihakset .............................................................................................................12 

3.4 Hermot ...............................................................................................................14 

3.5 Verisuonet .........................................................................................................17 

3.6 Iho .....................................................................................................................18 

3.7 Ranteen toiminta ja liikesuunnat ........................................................................18 

4 VÄRTTINÄLUUN DISTAALINEN MURTUMA ...........................................................20 

4.1 Esiintyvyys ja oireet ...........................................................................................20 

4.2 Kuvantaminen ....................................................................................................21 

4.3 Luokitukset ........................................................................................................21 

4.4 Hoitolinjat ...........................................................................................................22 

4.4.1 Konservatiivinen hoito .................................................................................23 

4.4.2 Leikkaushoito..............................................................................................23 

4.5 Murtumien liitännäisvammat ja komplikaatiot .....................................................24 

5 LUUNMURTUMAN PARANEMISPROSESSI ...........................................................27 

6 KÄDEN JA RANTEEN TUTKIMINEN ........................................................................29 

6.1 Tutkimisen perusperiaatteet ...............................................................................29 

6.2 Verenkierto, tunto, lihasvoima ja liikkuvuus ........................................................29 

6.3 Turvotus ............................................................................................................30 

6.4 Paranemisen mittareita ......................................................................................30 

7 RANNEMURTUMAN KUNTOUTUS .........................................................................32 

7.1 Fysioterapian rooli kuntoutuksessa ....................................................................32 

7.2 Turvotuksen poisto ............................................................................................33 

7.3 Liikeharjoitteet ...................................................................................................34 

7.4 Leikkausarven hoito ...........................................................................................34 

7.5 Töihin paluu .......................................................................................................35 

8 KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖSSÄ ...................................................................36 



2 

8.1 Kehittämisprosessi, kehittämismenetelmä ja tuotteistaminen .............................36 

8.2 Kehittämismenetelmän vaiheet ..........................................................................37 

9 YHTEENVETO .........................................................................................................41 

9.1 Tavoitteiden ja tuotoksen arviointi ......................................................................41 

9.2 Eettisyyden ja luotettavuuden arviointi ...............................................................41 

9.3 Jatkokehitysideat ...............................................................................................42 

LÄHTEET ........................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termistö 



3 

 

 

anomalia  poikkeavuus 

deformaatio epämuodostuma 

dialoginen, -suus interaktiivisuus, vuorovaikutus 

dislokaatio paikaltaan siirtyminen, sijoiltaanmeno 

distaalinen kauempana vartalosta sijaitseva 

dorsaalinen selänpuoleinen, kämmenselänpuoleinen 

epifyysi toiseen luuhun niveltyvä luun pää 

faskia peitinkalvo 

fiksaatio kiinnittäminen, kiinnittyminen 

fleksio koukistus 

hematooma verenpurkauma 

immobilisaatio liikkumattomaksi tekeminen, lepoon asettaminen 

impaktoituminen kasaan painuminen, tiivistyminen 

komplikaatio jälkitauti, sivuhäiriö 

konservatiivinen, -sesti säilyttävä 

kortikaalikerros kuorikerros, luunkuori 

metafyysi luun pituuskasvuvyöhyke 

motorinen viittaa liikkeisiin, liiketoimintoihin 

oppositio asettaa vastakkain, esim. peukalon ja pikkusormen oppositio 

perifeerinen kaukana keskuksesta sijaitseva, ääreis- 

proksimaalinen läheinen, lähellä keskusta sijaitseva 

radioulnaarinen radiuksen ja ulnan välinen 

radius  värttinäluu 

radiaalideviaatio ranteen sivuttaistaivutus peukalon puolelle 

repositio murtuman tai sijoiltaanmenon paikalleen asettaminen ilman 
leikkausta 

segmentaalinen jaokkeinen 

sensorinen aisteihin ja aistimuksiin liittyvä 

skafolunaarinen skafoideumin ja lunatumin välinen 

stabiliteetti vankkuus, pysyvyys, liikkumattomuus 

syndrooma oireyhtymä 

synergisti samaan suuntaan toimiva lihas, myötävaikuttaja 

ulna, ulnaarinen kyynärluu 

ulnaarideviaatio ranteen sivuttaistaivutus pikkusormen puolelle 

volaarinen kämmenenpuoleinen 



4 

1 JOHDANTO 

Ihmisen kädestä tekee poikkeuksellisen sen toimintojen monipuolisuus ja rakenne. Käsi ja 

yläraaja muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden. Yläraajalle on tyypillistä 

suuri liikkuvuus ja ulottuvuus. (Göransson 2016, 23.) Käden normaalin toiminnan edelly-

tyksenä on ihon, verisuonten, hermojen, jänteiden, luiden ja nivelten sekä nivelsiteiden 

eheys (Arokoski, Mikkelson, Pohjolainen & Viikari-Juntura 2015, 134). 

Rannemurtuma, eli värttinäluun alaosan murtuma, on yleisin yläraajan murtumista. Se 

syntyy tavallisesti kaaduttaessa ojennetun käden varaan. Etenkin talvisin liukkaat tiet ovat 

yksi murtumia aiheuttava tekijä. Suomessa todetaan vuosittain noin 12 000 rannemurtu-

maa. (Duodecim 2016b, 1.) Rannemurtuma hoidetaan tapauskohtaisesti joko konservatii-

visesti kipsaamalla tai kirurgisesti leikkaushoidolla. Murtuma voi aiheuttaa käteen erilaisia 

liitännäisvammoja. (Waris & Paavola 2016, 432.)  

Kudosten paranemisprosessien aikataulu tulee ottaa huomioon käden kuntoutuksessa. 

Rannemurtuman paranemista voidaan arvioida erilaisilla mittareilla. (Tarnanen, Lindfors, 

Luokkala & Mattila 2016, 2.) Käden sujuva käyttö on edellytys työelämän vaatimuksien 

täyttymiseen ja täyspainoiseen arkeen. Käden kuntoutuksella ja potilaan motivoinnilla koti-

harjoitteiden tekoon on suuria vaikutuksia yksilön elämään mutta myös kansantaloudelli-

sesti. 

Kuntoutuksen tavoitteina ovat kivuton ranne, nivelten täysi liikkuvuus ja käden hyvä puris-

tusvoima. Omatoiminen kotiharjoittelu lääkärin tai fysioterapeutin antamien ohjeiden mu-

kaan on olennaisen tärkeää. Fysioterapiaa joudutaan tehostamaan, mikäli käsi on ollut pit-

kään liikkumattomana, kädessä on voimakasta turvotusta, murtuma on ollut hankala, kä-

dessä on voimakasta kipua, sormet tai peukalo ovat jäykät tai potilas välttää jostakin 

syystä käden käyttöä. (Tarnanen ym. 2016, 3.) 

Turvotuksen ja kivun hoito on tärkeää, samoin kipsistä tai lastasta vapaana olevien nivel-

ten aktiiviset liikeharjoitteet. Potilasta rohkaistaan käden käyttöön päivittäisissä toimissa. 

Arpien hoito pehmentää leikkausarpia. Ranne on palautunut pääosin kuormituskyvyn ja 

liikeratojen osalta noin kolmen kuukauden kuluttua vammasta. Kokonaisuudessaan toipu-

minen kestää noin vuoden ja jopa pidempään. Varhainen ranteen liikuttelu värttinäluun 

murtuman jälkeen nopeuttaa vammasta kuntoutusta, mutta se ei näyttäisi parantavan toi-

minnallisia pitkäaikaistuloksia. (Waris & Paavola 2016, 440.) Distaalisen radiusmurtuman 

hoitoon ja kuntoutukseen on muodostunut vahvoja uskomuksia, joita on ajan mittaan 

alettu pitää totena. Kaikilla niillä ei kuitenkaan ole tutkimuksilla osoitettua tieteellistä poh-

jaa. (Diaz-Garcia & Chung 2012, 1.) 
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2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

2.1 Yhteistyökumppani  

Opinnäytetyön toimintaympäristö on Kymenlaakson keskussairaalan kirurgian poliklinikka, 

jossa myös toimeksiantajan työelämän edustaja työskentelee. Kymenlaakson keskussai-

raala sijaitsee Kotkassa, osoitteessa Kotkantie 41, 48210 Kotka. Sen toiminta-alueella 

asuu noin 176 000 henkilöä. Kymenlaakson keskussairaalassa toimii kahdeksan kirurgian 

alaa: ortopedia, traumatologia, käsikirurgia, vatsaelin- ja yleiskirurgia, rintaelin- ja verisuo-

nikirurgia, urologia, plastiikkakirurgia ja lastenkirurgia. Keskussairaalassa on kaksi leik-

kaussaliyksikköä: päiväkirurginen yksikkö ja leikkausyksikkö. Päiväkirurgisen yksikön leik-

kauspotilaat kotiutuvat jo leikkauspäivänä. Tällaisia leikkauksia ovat esim. nivelten tähys-

tysleikkaukset, nivustyrä- ja käsikirurgiset leikkaukset. (Kymsote 2019.) 

Kymenlaakson keskussairaala kuuluu osana Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymään Kymsoteen. Kymsote panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kus-

tannustehokkaisiin palveluihin. Kymsoten tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivi-

sia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat 

Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää yli 5 000 eri 

alojen ammattilaista, jotka palvelevat 170 000 maakunnan asukasta. (Kymsote 2019.) 

Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää myös muissa vastaavanlaisissa toimintaympäristöissä, 

joissa työskennellään rannemurtuman kuntoutuksen parissa. Työ pyrkii antamaan perus-

tietoa rannemurtumista ja niiden kuntoutuksesta sekä helpottamaan fysioterapeuttien pe-

rehdyttämisessä. 

2.2 Tavoite ja tarkoitus toiminnallisessa opinnäytetyössä 

Toiminnalliselle opinnäytetyölle on tunnusomaista, että opiskelija valmistaa jonkin tuotok-

sen. Valmis tuote voi olla esimerkiksi malli, esite tai opas. Toiminnalliselle opinnäytetyölle 

on myös ominaista, että se tehdään yhteistyössä eri toimijoiden, tässä tapauksessa työn 

tilaajaorganisaation ja työelämässä aiheen parissa työskentelevien tahojen kanssa. Työn 

prosessiin kuuluvat dialogisuus ja yhteistyö tilaajan kanssa, työn arvioiminen useassa vai-

heessa sekä palautteen antaminen ja vastaanotto. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on sa-

moja piirteitä projektityön kanssa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 48; Salonen 2013, 5-6.) 

Toiminnallinen opinnäytetyö pitää sisällään kaksi osa-aluetta, jotka ovat toiminnallinen 

osuus ja prosessin dokumentointi ja arviointi.  Valmis tuotos perustuu aina teoriatietoon. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeä huomioida myös työn kohderyhmä. (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 9, 51-53.) 
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Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on toimia läheisessä yhteistyössä työelämän toi-

mijoiden kanssa. Opinnäytetyöllä tavoitellaan käytännön työhön liittyvää ohjeistamista, 

opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön 

kuuluvat toiminnallinen osuus sekä prosessin dokumentointi ja arviointi. Opinnäyte nojaa 

teoriatietoon, johon pohjautuen tehdään tuotos, joka vastaa kohderyhmän tarpeisiin. 

Tuote voi olla painetussa tai sähköisessä muodossa. On oleellista huomioida toimeksian-

tajan toiveet sekä työn käyttötarkoitus. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9-10, 52-53.)  

Tässä työssä tavoitteena on tuottaa opas Kymenlaakson keskussairaalan poliklinikan fy-

sioterapeuteille. Oppaan tarkoituksena on toimia perehdyttämisen työkaluna esimerkiksi 

poliklinikan uudelle työntekijälle. Opas sisältää kirurgisesti volaarisella levytyksellä hoidet-

tujen sekä konservatiivisesti kipsihoidolla hoidettujen potilaiden fysioterapeuttisen tutkimi-

sen pääpiirteissään, ohjeet turvotuksen havainnointiin sekä hoitoon ja mahdollisen leik-

kausarven hoito-ohjeet. Oppaasta rajattiin pois liikeharjoitteet ja niiden ohjaaminen. Opas 

laadittiin koskemaan vain ilman komplikaatioita paranevan ranteen tutkimista. Opinnäyte-

työstä laadittiin suunnitelma työn aikatauluttamiseksi ja sisällön tarkentamista varten. 

Suunnitelman pohjalta haettiin tutkimuslupa opinnäytetyön tekemiseen Kymsotelta. Työn 

kirjallisen teoriaosan pohjalta tuotettiin varsinainen erillinen opas. Opas toteutettiin 

Kymsoten valmiiseen PowerPoint-pohjaan, joka noudatteli Kymsoten yhteistä visuaalista 

mallia.  

2.3 Kehittämismenetelmän kuvaus 

Opinnäytetyöprosessissa kehittämismenetelmänä käytettiin Salosen konstruktivistista ke-

hittämisen mallia. Tässä mallissa työvaiheet voidaan jakaa aloitusvaiheeseen, suunnittelu-

vaiheeseen, esivaiheeseen, työstämisvaiheeseen, tarkistusvaiheeseen, viimeistelyvaihee-

seen ja valmiin tuotoksen vaiheeseen (Salonen 2013, 16-19). Kehittämismenetelmä on 

tarkemmin kuvailtuna luvussa 8.1. 

2.4 Hyvän oppaan kriteerit 

Hyvässä oppaassa kieli ja ohjeistus ovat selkeitä, ohjeet perusteltuja sekä asiakkaan tar-

peita vastaavia ja ajantasaisia. Asioiden esittämisjärjestys on tärkeää. Ohjeiden tulee olla 

perusteltuja ja selkeitä, ja virkkeet tulee pitää sopivan lyhyinä. Oppaan kohderyhmä tulee 

ottaa huomioon, ja tekstissä tulisi käyttää yleiskielisiä termejä. (Hyvärinen 2005, 1769-

1771.) Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä ovat fysioterapeutit, joten ammatillisten ter-

mien korvaamista kokonaan yleiskielellä ei nähty tarpeelliseksi. Koska kohderyhmänä 
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ovat fysioterapia-alan ammattilaiset, ei esimerkiksi käden anatomiaa ollut tarkoituksenmu-

kaista lähteä avaamaan oppaaseen. Kirjallisessa työssä anatomian käsittely on kuitenkin 

perusteltua riittävän teoreettisen tietoperustan varmistamiseksi.  

Oppaan havainnollistaminen on tärkeää, sillä se helpottaa asioiden ymmärtämistä. Ha-

vainnollistamiskeinoja on useita, kuten kuvat, taulukot ja kaaviot (Hyvärinen 2005, 1772). 

Oppaan kuvallisessa materiaalissa on pyritty selkeyteen ja hyvään kuvien laatuun. Sanal-

linen ohjeistus tukee kuvaa. Kuvissa on otettu huomioon kuvattavan selkeä erottuminen 

taustasta. 
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3 RANTEEN JA KÄDEN ANATOMIA 

3.1 Luut 

Ranne muodostuu kahdeksasta luusta, jotka ovat järjestäytyneet kahteen riviin. Värttinä-

luun (radius) ja kyynärluun (ulna) distaalipäät niveltyvät toisiinsa ja ranneluihin.  Vartaloa 

lähempänä (proksimaalisessa) sijaitsevassa ranneluiden rivissä ovat veneluu 

(scaphoideum), puolikuuluu (lunatum), kolmioluu (triquetrum) ja herneluu (pisiforme). Kau-

empana vartalosta sijaitsevaan (distaaliseen) riviin kuuluvat iso monikulmaluu (trapezium), 

pieni monikulmaluu (trapezoideum), iso ranneluu (capitatum) ja hakaluu (hamatum). Ran-

neluut muodostavat yhdessä volaarisesti koveran rakenteen. (Budowick, Bjålie, Rolstad & 

Toverud 1995, 88; Gilroy, MacPherson, Ross, Schuenke, Schulte & Schumacher 2012, 

322; Mylläri 2015, 82-83; Göransson 2016, 26.) Ranteen luut on esitetty kuviossa 1.  

Välikämmenluut (metacarpale) niveltyvät ranneluihin ja muodostavat sormiluiden (falangit) 

kanssa viisi sädettä. Peukalossa on kaksi ja II–V sormissa kolme sormiluuta. Ulna voi olla 

useita millimetrejä radiusta pidempi tai lyhyempi. Ero voi johtua normaalista anatomisesta 

vaihtelusta, anomaliasta tai vammasta. Myös kyynärnivelen ja -varren asento vaikuttavat 

radiuksen ja ulnan nivelpintojen asentoon, joka on otettava huomioon muun muassa rönt-

genkuvaa otettaessa. (Göransson 2016, 26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Ranteen luut, vasen käsi kädenselän puolelta (mukailtu Gilroy 2012) 



9 

Ranteen luut muodostavat kämmenpuolelle poikittaisholvin (canalis carpi), jossa kulkee 

ranteen ja sormien koukistajalihasten jänteitä, hermoja ja verisuonia. Ranteen ja sormien 

ojentajalihakset kulkevat ranteen selkäpuolella. (Kauranen 2017, 169.) Koukistajajänteet 

sijaitsevat kämmenen ja sormien alueella jännetupissa. Ne vähentävät kitkaa jänteessä ja 

estävät koukistuksessa jännettä nousemasta luun läheisyydestä. Tämä ominaisuus mah-

dollistaa sormien laajat, voimakkaat ja hienomotoriset liikkeet. (Gilroy ym. 2012, 337; Aro-

koski ym. 2015, 135.) 

3.2 Nivelet ja nivelsiteet 

Ranteen muodostavat ylempi rannenivel (art. radiocarpea), alempi rannenivel (art. me-

diocarpea), ranneluiden ja kämmenluiden väliset nivelet (art. carpometacarpalis), alempi 

värttinä-kyynärluunivel (art. radioulnaris distalis, DRUJ) sekä näiden rakenteiden väliset 

nivelsiderakenteet. Nämä voidaan jakaa sisäisiin (intrinsic) nivelsiteisiin ja ulkoisiin kapse-

linivelsiteisiin (extrinsic). Ranteen liikkeet tapahtuvat kaikissa nivelissä samanaikaisesti. 

Kuviossa 2 näkyvät ranteen, kämmenen ja sormien nivelrakenteet. (Gilroy ym. 2012, 326; 

Mylläri 2015, 82-83; Havulinna, Viljakka & Vasenius 2016, 40.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Ranteen ja käden nivelet (mukailtu Gilroy 2012) 



10 

S:n muotoinen alempi rannenivel muodostuu kolmentyyppisistä nivelistä. Ranneluut nivel-

tyessä toisiaan vasten joko koverilla, kuperilla tai kierremäisillä nivelpinnoilla (Gilroy ym. 

2012, 324-325; Göransson 2016, 28). 

Olennaisimpia värttinäluun alaosan ja proksimaalisen ranneluurivin välistä niveltä tukevia 

nivelsiteitä ovat volaariset (ligamentum radioscaphocapitatum, ligamentum radiolunatum), 

radioulnaariset sekä dorsaaliset (ligamentum radiotriquetrum) nivelsiteet (Duodecim 

2016a, 3). Kolmiorustokompleksi (triangular fibrocartilage complex, TFCC) ja erityisesti 

sen volaariset ja dorsaaliset radioulnaariset nivelsiteet stabiloivat DRU-niveltä (Waris & 

Paavola 2016, 437). 

 

Kuvio 3. Ranteen nivelsiderakenteita (mukailtu Gilroy 2012) 

 

Ranteen nivelsiteiden tärkein tehtävä on tukea rannetta sekä etu- että pitkittäistasossa. 

Etutasossa olevat nivelsiteet ovat erityisen tärkeitä (Kapandji 1997, 150). Monet ranteen 

nivelsiteistä ovat pieniä ja vaikeasti eroteltavia (kuvio 3), mutta niillä on silti suuri merkitys 

kinesiologian kannalta. Ranteen nivelsiteet toimivat voimaa välittävänä rakenteena, mutta 

ne myös stabiloivat rannetta. Nivelsiteet välittävät myös sensorista palautetta aktivoituville 
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lihaksille. (Neuman 2010, 221-222.) Taulukossa 1 on lueteltuna ranteen ja kämmenen alu-

een nivelsiderakenteita. 

Taulukko 1. Rannetta ja kämmentä tukevat nivelsiteet (mukailtu Kauranen 2017) 

Nivel Nivelsiteet 

Ylempi rannenivel  
(art. radiocarpea) 

nivelkapseli (capsula articularis) 
ranteen ulompi sivuside (lig. collaterale carpi radiale) 
ranteen sisempi sivuside (lig. collaterale carpi ulnare) 

ranteen ulompi kämmenside (lig. radiocarpeum palmare) 

ranteen sisempi kämmenside (lig. ulnocarpeum palmare) 

säteittäinen ranneside (lig. carpi radiatum) 
ranteen poikkiside (lig. carpi transversum retinaculum flexorum) 

ranneluiden väliset palmaarisiteet (ligg. intercarpea palmaria) 
ranteen selkäside (lig. radiocarpeum dorsale) 

kämmenselänpuoleiset nivelsiteet (ligg. intercarpea dorsalia) 

 

Alempi rannenivel  
(art. mediocarpea) 

nivelkapseli (capsula articularis) 

säteittäinen ranneside (lig. carpi radiatum) 
ranteen poikkiside (lig. carpi transversum retinaculum flexorum) 

ranneluiden väliset palmaarisiteet (ligg. intercarpea palmaria) 
kämmenselänpuoleiset nivelsiteet (ligg. intercarpea dorsalia) 

 

Ranneluiden pituussuuntaiset nivelet 
(articulationes intercarpea) 
 

ranneluiden välisiteet (ligg. intercarpea interossea) 

Herneluunivel  
(art. ossis pisiformis) 

nivelkapseli (capsula articularis) 

herneluu-hankaluuside (lig. pisohamatum) 
herneluu-kämmenluuside (lig. pisometacarpeum) 

 

Ranneluu-kämmenluun tyvinivelet (ar-
ticulationes carpometacarpea commu-
nis) 

nivelkapseli (capsula articularis) 

kämmenselänpuoleiset ranneluu-kämmenluusiteet (ligg. carpo-

metacarpea dorsalia) 

kämmenenpuoleiset ranneluu-kämmenluusiteet (ligg. carpo-

metacarpea palmaria) 
 

Kämmenluiden välinivelet  
(articulationes intermetacarpea) 

nivelkapseli (capsula articularis) 

nivelkapseleiden väliset siteet (ligg. metacarpea interossea) 

kämmenselänpuoleiset kämmenluiden välisiteet (ligg. meta-

carpea dorsalia) 
kämmenenpuoleiset kämmenluiden välisiteet (ligg. metacarpea 

palmaria) 
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3.3 Lihakset 

Käden lihakset jaetaan extrinsic-lihaksiin, joissa lihasosa on käden ulkopuolella mutta jän-

neosa ulottuu käden alueelle sekä intrinsic-lihaksiin, jotka sijaitsevat käden alueella (Gö-

ransson 2016, 36). Ranteen koukistukseen osallistuvat ranteen radiaalinen koukistaja 

(flexor carpi radialis) ja ulnaarinen koukistaja (flexor carpi ulnaris) ja palmaris longus -li-

hakset. Ranteen ojennukseen osallistuvat ranteen pitkä ja lyhyt radiaalinen ojentaja (ex-

tensor carpi radialis longus ja brevis) sekä ranteen ulnaarinen ojentaja (extensor carpi ul-

naris), jotka kaikki kiinnittyvät kämmenluiden tyveen. Ranteen ojentaja- ja koukistajalihak-

set ovat esitettyinä kuviossa 4. Ranteen sisäkierrosta vastaavat pronator teres ja pronator 

quadratus ja ulkokierrosta supinatorlihas ja hauislihas (biceps brachii). (Arokoski ym. 

2015, 135-136.) Taulukossa 2 on esitettynä kaikki rannetta ja sormia liikuttavat lihakset. 

 

 

Kuvio 4. Ranteen ojentaja- ja koukistajalihakset (mukailtu Neumann 2010) 

 

Sormien ojennus muodostuu usean lihaksen ja jänteen yhteistoiminnasta, johon osallistu-

vat sormien yhteiset ojentajat (extensor digiti communis), peukalon pitkä ja lyhyt ojentaja 

(extensor pollicis longus et brevis), etusormen oma ojentaja (extensor indicis proprius), 
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pikkusormen oma ojentaja (extensor digiti minimi), interosseuslihakset ja lumbricalislihak-

set. (Arokoski ym. 2015, 136.) 

 

Taulukko 2. Rannetta ja sormia liikuttavat lihakset (mukailtu Kauranen 2017) 

Liike Osallistuvat lihakset 

Rannenivelen koukistus m. flexor carpi radialis 
m. flexor carpi ulnaris 
m. palmaris longus (synergisti) 

Rannenivelen ojennus m. extensor carpi radialis longus 
m. extensor carpi radialis brevis 
m. extensor carpi ulnaris (synergisti) 
m. extensor digitorum (synergisti) 

Ranteen ulnaarideviaatio m. flexor carpi ulnaris 
m. extensor carpi ulnaris (synergisti) 

Ranteen radiaalideviaatio m. extensor carpi radialis longus 
m. flexor carpi radialis (synergisti) 
m. abductor pollicis longus (synergisti) 
m. extensor pollicis brevis (synergisti) 

Sormien koukistus 
 
 

m. flexor digitorum profundus 
m. flexor digitorum superficialis  
mm. lumbricales (synergisti) 
m. interossei dorsales (synergisti) 
m. interossei palmares (synergisti) 
m. flexor digiti minimi (synergisti) 

Sormien ojennus m. extensor digitorum communis  
m. extensor indicis (synergisti) 
m. extensor digiti minimi (synergisti) 

Sormien lähennys mm. interossei palmares 

Sormien loitonnus mm. interossei dorsales 
m. abductor digiti minimi (synergisti) 

Peukalon koukistus m. flexor pollicis brevis 
m. flexor pollicis longus 
m. opponens pollicis (synergisti) 

Peukalon ojennus m. extensor pollicis longus  
m. extensor pollicis brevis 
m. abductor pollicis longus (synergisti) 

Peukalon lähennys m. adductor pollicis 

Peukalon loitonnus m. abductor pollicis longus 
m. abductor pollicis brevis 

Peukalon ja pikkusormen oppositioliike m. opponens pollicis  
m. opponens digiti minimi  
m. flexor pollicis brevis (synergisti) 
m. abductor pollicis brevis (synergisti) 
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3.4 Hermot 

Yläraajan hermotus tulee pääasiassa hartiapunoksesta (plexus brachialis), jonka muodos-

tavat hermojen etuhaarat C5–Tl-tasoilta, joskus myös C4- tai T2-tasoilta asti. Hartiapunok-

sen hermot muodostavat viuhkamaisen rakenteen, joka kulkee käsivartta pitkin alaspäin 

kohti kättä solisvaltimoa ja -laskimoa seuraten. (Gilroy ym. 2012, 348, 352-357; Görans-

son 2016, 44.) Kuviossa 5 esitetään oikean yläraajan hermorakenteita. 

 

Kuvio 5. Yläraajan hermotus (mukailtu Gilroy 2012) 

Hartiapunoksesta muodostuvista ja yläraajoja hermottavista hermoista yläraajan ääriosiin 

kulkevat värttinä-, (n. radialis) keski-, (n. medianus) ja kyynärhermo (n. ulnaris). Värttinä-
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hermo hermottaa pääasiassa sormien ja ranteen ojentajalihaksia ja peukalon, etu-, ja kes-

kisormen kämmenselän puoleista ihoa. Keskihermo hermottaa kyynärvarren sisäkierrosta 

vastaavia lihaksia ja osaa ranteen ja sormien koukistajalihaksista. Se antaa sensorisen 

hermostuksen peukalolle ja etu- sekä keskisormelle kämmenen puolella. Kyynärhermo 

vastaa ranteen ja sormien koukistajalihaksien ja kämmenen pienien lihasten hermottami-

sesta ja aikaansaa ihotunnon pikkusormeen ja nimettömään. (Kauranen 2017, 171.) Tau-

lukossa 3 on esitettynä yläraajan hermo sekä sen hermottamat lihakset.  

 

Taulukko 3. Yläraajan hermot ja niiden hermottamat lihakset (mukailtu Kauranen 2017) 

Hermo Hermotettavat lihakset Lähtö-
taso 

Kainalohermo (n. axillaris) m. deltoideus 
m. teres minor 

C5, C6 
C5, C6 
 

Lihas-ihohermo (n. muscu-
locutaneus) 

m. biceps brachii  
m. brachialis 
m. coracobrachialis 

C5, C6 
C5, C6 
C6, C7 
 

Kyynärhermo (n. ulnaris) m. flexor carpi ulnaris  
m. flexor digitorum profundus 
m. palmaris brevis 
m. abductor digiti minimi 
m. opponens digiti minimi 
m. flexor digiti minimi brevis 
m. lumbricales (III, IV) 
m. interossei palmares 
m. interossei dorsales 
m. adductor pollicis 
m. flexor pollicis brevis 

C7, C8 
C8, T1 
C8, T1  
C8, T1 
C8, T1 
C8, T1 
C8, T1 
C8, T1 
C8, T1 
C8, T1 
C8, T1 
 

Keskihermo (n. medianus) m. pronator teres 
m. flexor carpi radialis 
m. plamaris longus 
m. flexor digitorum superficialis 
m. flexor digitorum profundus (II, III) 
m. flexor pollicis longus 
m. pronator quadratus 
m. lumbricales (II, III) 
m. abductor pollicis brevis 
m. flexor pollicis brevis 
m. opponens pollicis 

C6, C7 
C6, C7 
C7, C8 
C8, T1 
C8, T1 
C7, C8 
C7, C8 
C8, T1 
C8, T1 
C7, C8 
C8, T1 
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Värttinähermo (n. radialis) m. triceps brachii 
m. anconeus 
m. brachioradialis 
m. extensor carpi radialis longus 
m. extensor carpi radialis brevis 
m. supinator 
m. extensor carpi ulnaris 
m. extensor digiti minimi 
m. extensor digitorum communis 
m. extensor indicis 
m. extensor pollicis brevis 
m. abductor pollicis longus 
m. extensor pollicis longus 
 

C7, C8 
C7, C8 
C5, C6 
C6, C7 
C6, C7 
C6, C7 
C7, C8 
C7, C8 
C7, C8 
C7, C8 
C7, C8, T1 

C7, C8 
C7, C8 
 

 

Ihon tuntohermotus on jalkautunut siten, että tiettyä hermojuurta vastaa oma hermotusalu-

eensa. Näitä ihon tuntoalueita kutsutaan dermatomeiksi. Vaikka dermatomit (kuvio 6) tule-

vat periaatteessa yhdeltä juuritasolta selkärangasta, ne menevät usein päällekkäin tois-

tensa kanssa ja vaihtelevat jonkin verran yksilöiden välillä. Käden ihotunto tulee C6-her-

mojuuresta kyynärvarren radiaalisivulle sekä peukaloon ja etusormeen, C7-hermojuuresta 

keskisormeen ja C8-hermojuuresta kyynärvarren ulnaarisivulle sekä nimettömään ja pik-

kusormeen. Sekä sensorinen että motorinen hermotus voivat vaihdella jonkin verran kä-

den alueella. Tähän törmätään varsinkin vammojen yhteydessä, kun tunto- ja lihastes-

taustulokset eivät ole yhteneviä vammatason kanssa. (Göransson 2016, 45-48.) 

 

Kuvio 6. Yläraajan dermatomit (mukailtu Gilroy 2012) 
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3.5 Verisuonet 

Yläraajan verisuonitus tulee solisvaltimosta (a. subclavia) ja jatkuu olkanivelen seudussa 

kainalovaltimona (a. axillaris) ja olkavarressa olkavarsivaltimona (a. brachialis) (kuvio 7) 

Kyynärnivelen seudussa valtimo haarautuu värttinävaltimoksi (a. radialis) ja kyynärvalti-

moksi (a. ulnaris). Käden verenkierto on kaksoisvarmennettu värttinävaltimolla ja kyynär-

valtimolla sekä niiden välisillä useilla yhdysvaltimoilla, joista suurimmat ovat syvä ja pin-

nallinen valtimokaari kämmenessä. Nämä turvaavat verenkierron käden ääriliikkeissä ja 

vähentävät vammojen vaikuttavuutta. (Gilroy ym. 2012, 344-346; Arokoski ym. 2015, 134; 

Göransson 2016, 48.) 

 

Kuvio 7. Yläraajan verenkierto (mukailtu Gilroy 2012) 
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3.6 Iho  

Kämmenen puolen iho on pitkälle erilaistunut. Sen tulee kestää rasitusta, olla tukeva ot-

teessa ja välittää tarkkaa tietoa tuntoaistin kautta. Tämän takia iho on kämmenessä pak-

sua, ja se on kiinni alla olevissa rakenteissa pinnallisen kämmenkalvon välityksellä. Tun-

toa välittävien hermojen tiheys käden alueella on suuri. Kämmenselän iho on ohuempaa, 

liikkuvampaa ja elastisempaa mahdollistaen sormien ja ranteen koukistumisen. Käden 

ihossa nähtävät poimut ovat kohdissa, joissa iho taittuu nivelten liikkeiden mukana. Jos 

nivel ei jostain syystä liiku pitkään aikaan, poimu häviää. Ihopoimujen kohdalla kämme-

nessä ja sormissa iho on suoraan yhteydessä syvään faskiaan ja jakaa sormien ihonalais-

kudoksen aitioihin. (Arokoski ym. 2015, 134; Göransson 2016, 26; Kotkansalo, Niemi & 

Jaroma 2016, 317.) 

3.7 Ranteen toiminta ja liikesuunnat 

Ranne mahdollistaa yläraajan varsinaisen työvälineen eli käden asettamisen optimaali-

seen asentoon. Liikeakselien yhteisvaikutuksesta käsi voi kääntyä missä tahansa kul-

massa tarttuakseen ja pitääkseen kiinni kohteesta. (Kapandji 1997, 136.) Ranteen liikkeet 

eli koukistus, ojennus, radiaali- ja ulnaarideviaatio sekä edellä mainittujen yhdistelmät, ta-

pahtuvat nivelsiteiden sallimissa rajoissa siten, että ranneluiden muodostama kovera 

muoto säilyy (Göransson 2016, 28). Kyynärvarren sisä- ja ulkokierto tapahtuvat värttinä-

luun koveran nivelpinnan kiertyessä kyynärluun pään ympäri (Duodecim 2016a, 3). 

Rannenivelen liikesuuntia kutsutaan monilla eri synonyymeillä. Käden taivutus rannenive-

lestä kämmenen puolelle on ranteen koukistus (fleksio, palmaarifleksio, volaarifleksio) ja 

taivutus kämmenen selän puolelle on ojennus (ekstensio, dorsaalifleksio). Taivutus late-

raalisesti peukalon ja värttinäluun suuntaan on loitonnus (abduktio, radiaaliabduktio, radi-

aalideviaatio, mediaalideviaatio) ja taivutus pikkusormen ja kyynärluun puolelle on lähen-

nys (adduktio, ulnaariabduktio, ulnaarideviaatio, lateraalideviaatio). (Kauranen 2017, 169.) 

Kirjallisuudessa nivelten liikelaajuuksista esitetään toisistaan eriäviä mittatuloksia. Taulu-

kossa 4 on esitettynä keskimääräiset liikelaajuudet kolmesta eri lähteestä rannenivelen ja 

kyynärnivelen kohdalta.  
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Taulukko 4. Yläraajan nivelien aktiivisia liikelaajuuksia (mukailtu Göransson 2016; To-Mi 

2016; Kauranen 2017)  

 

Liikesuunta  Normaali liikelaajuus 

Rannenivel 
 

 

Fleksio 0-80° 

Ekstensio  0-75° 

Adduktio (ulnaarideviaatio) 0-35° 

Abduktio (radiaalideviaatio) 0-20° 

Kyynärnivel 
 

 

Fleksio 0-150° 

Ekstensio 0-15° 

Kyynärvarsi  
 

 

Supinaatio 0-75° 

Pronaatio 0-85° 

Peukalon ja pikkusormen oppositio 
 

Sormenpäät yhteen 
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4 VÄRTTINÄLUUN DISTAALINEN MURTUMA 

4.1 Esiintyvyys ja oireet 

Yleisin yläraajan murtuma on rannemurtuma eli värttinäluun alaosan murtuma. Se syntyy 

tavallisesti kaatumisen yhteydessä, kun käsi ojennetaan refleksinomaisesti eteen. Värt-

tinäluun alaosan murtuma on myös yksi yleisimpiä Kymenlaakson keskussairaalassa hoi-

dettavia käden vammoja. Isku kulkeutuu käden tyvestä välikämmenen luiden välityksellä 

värttinäluun alapäähän. Nivelpinta murtuu harvoin: tavallisesti murtuma kulkee radiuksen 

distaalisen metafyysin hohkaluussa. Dislokaatio vaihtelee aivan lievästä pahasti defor-

moivaan. Nämä murtumat on erotettava distaalisista kyynärvarren murtumista, joissa mur-

tuma kulkee sekä radiuksen että ulnan distaalisen metafyysin kautta. Distaalisiin radius-

murtumiin liittyy varsin usein erillinen kyynärluun puikkolisäkkeen (processus styloideus 

ulnae) irtopalanen, joka ei kaipaa omaa hoitoa. (Karaharju & Paavolainen 1995, 499; Duo-

decim 2016a, 2; Simonen 2019.) 

Värttinäluun alaosan murtumien aiheuttajat vaihtelevat ikäryhmän, sukupuolen ja asuin-

alueen mukaan. Suurin osa (54–77 %) aikuisten värttinäluun alaosan murtumista syntyy 

pienienergiaisissa kaatumistapaturmissa kaaduttaessa ojennetun yläraajan varaan. Talvi-

aikainen liukkaus lisää selvästi murtumien esiintyvyyttä. Nuorilla aikuisilla suurienergiais-

ten urheilu- ja liikennetapaturmien osuus murtumien aiheuttajina on huomattava. Riskiteki-

jöitä ovat pieni paino-pituussuhde (BMI), naissukupuoli, korkea ikä ja kaatumisalttius. Suu-

rienergisiin vammoihin liittyy useammin liitännäisvammoja. Vanhemmalla väestöllä yhtenä 

murtuman syntymisen osasyynä on luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Yli 65-vuoti-

ailla lähes 18 % kaikista murtumista on rannemurtumia. (Duodecim 2016a, 3-5; Waris & 

Paavola 2016, 429.) 

Murtuman distaalinen fragmentti siirtyy proksimaali-, dorsaali- tai radiaalisuuntaan. Proksi-

maalinen fragmentti, jonka kortikaalikerros on vahvempi, tunkeutuu distaalifragmentin 

(mahdollisesti osteoporoosin heikentämään) pehmeään hohkaluuhun aiheuttaen impaktoi-

tumisen. (Karaharju & Paavolainen 1995, 499-500.) 

Rannemurtuman oireena on yleensä vamman jälkeinen voimakas kipu. Ranne saattaa 

olla turvonnut, ja monesti siinä on jo silmin nähtävissä virheellinen asento. Ranteen taivut-

telu ja käden käyttö aiheuttavat kipua. Pelkkien oireiden perusteella rannemurtumaa ei 

kuitenkaan voida tunnistaa, vaan siihen tarvitaan tutkimuksia. Dorsaalisesti kallistuva mur-

tuma synnyttää ranteeseen tyypillisesti ns. bajonettityyppisen virheasennon. (Duodecim 

2016b, 1; Waris & Paavola 2016, 429.) 
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4.2 Kuvantaminen 

Värttinä- tai kyynärluun distaalista murtumaa epäiltäessä ensisijainen kuvantamistutkimus 

on ranteen röntgentutkimus. Se otetaan standardoiduin PA-, sivu- ja viistosuunnan projek-

tioin (Göransson 2010, 451). Joskus saatetaan tarvita myös tarkempia kuvantamistutki-

muksia, kuten tietokonetomografiakuvausta. Lääkäri perehtyy potilasta koskeviin esitietoi-

hin ja tutkii murtuma-alueen. (Duodecim 2016b,1.) 

Röntgenkuvasta tulee arvioida murtuman tyyppi ja asento sekä on osattava epäillä tiettyjä 

liitännäisvammoja. Röntgenkuvat tulee ottaa yleensä ennen yritystä asettaa murtuma sul-

jetusti paikalleen, koska murtumatyyppi vaikuttaa repositio-otteisiin, kipsausasentoon ja 

kertoo murtuman ennusteesta. Yleisiä radiologisia värttinäluun distaalisen murtuman 

asentoa määrittäviä muuttujia ovat muun muassa nivelpinnan kallistuma, murtuman lyhen-

tymä ja ulnaarinen varianssi. Tietokonetomografia on usein hyödyllinen arvioitaessa nivel-

pintaan ulottuvia murtumia. (Waris & Paavola 2016, 430.) 

4.3 Luokitukset 

Murtumaluokitusten tarkoituksena on luokitella murtuman vakavuusaste, helpottaa hoito-

valintoja ja antaa ennusteellista tietoa. Värttinäluun alaosan murtumalle on useita luokituk-

sia. Nykyään käytössä olevista luokituksista tavallisimmat ovat AO- (Arbeitsgemeinschaft 

für Osteosynthesefragen), Fernandezin ja Frykmanin luokitukset. Mikään luokitus ei ole 

vakiintunut yleisesti hyväksytyksi kliiniseen käyttöön, koska niiden toistettavuus tai ennus-

tavuus ei ole osoittautunut hyväksi. Yksilöllinen hoitopäätös perustuu luokitusten käyttöä 

useammin radiologisiin mittauksiin, nivelpinnan pykälien suuruuteen, murtuman stabilitee-

tin arviointiin ja muihin potilaaseen liittyviin tekijöihin. (Duodecim 2016a, 6-7.) 

Kliinisessä työssä yleisin murtumanimitys on värttinäluun tyyppimurtuma eli Collesin mur-

tuma. Tässä nivelenulkoisessa murtumassa nivelpinta kallistuu dorsaalisesti. Smithin mur-

tuma on myös nivelenulkoinen, mutta nivelpinta kallistuu päinvastaiseen suuntaan eli vo-

laarisesti. Bartonin murtumassa nivelpinta halkeaa joko dorsaalisesti tai volaarisesti ja 

ranne dislokoituu murtumafragmentin mukana. Värttinäluun puikkolisäkkeen erillistä mur-

tumaa kutsutaan Chauffeurin (’kuljettajan’) murtumaksi, kun taas fossa lunatan nivelen si-

säistä painumamurtumaa kutsutaan die punch -murtumaksi. Erilaisia rannemurtuman 

tyyppejä on esitettynä kuviossa 8. (Waris & Paavola 2016, 431.)  
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Kuvio 8. Erilaisia rannemurtumatyyppejä. A1 ja A2 Collesin murtuma, B Smithin murtuma, 

C Bartonin murtuma volaarisuuntaan, D Bartonin murtuma dorsaalisuuntaan (mukailtu 

Jousimaa, Alenius, Atula, Kattainen, Kunnamo & Teikari 2010) 

4.4 Hoitolinjat 

Rannemurtuman hoidon tavoitteena on kivuttomuus ja toimintakyvyn palautuminen. Hoito-

linjan valintaan vaikuttavat murtuman tyyppi, virheasento, stabiliteetti, liitännäisvammat ja 

komplikaatiot. Myös potilaan aktiviteetti, ikä, käden toiminnalliset tarpeet ja potilaan muu 

sairastavuus sekä hoitomyöntyvyys ovat usein ratkaisevia tekijöitä hoitolinjaa valittaessa. 

Hyväasentoiset, stabiilit distaaliset värttinäluun murtumat hoidetaan rannetta immobilisoi-

valla kipsi- tai lastahoidolla. Kipsihoito on ensisijainen myös dislokoituneissa murtumissa, 

jos asento saadaan suljetusti reponoitua hyväksyttäväksi ja se pysyy sellaisena kipsihoi-

don ajan. Jos hyvää asentoa ei saavuteta tai se menetetään seurannassa, nuoret ja aktii-

viset potilaat hyötyvät leikkauksesta. (Waris & Paavola 2016, 432.) 

Hyväksyttävän murtuman asennon rajat vaihtelevat kirjallisuudessa. Ikääntymisen myötä 

ja toiminnallisten tarpeiden laskiessa värttinäluun murtuman jälkeisen asennon merkitys 

toiminnalliseen tulokseen vähenee. Yli 65-vuotiailla saadaan kipsihoidolla useimmiten pa-

lautettua käden toimintakyky mahdollisesta virheasennosta huolimatta, eikä leikkaus-

hoidolla ja anatomian tarkalla palauttamisella saavuteta tutkimusten mukaan etua toimin-

nallisiin tuloksiin. Iäkkäillä hoitolinjan valinta ja anatomian palautuksen mielekkyys tulee 

suhteuttaa potilaan ikään, aktiviteettitasoon ja käden käytön tarpeisiin. Aktiiviset iäkkäätkin 

potilaat voivat hyötyä merkittävän virheasennon korjaamisesta. Värttinäluun murtuma kan-
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nattaa useimmiten kiinnittää leikkauksessa, jos siihen liittyy leikkaushoitoa vaativa liitän-

näisvamma tai yläraajan samanaikaisia muita leikkaushoitoa vaativia vammoja. (Waris & 

Paavola 2016, 432.) 

4.4.1 Konservatiivinen hoito 

Perinteisesti rannemurtuma hoidetaan kipsaamalla. Murtuneen käden luut asetetaan pai-

kalleen paikallispuudutuksessa ja käsi kipsataan rystysistä kyynärvarteen asti. Suositeltu 

aika pitää kipsiä on 4–5 viikkoa. Kipsin sijaan voidaan käyttää myös immobilisoivaa las-

taa. Murtuman paranemista seurataan röntgenkuvin 1, 2 ja 5 viikon kohdalla. Kyynärpään 

täydellinen koukistaminen on oltava mahdollista ja kaikkien sormien tulee jäädä vapaiksi. 

Värttinäluun puolella kipsin tulee ulottua kämmenpuolelle ja kyynärluun puolella kämme-

nen keskiviivaan asti. Kipsiin leikataan kavennukset peukalon kohdalle, kyynärtaivetta var-

ten sekä rystyslinjan mukaan. Kipsaus voidaan tehdä perusterveydenhuollossa, työter-

veyshuollossa tai yksityisellä puolella. Dorsaalisesti kallistunut värttinäluun tyyppimurtuma 

kipsataan dorsaalisella kipsilastalla neutraaliasentoon, tai lievään fleksioon ja ulnaaridevi-

aatioon. Jyrkkää ranteen koukistus- ja ulnaarideviaatioasentoa tulee välttää, sillä se altis-

taa ranteen jäykistymiselle ja rannekanavaoireyhtymälle. (Kuisma, Heikkilä & Kassara 

2009, 38; Duodecim 2016b, 1-2; Waris & Paavola 2016, 432-433.) 

Kontrollikäynneillä tulee röntgentutkimuksen lisäksi varmistaa kipsin istuvuus, sormien 

tunto ja vapaana olevien nivelten liikkeet. Kipsiä on korjattava tai se on vaihdettava, mikäli 

potilas kertoo kipsin painavan. Kipsin vaihdon jälkeen murtuman asento on tarkistettava 

röntgenkuvalla. Mikäli murtuman asento huononee seurannassa, on se viite murtuman in-

stabiilista luonteesta. Murtuman leikkaushoito tulee toteuttaa viimeistään 2–3 viikon kulu-

essa vammasta, jolloin murtumakappaleiden asento on vielä korjattavissa. (Waris & Paa-

vola 2016, 434.) 

4.4.2 Leikkaushoito 

Leikkaushoidon tarve arvioidaan yleensä erikoissairaanhoidossa. Myös leikkauksen jäl-

keen käsi kipsataan usein pariksi viikoksi. Volaariset lukkolevyt ovat nykyisin käytetyin 

kiinnitysmenetelmä värttinäluun distaalisten murtumien hoidossa. Lukkolevyn tarjoaman 

tukevan murtumakiinnityksen ansiosta kevyet, aktiiviset ranteen liikeharjoitukset aloitetaan 

useimmiten 2 viikon kuluessa leikkauksesta. Menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin murtu-

matyyppeihin. Volaarista levyä ei yleensä tarvitse poistaa potilaan ranteesta. Kuntoutumi-

nen ensimmäisinä leikkauksen jälkeisinä kuukausina on nopeaa, millä voi olla sosiaalisia 

ja taloudellisia merkityksiä potilaille. (Duodecim 2016b, 1-2; Waris & Paavola 2016, 435.) 
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Muita mahdollisia kirurgisia hoitokeinoja ovat dorsaalinen levytys, K-piikit, ulkoiset kiinnitti-

met, rannenivelen tähystysleikkaus sekä luukorvikkeiden käyttö. Hoitotavan valinta riippuu 

vamman laadusta. K-piikkejä käytetään esimerkiksi lapsilla murtuman hoidossa epifyysi-

vaurioiden ehkäisemiseksi. Tähystyksellä voidaan diagnosoida ja osin hoitaa myös ran-

teen nivelsiteen repeämiä ja kolmiorustokompleksin vammoja. Luukorvikkeilla täytetään 

luupuutoksia ja saadaan parannettua stabiliteettia pirstaleisissa murtumissa. Volaaristen 

lukkolevyjen käyttö on vähentänyt luukorvikkeiden käyttöä. Käytetyin luusiirre on omaluu-

siirre, joka otetaan useimmiten suoliluun harjanteesta tai kyynärlisäkkeestä. Hohkaluun 

murtumissa, kuten distaalisen radiuksen murtumissa, tapahtuu usein luukudoksen ko-

koonpainumista, minkä vaikutuksesta murtuma-alueelle voi syntyä laajakin luupuutos. 

Luunpuutos voidaan täyttää luunsiirteellä tai sen synteettisellä korvikkeella. (Aro & Kettu-

nen 2010, 221; Waris & Paavola 2016, 435- 436.)  

4.5 Murtumien liitännäisvammat ja komplikaatiot 

Komplikaatiot voivat johtua itse vammasta tai sen hoidosta. Komplikaatioille altistavat kor-

keaenerginen vamma ja pirstaleinen murtuma (Waris & Paavola 2016, 436). Stern ja Derr 

(1993) kertovat Collesin murtumiin suhtauduttavan yleensä kevyesti, jolloin niiden hoito 

saattaa jäädä vaillinaiseksi. Huono hoitotulos voi johtaa pysyvään liikerajoitteeseen, heik-

kouteen ja särkyyn.  

Kyynärluun distaalisen pään tai kaulan murtumia todetaan 3–6 %:lla potilaista, joilla on 

distaalinen värttinäluun murtuma. Puikkolisäkkeen murtuma ja kolmiorustokompleksin (ku-

vio 9) vamma ovat myös mahdollisia. Ranteen nivelsidevammoja esiintyy usein värttinä-

luun murtumien yhteydessä. Yleisimmin repeytyvä ranneluiden välinen nivelside on skafo-

lunaarinen nivelside, joka repeytyy tutkimusten mukaan 35–75 %:ssa värttinäluun murtu-

mista. (Waris & Paavola 2016, 436-437.)  

Rannekanavaoireyhtymän oireita esiintyy värttinäluun distaalisten murtumien yhteydessä 

10– 20 %:lla potilaista. Oireyhtymässä keskihermo voi vaurioitua vamman yhteydessä, ja 

aiheuttaa tuntohäiriöitä I–III sormissa. Rannekanava aukaistaan leikkauksella, jos oireet 

ovat vaikeita tai eteneviä. (Waris & Paavola 2016, 438.) 
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Kuvio 9. TFCC:n rakenne: kolmiorusto, palmaarinen ja dorsaalinen radioulnaariside, ul-

nokarpaaliset nivelsiteet ja ECU-jännetupin pohja (Tamminen, Havulinna, Kotkansalo, 

Vilkki & Jaroma 2016) 

 

Kipuoireyhtymä eli CRPS (complex regional pain syndrome) voi haitata sekä konservatiivi-

sesti että leikkauksella hoidettujen murtumien paranemista. Oireina ovat epäsuhteinen ja 

pitkittynyt kipu, turvotus, jäykkyys, paikallinen vasomotorinen häiriö ja merkittävä toimin-

nallisten ominaisuuksien heikkeneminen. Syndrooman tarkka etiologia on epäselvä. Puut-

teellinen vapaiden nivelten mobilisaatio, liian tiukka, liian pitkä tai liian voimakkaaseen 

ranteen volaarifleksioon muotoiltu kipsi edistää oireyhtymän syntyä. (Kuisma, Heikkilä & 

Kassara 2009, 29; Waris & Paavola 2016, 437.) 

Iho- ja infektiokomplikaatioita esiintyy myös. Iholle voi esimerkiksi turvotuksen yhteydessä 

nousta rakkuloita, tai ulkoisten kiinnikkeiden lähellä iho voi ärsyyntyä. Syvät infektiot ovat 

harvinaisia. (Waris & Paavola 2016, 439) 

Aitiopainesyndrooma on harvinainen värttinäluun murtumien yhteydessä, mutta sitä saat-

taa esiintyä korkeaenergisissä vammoissa. Oireita ovat kireät ja turvonneet lihasaitiot, 

epäsuhtainen kipu, kipu vammautunutta aitiota passiivisen venyttäessä, raajan ääriosien 

sinisyys, kalpeus sekä aktiivisten liikkeiden ja tunnon väheneminen ja neurologiset häiriöt. 

Esimerkiksi sormien koukistus ei onnistu. (Waris & Paavola 2016, 439.) 
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Yleisimpiä jänteisiin liittyviä komplikaatioita ovat kiinnikkeet, jännetuppitulehdukset, jäntei-

den nirhautumiset ja katkeamiset. Peukalon pitkän ojentajajänteen nirhautuminen poikki 

on värttinäluun distaaliselle murtumalle tunnusomainen komplikaatio. Jänne nirhautuu 

yleensä Listerin kyhmyn vieressä ahtaassa jännetupessa mekaanisten ja verenkierrollis-

ten syiden vuoksi, esimerkiksi kipsin puristaessa jännettä. Katkennut jänne korjataan 

yleensä siirtämällä etusormen toinen ojentajajänne peukalon pitkään ojentajaan. Myös vo-

laarinen levytys saattaa ärsyttää jännettä. Muiden ojentaja- tai koukistajajänteiden vauriot 

ovat harvinaisia. Epifyysivaurion mahdollisuus tulee muistaa hoidettaessa kasvuikäistä 

potilasta. Verisuonivammat ovat harvinaisia värttinäluun distaalisten murtumien yhtey-

dessä. (Göransson 2010, 461; Duodecim 2016a, 13; Waris & Paavola 2016, 439.) 

Mikäli potilas on hyvin kivulias, kovin pelokas ja varovainen ja hänen on vaikea noudattaa 

tai ymmärtää ohjeita, komplikaatioita kehittyy helpommin. Tällainen potilas kuuluu riskiryh-

mään, ja seurantaa on lisättävä. Sama koskee liian urheiluhenkisesti tai holtittomasti kun-

toutustilanteeseen suhtautuvaa potilasta. (Viitasalo 2016, 92.) 
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5 LUUNMURTUMAN PARANEMISPROSESSI 

Luunmurtuman päävaiheita ovat tulehdusvaihe, korjausvaihe ja uudelleenmuovautumis-

vaihe.  Paranemisprosessi on konservatiivisessa ja kirurgisessa hoidossa pääpiirteissään 

samanlainen. Leikkaus tosin muuttaa murtumakohdan olosuhteita. Parhaimmillaan leik-

kaushoito on silloin, kun jo hoidon alkuvaiheessa voidaan ennustaa murtuman hidas para-

neminen. Leikkauksella aikaansaatu luja fiksaatio pitää kappaleet yhdessä, kunnes kap-

paleet ovat luutuneet yhteen. Hoitomenetelmän mukaan luutuminen tapahtuu suoraan 

murtumakappaleiden välillä tai uudisluun (kalluksen) muodostumisen myötä. (Aro & Kettu-

nen 2010, 218-221; Duodecim 2016a, 5.) 

Inflammaatiovaihe eli tulehdusvaihe käynnistää koko luutumisprosessin, ja sen alkuun 

kuuluu muutaman minuutin pituinen verenhyytymävaihe. Murtuman ympärille muodostuu 

murtumahematooma. Hematooma on oleellinen osa murtuman paranemisen alkua. In-

flammaatio houkuttelee murtuma-alueen kudoksiin muun muassa makrofageja, valkoso-

luja ja osteogeenisia soluja. Verenvuoto irrottaa luukalvon (periosteum) luun pinnasta. Tu-

lehdusvaihe kestää noin 1–7 päivää. Tulehdusvaiheeseen liittyy kipua ja turvotusta. 

Akuutti kipu helpottuu yleensä parissa viikossa. Kipulääkitys ei nopeuta itse murtuman pa-

rantumista, mutta sillä pyritään estämään kivun kroonistuminen eli muuttuminen pitkäai-

kaiseksi kivuksi. (Kuisma ym. 2009, 26; Aro & Kettunen 2010, 218; Duodecim 2016b, 2.) 

Korjausvaiheessa (3–6 viikkoa) murtuma-alueelle muodostuu pehmeää uudisluuta, joka 

sitoo murtumakappaleita. Tässä vaiheessa murtuma-alue on riittävän tukeva vaikeiden 

virheasentojen estämiseen mutta lyhentymistä ja kallistumista voi edelleen tapahtua. Mur-

tumakohdan ympärille alkaa muodostua luutuppi, joka on rakenteeltaan vielä suhteellisen 

heikkoa. Uudisluun muodostusta voidaan havaita histologisesti jo parin päivän kuluttua. 

Kalluskudos erilaistuu osin rustokudokseksi, joka kypsyy uudisluuksi. Kovan uudisluun 

muodostuminen kestää 3–4 kuukautta, jonka aikana murtuma-alue mineralisoituu ja muut-

tuu tukevaksi. (Aro & Kettunen 2010, 220-221; Duodecim 2016a, 5; Kauranen 2017, 273-

274.)  

Luunmurtuman viimeinen vaihe on uudelleenmuovautumisvaihe, joka on pitkäkestoinen. 

Parhaimmassa tapauksessa luun normaali rakenne palautuu täysin. Rotaatiovirheet eivät 

kuitenkaan korjaudu. Luu pystyy tässä vaiheessa korjaamaan murtuman aiheuttaman 

mahdollisen siirtymän. Uudelleenmuovautuminen on tehokkainta lapsilla. Murtuma katso-

taan yleensä luutuneeksi silloin, kun murtumakohta on stabiili ja röntgenkuvassa näkyvän 

uudisluun määrä ja tiheys osoittavat paranemisen edistyneen. (Kuisma ym. 2009, 26; Aro 

& Kettunen 2010, 220-221.) 
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Murtuma paranee vain siinä tapauksessa, että murtuneet luun kappaleet saadaan anato-

misesti ja toiminnan kannalta mahdollisimman hyvään asentoon. Tarpeeksi pitkä immobili-

saatiojakso on edellytys murtuman paranemiselle. Kun murtuneen luun päät on saatu im-

mobilisoitua oikeaan asentoon, paranemisprosessi käynnistyy välittömästi. Murtuman pa-

ranemiseen vaikuttavat potilaan ikä, sairaudet, fyysinen kunto, ravitsemustila ja mahdolli-

nen tupakointi. Kipsihoidossa huomioidaan myös potilaan psyykkinen kunto ja sosiaalinen 

tilanne; hyväkuntoinen potilas pärjää kipsin kanssa yleensä hyvin. (Kuisma ym. 2009 26.) 

Osteoporoosi vaikeuttaa luunmurtuman paranemista. Osteoporoosi tarkoittaa luuaineksen 

haurastumista ja huokoistumista, ja siitä johtuvaa luuaineksen vähenemistä. Osteoporoo-

sissa luun rakentajasolut eivät ehdi korvata sitä määrää luuta, minkä hajottajasolut tuhoa-

vat. Haurastunut luu murtuu helposti esimerkiksi kaatumisen seurauksena. Osteoporoosia 

tapahtuu jonkin verran normaalisti naisilla menopaussista johtuvan estrogeenin tuotannon 

vähenemisen takia. Muita altistavia tekijöitä ovat liikunnan puute, perinnölliset tekijät, ali-

paino ja hento ruumiinrakenne, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö sekä huono ravitsemus, 

erityisesti kalsiumin ja D-vitamiinin puute. (Kuisma ym. 2009, 27.)  
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6 KÄDEN JA RANTEEN TUTKIMINEN 

6.1 Tutkimisen perusperiaatteet 

Tässä kappaleessa käsitellään käden ja ranteen vammojen jälkeistä fysioterapeuttista tut-

kimista laajasti. Varsinaiseen oppaaseen ranteen murtumanjälkeistä tutkimista supistettiin 

koskemaan nimenomaan ranteen tutkimista ja sellaisissa potilastapauksissa, joissa para-

neminen on sujunut ilman komplikaatioita. Tutkiminen rajattiin oppaassa käsittämään levy-

tettyjen ranteiden kohdalta fysioterapeutin tapaamisia yleensä kahden sekä viiden- kuu-

den viikon kohdalla, sekä kipsaamalla hoidetun potilaan tapaamista ensimmäisen kerran 

viiden- kuuden viikon kohdalla. Rajaus toteutettiin toimeksiantajan toiveesta ja yhteis-

työllä.  

Kun potilas saapuu KOKS:n kirurgiselle poliklinikalle fysioterapeutin tapaamiseen, on hän 

yleensä jo edeltävästi tavannut lääkärin samalla käynnillä. Lääkärin tapaaminen levytetty-

jen ranteiden kohdalla on usein 5-6 viikon kohdalla murtumasta. Tarpeen mukaan lääkäri-

käynti saattaa olla jo aiemminkin. Kipsaamalla hoidettujen potilaiden kohdalla lääkärin ta-

paaminen on kipsin poiston kohdalla 5-6 viikkoa murtumasta. Mikäli epäillään, ettei re-

ponoinnilla ja kipsillä aikaansaatu asento pidä, ja potilas joudutaan mahdollisesti hoita-

maan kirurgisesti, ovat lääkärikontrollit usein 1 ja 2 viikon jälkeen murtumasta. Mikäli ran-

teen, käden ja sormien toiminnassa on jotakin epätavalliseen tai komplisoituneeseen pa-

ranemiseen liittyvään, huomataan se jo lääkärin vastaanotolla ennen fysioterapeutin ta-

paamista. Kymenlaakson keskussairaalassa ranteet operoi lähes poikkeuksetta käsiki-

rurgi. (Simonen 2019.) 

Kädestä tutkitaan neljä oleellista toimintoa: verenkierto, hermotoiminta, nivelliikkuvuus ja 

jännetoiminta. Tutkiminen aloitetaan haastattelulla vamman tai murtuman esitietojen saa-

miseksi. Potilaan oma arvio toimintakyvystä sekä potilaan kuntoutumisen tavoite ovat tär-

keitä. Ranteen, käden ja sormien toiminnan tutkimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, 

sillä niveliä ja yksityiskohtia on runsaasti. (Arokoski 2015,136; Kauranen 2017, 171-173.) 

6.2 Verenkierto, tunto, lihasvoima ja liikkuvuus 

Verenkiertoa ja yhdysvaltimoiden toimintaa voidaan testata Allenin testillä: lujasti nyrkkiin 

puristetun käden kyynär- ja värttinävaltimo painetaan umpeen ranteen tasosta. Kun nyrkki 

avataan, tulisi kämmenen palautua normaalin väriseksi, kun puristus jommastakummasta 

valtimosta hellitetään. Yhteys on puutteellinen, jos verenkierto palaa ainoastaan osittain. 

Vastaava testi voidaan suorittaa myös yksittäisille sormille. Tunnon arviointimenetelmiä on 

lukuisia. Vamman jälkeen ensimmäiseksi palautuu yleensä kiputunto, sitten kylmän ja 
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kuuman erottelukyky ja tämän jälkeen terävän ja tylpän kosketuksen erottaminen toisis-

taan. Yleisesti kädestä testataan kämmenen, kyynärvarren ja sormien lihasvoimia. Lihas-

voimien testaus ei ole ajankohtainen vielä ensimmäisten fysioterapiakäyntien aikana poli-

klinikalla. Lihasvoima alenee immobilisaation aikana nopeasti, ja ranteen kuntoutuminen 

voi kokonaisuudessaan kestää noin vuoden. Lihasvoiman palautuminen lähtötasolle vie 

useita kuukausia. Traumakäden puristusvoiman arvioinnissa on tärkeää käyttää vertailu-

kohtana tervettä kättä. Nipistysvoimamittarilla arvioidaan kolmen sormen pinsettiotteen, 

nipistysotteen ja avainotteen voimaa kilogrammoissa. (Lindfors & Raatikainen 2016, 60-

58; Viitasalo 2016, 94-95, 97; Kauranen 2017, 174.) 

Rannenivelen liikeradat tulee testata aktiivisesti sekä passiivisesti. Kyynärvarren supinaa-

tio ja pronaatio kannattaa tutkia, samoin pikkusormen ja peukalon oppositioliike. Huomio 

kiinnitetään aktiivisen ja passiivisen liikkeen eroon. Oirekäden liikelaajuuksia verrataan 

aina terveen käden liikkeisiin. Sorminivelten liikkuvuutta on hyvä seurata rannemurtuman 

jälkeisessä kuntoutuksessa, vaikka turvotuksen takia sormien liikkuvuus on usein alentu-

nut. Sorminivelten liikkuvuutta mitattaessa voidaan ilmoittaa sormen kokonaisliikelaajuus 

asteina tai sormen kärjen etäisyytenä (cm) distaalisesta kämmenpoimusta kättä nyrkistet-

täessä. Mittaustuloksia verrataan normaaliarvoihin tai terveeseen puoleen, koska nivelten 

liikkuvuudessa on yksilöllisiä eroja. (Lindfors & Raatikainen 2016, 53; Viitasalo 2016, 94.) 

6.3 Turvotus 

Turvotuksen mittaukseen luotettavin tapa on käden syrjäyttämän vesimäärä mittaaminen 

volymetrissä. Vammakäden mittaustulosta voi verrata peräkkäisillä mittauksilla tai vertaa-

malla terveeseen puoleen. Jos kädessä on avohaavoja tai kipsi, volymetriä ei voida käyt-

tää. Tällaisissa tapauksissa voidaan käyttää mittanauhaa. Tällöin mittauskohdat tulee 

merkitä potilaskirjaukseen toistettavuuden ja mittausten luotettavuuden takaamiseksi. Eri-

laisia kätevyyden ja hienomotoriikan testejä on useita. Usein kliinisessä työssä riittää kä-

den käytön havainnointi päivittäisten toimintojen yhteydessä ja sopiva käsillä oleva väli-

neistö otteiden nopeampaan arviointiin. Työkykyyn liittyvät asiat olisivat tärkeitä ottaa tar-

kasteluun jo varhaisessa kuntoutusvaiheessa. (Viitasalo 2016, 93-99) 

6.4 Paranemisen mittareita 

Rannemurtuman paranemista voidaan arvioida erilaisilla mittareilla. Kivun mittaamiseen 

käytetyin mittari on VAS-kipujana.  Esimerkkejä käyttökelpoisista asiakaslähtöisistä puo-

listrukturoiduista haastattelumenetelmistä ovat COPM (Canadian occupational perfor-

mance measure) ja työroolia arvioiva haastattelu WRI (Worker role interview). Esimerkki 

potilaan omaan arviointiin perustuvasta kyselystä on DASH (Disabilities Arm, Shoulder 
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and Hand). WHO:n vuonna 2001 julkaisema ICF-toimintakykyluokitus ja sen kehittäminen 

ovat herättäneet huomaamaan, että on vain vähän sellaisia arviointimenetelmiä, jotka an-

tavat tietoa toimintarajoituksen vaikutuksesta ihmisen mahdollisuuksiin osallistua elämään 

omassa ympäristössään. (Duodecim 2016b, 2; Viitasalo 2016, 93, 101.) 
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7 RANNEMURTUMAN KUNTOUTUS 

7.1 Fysioterapian rooli kuntoutuksessa 

Värttinäluun alaosan murtuman jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman ki-

vuton ranne, nivelten täysi liikkuvuus ja käden hyvä puristusvoima. Tieteellisesti hyväksyt-

tyjä kontrolloituja hoitotutkimuksia aiheesta on vähän, ja suositukset perustuvat pitkälti asi-

antuntijoiden kokemuksiin. (Duodecim 2016a, 19.) 

Distaalinen radiusmurtuma on yksi yleisimmin hoidettuja murtumia, mutta silti sen opti-

maalisesta hoidosta ja kuntoutuksesta käydään jatkuvaa keskustelua. Erilaisia hoidon 

strategioita on puitu yli 200 vuoden ajan. (Diaz-Garcia & Chung 2012, 1.) Barbara Reiss 

(1995, 337) kirjoittaa, että Abraham Collesin määriteltyä nykyään hänen nimeään kanta-

van Collesin murtuman vuonna 1814, herätettiin yksi kiistellyimmistä aiheista käsikirurgian 

alalla. Miksi murtuman ympärillä on niin paljon eriäviä mielipiteitä ja erilaisia ajatuksia hoi-

tolinjoista, on mielenkiintoista. Ranteen hoidon ja kuntoutuksen päälinjat ovat kuitenkin yk-

sinkertaiset; kivuttomuus ja toimintakyvyn palautuminen turvotuksen poistamisen, liikelaa-

juuksien ja lihasvoiman palautumisen kautta.  

Yhtenäisiä hoidon ja kuntoutuksen arvioimisen työkaluja kaivataan. Tällä hetkellä käy-

tössä ei ole yhtenäistä tapaa arvioida tai raportoida tuloksia, jolloin hoidon ja kuntoutuksen 

tulosten vertailu keskenään on mahdotonta. Kokononaistilanteen hahmottamiseksi tarvi-

taan useita eri metodien yhdistelmiä. (Ritting & Wolf 2012, 165; Waljee, Ladd, MacDer-

mid, Rozental, & Wolfe 2016, 565.) 

Fysioterapeutin tärkein tehtävä distaalisen radiusmurtuman hoidossa on oikeanlaiseen kä-

den käyttöön rohkaiseminen potilaan arkipäiväisessä elämässä ja liikeharjoitteiden ohjaa-

minen. Potilaita ei tulisi rutiininomaisesti määrätä fysioterapiajaksolle, vaan kotiharjoiteoh-

jelman noudattaminen riittää usein. Tehostetun fysioterapian tarpeen merkkejä ovat pitkit-

tynyt immobilisaatio, voimakas turvotus, komplisoitunut murtuma, suhteeton kipu, sormien 

ja peukalon jäykkyys, sympaattisen hermoston aktivoitumisen lisääntyminen, hermokivut, 

käden käytön pelko ja tehoton kotiharjoittelu. Murtuman jälkeen on tärkeää huolehtia tur-

votuksen ja kivun hoidosta sekä kipsistä vapaana olevien terveiden nivelten (kyynär-, ol-

kapään ja erityisesti sormien) liikeharjoitteista. Kivun hallintaan fysioterapiakäynneillä 

näyttää olevan positiivisia vaikutuksia. (Wakefield & McQueen 2000, 972; Maciel, Taylor & 

McIlveen 2005, 515; Kay, McMahon & Stiller 2008, 253; Bruder, Taylor, Dodd, & Shields 

2011; Valdes, Naughton, Michlovitz 2013, 165; Duodecim 2016a, 19; 78.) 

Useissa tutkimuksissa on tullut esille, että aikainen mobilisaatio (jonka esimerkiksi volaari-

nen levytys mahdollistaa) lupaa hyvää ranteen kuntoutumisen ennusteelle verrattuna 
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myöhästyneeseen mobilisaatioon. Ranne on palautunut pääosin kuormituskyvyn ja liikera-

tojen osalta noin 3 kuukauden kuluttua vammasta. Pirstaleisten ja vaikeiden murtumien 

jälkeen kuntoutuminen voi kestää kauemmin. Kokonaisuudessaan toipuminen kestää noin 

vuoden ja jopa pidempään. Varhainen ranteen mobilisaatio värttinäluun murtuman jälkeen 

nopeuttaa vammasta kuntoutusta, mutta ei näyttäisi parantavan toiminnallisia pitkäaikais-

tuloksia. (Rozental, Blazar, Franko, Chacko, Earp & Day 2009; Bruder ym. 2011, 78; 

Wilcke, Abbaszadegan & Adolphson 2011, 80; 1837; Waris & Paavola 2016, 441.) 

Potilaan oma vastuu vamman parantumisesta on kiistattoman tärkeää. Oikein informoidut 

potilaat ymmärtävät kuntoutuksen onnistumisen tai epäonnistumisen riippuvan heidän 

omasta motivaatiostaan ja sitoutumisestaan harjoitteluun. Rannemurtuma heikentää ran-

teen lisäksi koko yläraajan toimintaan, joten puutteellisesta harjoittelusta voi olla merkittä-

vää haittaa yleiseen toimintakykyyn. Potilaat, joilla on dementia, depressioita, motivaation 

puutetta tai joilla ymmärryksen taso on matala, tarvitsevat murtuman hoidossa fysiotera-

peuttista ohjausta eikä kotiharjoittelu yksistään riitä. Pelko voi olla esteenä ranteen liikutta-

miselle. Oikeanlainen informointi ja kannustus käden käyttöön on tärkeää. Kirjalliset har-

joitusohjeet motivoivat harjoitteluun. Harjoittelun tulee olla nousujohteista. (Krischak, Kras-

teva, Schneider, Gulkin, Gebhard & Kramer 2009, 538-543; Bot & Ring 2012, 235-237; 

Rantala ym. 2016, 665.)   

Eri fysioterapiamenetelmien vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa näyttöä aikuisten värttinä-

luun alaosan murtuman kuntoutuksessa. Fysioterapiamenetelmiin kuuluvat aktiivinen tai 

passiivinen liikehoito, toimintaterapian keinot, ultraääni, lämpö, kylmä, imunestekiertoon 

vaikuttavat hoidot, kinesioteippaus ja sähköhoito. (Duodecim 2016a, 19-20.) 

7.2 Turvotuksen poisto 

Käden pitäminen kohoasennossa sydämen tason yläpuolella selinmakuulla, istuessa ja 

liikkuessa on tärkeää etenkin hoidon alkuvaiheessa. Kohoasento säilytetään myös harjoi-

tusten aikana. Aktiiviset lihasharjoitukset lisäävät tehokkaasti nestevirtausta raajassa. Sor-

mien nyrkistys ja ojennus yläraaja kohoasennossa kivun sallimissa rajoissa ohjataan aina 

kun mahdollista, samoin olka- ja kyynärnivelen sekä terveen yläraajan liikkeet. Jos turvo-

tusta on koko käden alueella, käytetään elastista hihaa, käsinettä tai sidosta. Sormien alu-

een turvotusta vähennetään sitomalla sormet elastisella siteellä tai käyttämällä sormitup-

pea. (Rantala, Berglund-Hintze & Keponen 2016, 662.) 

Yläraajan alueen turvotusta voidaan poistaa lymfaterapian avulla, jossa raajaa käsitellään 

manuaalisesti kevyin pumppaavin ottein. Lymfaterapia moninkertaistaa imunestekiertoa ja 
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turvotus vähenee. Alkuvaiheessa lymfaterapiaa kannattaa tehdä usein. Leikkausten jälkei-

sen turvotuksen vähentämiseksi ja arpien hoitoon voidaan käyttää myös LymphaTouch-

laitetta, jonka hoitovaikutus perustuu alipaineeseen. (Rantala ym. 2016, 663.) 

7.3 Liikeharjoitteet 

Lihas- ja nivelliikkuvuusharjoituksilla on tarkoitus edistää vamman paranemista, verenkier-

ron ylläpitämistä, turvotuksen vähenemistä, ehkäistään lihasten liiallista surkastumista, os-

teoporoosia ja nivelten jäykistymistä. Potilaalle on tärkeää kertoa kipsihoidon aikaisen 

kuntoutuksen merkityksestä. Aktiiviset ja passiiviset liikeharjoitukset aloitetaan varhai-

sessa vaiheessa. Passiivisia harjoituksia tehtäessä kuntoutujaa tulee opettaa esimerkiksi 

sorminivelessä loppuliikeradalla erottamaan, milloin liike aiheuttaa kipua ja milloin se ve-

nyttää. Opettaminen, rohkaiseminen ja kirjallisten ohjeiden antaminen edistävät toipumista 

ja kuntoutuja jaksaa paremmin harjoitella. (Rantala ym. 2016, 663.) 

Kaikkia kipsistä vapaita niveliä tulee kuntouttaa aktiivisten ja passiivisten liikeharjoitusten 

avulla. Kipsin alle jääviä lihaksia harjoitetaan jännittämällä niitä. Liikeharjoituksia tulee 

tehdä 3-5 kertaa päivässä, 15-20 toistoa kerralla. Liikkeet tulee tehdä nivelen täydellä lii-

kelaajuudella. Lisäharjoituksista ei ole haittaa. Aluksi tavoitteena on palauttaa nivelten lii-

kelaajuudet lisäämällä nivelten liikkuvuutta asteittain kivun sallimissa rajoissa. Tämän jäl-

keen vastusta lisätään asteittain lihasvoiman palauttamiseksi. (Kuisma ym. 2009, 33-35.) 

7.4 Leikkausarven hoito 

Arpiongelmat voivat aiheuttaa yksittäiselle potilaalle paljonkin haittaa. Ongelmaksi voi 

muodostua mm. arven kiristäminen ja siitä johtuva raajan tai vartalon liikelaajuuden rajoit-

tuminen tai virheasento. Arvessa voi tapahtua liikakasvua eli arpihypertrofiaa, siihen voi 

muodostua arpikasvain eli keloidi, tai arpi voi surkastua (arpiatrofia). Saman arven eri koh-

dat voivat parantua eri tahdissa. Arpimuodostusta säätelevät erilaiset entsyymit, ja epäta-

sapaino näiden entsyymien välillä vaikeuttaa normaalia arvenmuodustusta. Liiallisen ar-

venmuodostuksen taustalla on usein pitkittynyt tulehdusreaktiovaihe. (Lagus, Isoherranen 

& Ask 2018, 393-394.) 

Arpihoidot valitaan aina yksilöllisesti ja potilaskohtaisesti. Hoito valitaan arven sijainnin, 

paranemisen tilanteen ja sen aiheuttaman ongelman mukaan. Erilaisia arpien hoitokeinoja 

ovat mm. silikoni- ja painehoidot, lääkehoito, sädehoito, koneelliset arpihoidot, kryohoito, 

kirurgiset hoidot, arven hieronta, venytys ja rasvaus. Arpi paranee ajan myötä hoidoista 
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huolimatta, mutta hoidoilla paranemista voidaan edesauttaa, vähentää kutinaa ja toimin-

nallista haittaa. Hoito lopetetaan, kun arpi on vaalentunut, pehmentynyt ja on oireeton. 

(Lagus ym. 2018, 400-411.) 

Faskiakäsittelyllä, jota myös arpialueen käsittely on, voidaan vaikuttaa kudosten elastisuu-

teen, lisätä imunesteen kulkua, verenkiertoa sekä ravintoaineiden pääsyä vamma-alu-

eelle. Hoito tulisi tehdä toistuvasti, jotta käsittelyllä saataisiin paras hyöty. Leikkausarven 

hoitoon voidaan käyttää pinsettiotetta sormenpäillä tehtynä. Alueen faskiarakenteita on 

hyvä käsitellä laajemmalta alueelta ja laajemmilla, pehmeillä otteilla ensin, etenkin jos ar-

ven alue on kovin kivulias. Leikkausarpi palpoidaan jokaisesta suunnasta. Arpea rullataan 

sormien välissä. Arpialueen ei pitäisi tuntua kivuliaalta, eikä käsittelyn pitäisi aiheuttaa sä-

teilytuntemuksia. Sympaattinen hermosto voi reagoida arven käsittelyyn, ja asiakkaalla 

saattaa ilmetä käsien hikoamista ja sykkeen nousua. Arven alueelle tehdään nopea kitka-

hieronta siihen jännittyneimpään liikesuuntaan. Arpeen tartutaan sormenpäillä, nostetaan 

sitä ylös sekä puserrellaan, kunnes jännityksen tunnetaan helpottavan. (Pihlman & Luo-

mala 2016, 154-156.) 

Kiinnikkeitä voi vähentää hieronnalla, jota potilas tekee kahdesti päivässä noin 10–30 mi-

nuuttia arven koon ja kiinnikkeiden mukaan. Hieronta kannattaa sijoittaa suihkutuksen ja 

ihon rasvauksen yhteyteen, koska silloin kudokset ovat kimmoisimpia. Arven liikakasvua 

voidaan vähentää painetekstiilien, arvenhoitolevyjen ja kinesioteippauksen avulla. Siliko-

nituotteita käytetään valmiina levyinä tai tuote muotoillaan kaksikomponenttimassasta ar-

ven alueelle. Silikoni ehkäisee arvenkasvua ja nopeuttaa olemassa olevan arven parane-

mista. Parhaiten hoito toimii yhdistettynä kevyeen painehoitoon. Arven hoito kestää 

yleensä kuukausia, ja hoidon tulee liittyä kiinteästi muuhun terapiaan. (Rantala ym. 2016, 

662.) 

7.5 Töihin paluu 

Hyvään asentoon reponoitujen murtumien paranemisennuste on hyvä ja komplikaatioita 

esiintyy harvoin. Sairausloman pituus on 6-8 viikkoa, ja kilpaurheilun pariin voi palata 3-4 

kuukauden kuluttua murtumasta. Hoitava lääkäri määrittelee sairasloman pituuden ja oh-

jaa potilaan työterveyshuoltoon työhön paluun suunnittelemista varten.  Fyysisesti kevy-

een työhön voi olla mahdollista palata jo 4–6 viikon kuluttua. Nostelua ja kantamista vaati-

vaan raskaaseen työhön voidaan yleensä palata 2–3 kuukauden kuluttua vammasta. 

(Duodecim 2016b, 2.) 
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8 KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖSSÄ 

8.1 Kehittämisprosessi, kehittämismenetelmä ja tuotteistaminen 

Kehittämisprosessi pitää yleensä sisällään eri vaiheita, kuten ongelmien ja kehittämistar-

peiden tunnistaminen, ideointivaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, tulos- tai tuotosvaihe, 

arviointivaihe ja päätösvaihe. Kehittämismenetelmän eri vaiheet tehdään usein rinnakkain 

tai lomittain. Myöhemmissä vaiheissa voidaan palata aiempaan vaiheeseen. (Salonen, 

Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 51.)  

Kehittämismenetelmänä käytettiin Salosen esittämää konstruktivistista kehittämisen mal-

lia, jonka työvaiheet voidaan jakaa aloitusvaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen, esivaihee-

seen, työstämisvaiheeseen, tarkistusvaiheeseen, viimeistelyvaiheeseen ja valmiin tuotok-

sen vaiheeseen (Salonen 2013, 16-19). Opinnäytetyn vaiheet ja aikajana ovat esitettyinä 

kuviossa 10. Konstruktivistinen lähestymistapa edellyttää toimintaan osallistuvilta tahoilta 

selkeitä tavoitteita ja kokonaisvaltaisen kuvan saamisen kehittämisen kohteesta. Kehittä-

misellä aikaansaatavat hyödyt tulee selvittää. Tekijöillä on oltava yhteinen kieli, yhdessä 

sovitut työskentelytavat ja kunkin toimijan roolin on oltava selkeä. Tekemällä ja kokeile-

malla saadaan tarkennusta siihen, mitä kehittämisellä tullaan saamaan aikaan. Konstrukti-

vistinen kehittämisote koostuu käytännön toiminnan, osallistujien ja aikaansaannosten 

vuorovaikutuksesta sekä itsensä jatkuvasta korjaamisesta ja arvioinnista. Näin saavute-

taan uuden oppimista. (Salonen ym. 2017, 31.)  

 

Kuvio 10. Opinnäytetyön työvaiheet sekä aikataulu mukaillen Salosen konstruktivistista 

mallia (Salonen 2013) 
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Tässä opinnäytetyössä tuotettiin opas rannemurtuman jälkeisestä ranteen tutkimisesta 

Kymenlaakson keskussairaalan kirurgian poliklinikan fysioterapeuteille. Palautetta työstä 

pyydettiin sen edistyessä fysioterapeuteilta sekä ryhmältä fysioterapeuttiopiskelijoita. Pa-

lautetta pyydettiin Kymenlaakson keskussairaalassa käsiterapian parissa työskenteleviltä 

fysioterapeuteilta suullisesti toimeksiantajan edustajan johdolla. Fysioterapeuttiopiskeli-

joilta palautetta pyydettiin sähköpostikyselyllä. Hyvän oppaan kriteerejä hyödynnettiin op-

paan laatimisessa. Tutkimisen oppaaseen valitut osiot pohjaavat hyvään fysioterapiakäy-

täntöön sekä tieteelliseen teoriaperustaan. Opas muotoutui yhteistyössä työelämän toimi-

joiden kanssa.  

Tuotteistamiselle ei ole olemassa vain yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan sillä 

voidaan tarkoittaa monia seikkoja palvelujen ja tuotteiden kehittämisestä niiden vakioimi-

seen. Tuotteistamisella tavoitellaan palveluliiketoiminnan uudistamista ja kehittämistä. Jo-

kainen tuotteistamisprosessi on erilainen yrityksen tavoitteista ja strategiasta riippuen, 

eikä tuotteistamisen käytännön toteuttamiseen ole vain yhtä oikeaa tapaa. Tuotteistamista 

voidaan hyödyntää sekä uuden palveluidean kehittämisessä tai olemassa olevien palvelu-

jen tehostamisessa ja laadun parantamisessa. (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 1-5.) 

8.2 Kehittämismenetelmän vaiheet 

Konstruktivistisen kehittämismenetelmän ensimmäinen osa on aloitusvaihe. Se sisältää 

idean tulevasta hankkeesta, kehittämistarpeesta, toimintaympäristöstä ja hankkeen toimi-

joista. (Salonen 2013, 16-19.) Tietoa kehittämistarpeista kerätään usein kyselyiden ja tut-

kimusten avulla. Toimeksiantajalla voi olla tarvetta käytössä olevan tuotteen parantami-

selle tai täysin uuden tuotteen kehittelylle. Kehittämistarpeen tunnistamisessa on syytä 

miettiä ohjeistuksen kohderyhmä ja sen laajuus. (Salonen ym. 2017, 56-57.) Tämän opin-

näytetyön kehittämistarve tuli toimeksiantajalta. Toimeksiantaja kaipasi tutkimisen opasta 

ranteen tyyppimurtuman, eli distaalisen radiusmurtuman, kuntoutuksen tueksi. Tarkoituk-

sena olisi tulevaisuudessa käyttää opasta mm. uuden työtekijän perehdyttämiseen aihee-

seen. Aloitusvaiheessa ohjaavalta opettajalta saatiin neuvoja sekä lupa työn aloittamisen 

suhteen. Aloitusvaihe sijoittui aikataulullisesti maaliskuuhun 2019. 

Kehittämismenetelmän seuraava vaihe on suunnitteluvaihe, jossa etsitään ratkaisukei-

noa esille nousseen kehittämistarpeen ratkaisemiseksi. Tämä vaihe on tärkeää toteuttaa 

yhdessä toimeksiantajan kanssa, jotta saadaan esille ongelman ydin, erilaiset näkökulmat 

aiheeseen sekä olemassa olevat ideat ja ajatukset. (Salonen ym. 2017, 58-59.) 

Työn ideointi ja aiheen rajaaminen aloitettiin tieteellisten tutkimusartikkeleiden haulla sekä 

olemassa olevien rannemurtumaan jälkeisten harjoiteohjeiden kartoituksella ja kriittisellä 
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arvioinnilla. Ranteen ja käsivarren anatomia kuului olennaisena osana työhön, ja sitä käsi-

teltiin muun teoriatiedon keräämisen ohessa.  

Suunnitteluvaiheessa määritetään toimintaan liittyvät henkilöt ja heidän vastuunsa. Vai-

heen tarkoitus on tarkentaa ideoinnin jälkeen ajatuksia, määrittää realistiset tavoitteet ja 

toteuttamisedellytykset. Kehittämistoiminnan lähtökohtana on sen perustuvuus tutkittuun 

näyttöön tai tietoon, jonka vuoksi suunnitteluvaiheessa perehdytään tutkimustietoon ja 

saatavilla olevaan kirjallisuuteen. Tässä vaiheessa tehdään myös kirjallinen suunnitelma, 

ja tuotteen kohderyhmä selvitetään. (Salonen ym. 2017, 59-60.) 

Opinnäytetyön suunnitteluseminaari pidettiin Lahdessa 20.5.2019 saman ohjausryhmän 

opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan kesken. Suunnitteluseminaarin jälkeen opinnäytetyön 

suunnitelma hyväksyttiin koulun puolesta, sopimuspaperit allekirjoitettiin ja liitettiin Kymso-

ten tutkimuslupahakemukseen. Tutkimuslupahakemus lähetettiin Kymsoten koulutusyli-

hoitajalle. Korjausehdotusten ja tarkennusten jälkeen tutkimussuunnitelma hyväksyttiin ja 

lupa opinnäytetyön tekemiseen saatiin Kymsotelta heinäkuussa 2019. Tarkennuksia pyy-

dettiin koskien muun muassa tarvetta käyttää Kymsoten potilastietoja, haastattelumenetel-

miä, vastaajien anonymiteettiä ja vastuun jakoa.  

Suunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa esivaihe, kentälle siirtymisen vaihe. Kenttä-

työskentelyn esivaihe voi olla ajallisesti lyhytkin. Siinä organisoidaan yhdessä tulevaa 

työskentelyä, ja käydään suunnitelma pikaisesti yhdessä lävitse. Suunnitelman hyväksy-

misen jälkeen kehittämisympäristöön siirtyminen sujuu yleensä nopeasti. (Salonen 2013, 

17). Tähän vaiheeseen kuului vierailu toimeksiantajan edustajan työpaikalla Kymenlaak-

son keskussairaalassa heinäkuussa 2019 ja toimeksiantajan edustajan haastattelu. Kes-

kustelua käytiin työn rajaamisesta ja tarkentamisesta sekä tähän asti kerätystä aineistosta 

työtä varten. Ajatustenvaihtoa tehtiin molemminpuolisesti.  

Kentälle siirtymisen jälkeen työssä alkaa varsinainen työstövaihe, jossa suuressa roo-

lissa on käytännön toteutus sekä suunnitelman toimeenpano. Tämän vaiheen voidaan 

katsoa olevan opinnäyteprosessin toiseksi tärkein vaihe heti suunnitteluvaiheen jälkeen, ja 

se on usein pisin ja vaativin vaihe. Tässä vaiheessa saatu ohjaus, vertaistuki ja palaute 

ovat tärkeitä hankkeen onnistumisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta. (Salonen 

2013, 18.) Tähän vaiheeseen kuului sekä opinnäytetyön kirjallisen teoriaosan että oppaan 

laadintaa. Opinnäytetyön aihe tarkentui sen edetessä. Alussa ajatuksena oli muodostaa 

oppaasta yleismallinen tietoiskutyylinen opas rannemurtumien hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Aihe tarkentui kuitenkin toimeksiantajan toiveesta koskemaan rannemurtuman jälkeistä 

tutkimista fysioterapian poliklinikalla. Työhön sisällytettiin myös mahdollisen leikkausarven 
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hoito sekä turvotuksen hoito ja mittaaminen. Työn laajuutta rajattiin yhdessä toimeksianta-

jan edustajan kanssa heidän tarpeidensa mukaan, mutta myös työn laajuuden säily-

miseksi kohtuullisena. Tutkimisen opas kohdennettiin koskemaan rannemurtumia, jotka 

parantuvat ilman komplikaatioita. Tutkimisessa painotettiin nimenomaan ranteen tutki-

mista, ja esimerkiksi sormien tutkiminen rajattiin työstä pois, sillä sormien liikkeisiin ei pi-

täisi ilman komplikaatioita parantuvassa rannemurtumassa kehittyä liikerajoitteita. Op-

paasta rajattiin pois myös ranteen liikeharjoitteet. Kirjallisessa osuudessa rannemurtu-

maan liittyviä seikkoja on käsitelty laajemmin, jotta riittävä teoriatiedon taso saavutettiin. 

Tässä vaiheessa oppaaseen tulevat valokuvat kuvattiin ja muokattiin. Kuviin saatiin malli 

opinnäytteen tekijän lähipiiristä. Työstövaiheessa yhteistyö toimeksiantajan edustajan 

kanssa oli tiivistä. Arviointia ja muokkausta tehtiin paljon. Opas laadittiin Kymsoten Power-

point-pohjaan organisaation yhteisten visuaalisten ohjeiden mukaan.  

Seuraava vaihe konstruktivistisessa kehittämismallissa on tarkistus- ja arviointivaihe. 

Tarkistusta ja arviointia tapahtuu kaikissa kehittämismenetelmän vaiheissa, mutta sen 

erottaminen omaksi vaiheekseen kertoo arvioinnin roolin tärkeydestä. Tässä vaiheessa 

hankkeen toimijat arvioivat yhdessä syntynyttä tuotosta. Tuotos voidaan palauttaa työstö-

vaiheeseen tai suoraan viimeistelyvaiheeseen. Tämä vaihe voi olla ajallisesti lyhyt. (Salo-

nen 2013, 18.) Kuten jo edellä todettiin, työtä tarkistettiin ja arvioitiin työstämisen ohella 

jatkuvasti. Ohjaavalta opettajalta pyydettiin palautetta kirjallisesta työstä sekä oppaasta. 

Oppaan osalta palautetta pyydettiin toimeksiantajan edustajan toimesta muilta rannemur-

tumien parissa työskenteleviltä fysioterapeuteilta, sekä opinnäytteen tekijän toimesta ryh-

mältä fysioterapeuttiopiskelijoita. Palautteen mukaan oppaan valokuvia muutettiin selke-

ämmiksi ja kirjallisia ohjeita täsmennettiin. Tekstin määrää sivua kohden muokattiin, ja op-

paan ulkonäköä yhtenäistettiin. Varsinaiseksi arviointivaiheeksi voidaan mieltää vaihe 

opinnäytetyöprosessin loppupuolella, kun kirjallinen työ sekä opas luovutettiin muokkaus-

ten jälkeen opettajalle ja opponentille luettavaksi. Ajallisesti tämä vaihe sijoittui marras-

kuun loppuun 2019.  

Viimeistelyvaiheessa tapahtuu hiomista ja karsimista. Tämä vaihe voi kestää yllättävän 

kauan ja siihen tulee varata riittävästi aikaa. Työlään tästä vaiheesta opiskelijalle tekee se, 

että tässä vaiheessa viimeistellään sekä kirjallista teoriaosaa, että tuotosta. Suurin vastuu 

viimeistelyvaiheessa on opiskelijalla. (Salonen 2013, 18.) Viimeistelyvaihe sijoittui ajalli-

sesti marraskuun loppuun ja joulukuun alkuun kahden viikon ajanjaksolle ennen opinnäy-

tetyön esittämistä opinnäytetyöseminaarissa.  



40 

Viimeinen vaihe Salosen (2013) kuvaamassa menetelmässä on valmiin tuotoksen 

vaihe. Tässä vaiheessa opinnäytetyö on valmis. Opinnäytetyö esitettiin Lahden ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyön julkaisuseminaarissa 10.12. Opinnäytetyön kirjallinen osio on 

saatavilla Theseus-järjestelmästä. Varsinainen opas rajattiin pois Theseukseen men-

neestä versiosta toimeksiantajan toiveesta. Kirjallinen työ sekä opas lähetettiin toimeksi-

antajan edustajalle sekä Kymsoten kirjaamoon sähköisessä muodossa. Oppaan käyttöön-

otto ja levittäminen jäivät työn tilaajaorganisaation tehtäväksi.  
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9 YHTEENVETO 

9.1 Tavoitteiden ja tuotoksen arviointi 

Opinnäytetyön aihe on tarpeellinen, sillä kuten edellä on todettu monesti, on distaalisen 

radiusmurtuman ympärillä edelleen paljon myyttejä ja toisistaan eriäviä tutkimustuloksia 

sen yleisyydestä huolimatta. Kuten johdannossa jo todettiin, käden sujuva käyttö on edel-

lytys työelämän vaatimuksien täyttymiseen ja täyspainoiseen arkeen. Käden kuntoutuk-

sella ja potilaan motivoinnilla kotiharjoitteiden tekoon on suuria vaikutuksia yksilön elä-

mään mutta myös kansantaloudellisesti. Opinnäyte ei tuo aiheeseen varsinaista uutuusar-

voa, mutta se toivottavasti herättää keskustelua käden kuntoutuksen kehittämistarpeesta.  

Haasteena opinnäytetyön tekemiselle oli aiheen rajaaminen. Rannemurtuma kuulostaa 

ensikuulemalta pieneltä ja helposti rajattavalta aiheelta, mutta mitä enemmän aihetta tutki, 

sitä enemmän eri tekijöitä tuli ottaa huomioon. Jo pelkästään ranteen ja käden anatomia 

on hyvin laaja ja sisältää paljon yksityiskohtia, joten aiheen käsittely sopivalla tarkkuusas-

teella aiheutti vaikeuksia. Oppaan testaus- ja arviointivaiheeseen olisi ollut mielekästä 

käyttää enemmän aikaa ja resursseja.  

9.2 Eettisyyden ja luotettavuuden arviointi 

Opinnäytetyön tekemisessä on noudatettu Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) opinnäy-

tetyöohjeita sekä fysioterapeuttien eettisiä periaatteita. Fysioterapeutin eettisiin periaattei-

siin kuuluu muun muassa hyvä fysioterapiakäytäntö, joka korostaa näyttöön perustuvaa 

toimintaa. Fysioterapeutti sitoutuu tutkijana noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita ja 

hyvää tieteellistä käytäntöä (Suomen Fysioterapeutit Ry 2014). Työn teoriaosuudessa py-

rittiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään tuoreita lähteitä ja uusimpia tutkimustuloksia. 

Suurin osa käytetystä materiaalista onkin alle 10 vuotta vanhaa. Vanhempia lähteitä on 

käytetty myös, mikäli ne ovat alan kirjallisuuden kulmakiviä tai muutoin tuovat esille olen-

naisia seikkoja.  

Työtä tehtiin yhteistyössä työn toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa, ja palautetta 

ja mielipiteitä pyydettiin työn edistyessä niin sähköpostikirjeenvaihdon kuin tapaamistenkin 

yhteydessä. Työn loppuvaiheessa työskentely sattumalta toimeksiantajan edustajan 

kanssa samalla työpaikalla helpotti kommunikaatiota puolin ja toisin. Oppaasta pyydettiin 

palautetta toimeksiantajan edustajan johdolla keskussairaalassa kädenkuntoutuksen pa-

rissa työskenteleviltä fysioterapeuteilta. Palautetta oppaan selkeydestä ja visuaalisesta il-

meestä pyydettiin myös ryhmältä fysioterapeuttiopiskelijoita.  
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Toimeksiantajan löydyttyä keväällä 2019 ja aiheen tarkennuttua työstä tehtiin suunnitelma 

LAMK:in ohjeiden mukaisesti, jotta työn pääpiirteet, aiheen rajaus ja aikataulu saatiin 

suunniteltua. Suunnitelman pohjalta haettiin Kymsotelta tutkimuslupa, joka tarkennus-

pyyntöjen jälkeen myönnettiinkin kesällä 2019. Oppaan valokuviin malliksi suostui tekijän 

perheenjäsen. Kaikki kuvat ovat tekijän ottamia.  

Opinnäytetyössä on kuvattuna oppaan suunnittelun ja kehittämisen vaiheet, jotka pohjau-

tuvat yleisesti käytössä olevaan kehittämismenetelmään (Salonen 2013). Opinnäytetyön 

teoriapohjan keräämisessä on käytetty hyvää tutkimusetiikkaa ja lähdekritiikkiä.  

9.3 Jatkokehitysideat 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin opas Kymenlaakson keskussairaalan kirurgian poliklini-

kan fysioterapeuteille rannemurtumien jälkeisen tutkimisen yleisoppaaksi, jonka tarkoituk-

sena on mm. helpottaa uuden työntekijän perehdyttämistä aiheeseen. Työ sisältää ran-

teen kuntoutuksen fysioterapiakäytännön, tutkimisen perusperiaatteet sekä arven hoidon 

suurpiirteisesti. Työ käsittelee sekä kirurgisesti että konservatiivisesti hoidettuja distaalisia 

radiusmurtumia. Jatkossa kehitystarvetta olisi mm. ohjeiden eriyttämisellä ja tarkentami-

sella. Myös muiden ranneluiden murtumia olisi hyvä tutkia tarkemmin, tästä työstä ne on 

rajattu pois. Monissa tutkimuksissa mainittiin, että fysioterapian rooli on tärkeintä kompli-

soitumattomissa radiusmurtumissa usein käden käyttöön rohkaisemisessa, joten jatkossa 

kehitysideana voisi olla puhelinsovellus, jossa harjoitteet olisivat videomuodossa ja joka 

muistuttaisi asiakasta tekemään harjoitteet omatoimisesti kotona. 

Jatkossa mielenkiintoista olisi myös selvittää, miten esimerkiksi huippu-urheilijoiden, muu-

sikoiden tai muuten käsien käytöltä paljon vaativien asiakkaiden kuntouttaminen eroaa 

muista asiakkaista ja millä tekijöillä heidän edistymistään kuntoutuksessa seurataan. Täl-

laisille asiakkaille laji- tai vaatimusspesifien harjoitteiden suunnittelu olisi antoisaa.  
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