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TULE-kipujen yleisyys 9-12-vuotiailla 
suomalaisilla koululaisilla

Kipu vähintään kerran viikossa 3 kk ajan %

Niska 15.0

Alaraajat 12.3

Yläraajat 6.4

Yläselkä 6.2

Rinta 5.4

Alaselkä 3.9

Pakarat 2.2

Laaja-alainen kipu 7.5

Mikkelsson, 1998

4-vuoden seurannassa pysyvin kipu



Mikä ennustaa lapsen niskakivun
kroonistumista?

5%:lla niskakipu jatkui 
vähintään viikoittaisena 13-16-
vuotiaaksi asti
• Kroonistumista 9-12-vuoden iässä 

ennustivat
– Niskakivun useus
– Vähintään viikoittain esiintyvät 

• muut tule-kivut
• vatsakivut
• päänsärky
• unihäiriöt
• masentuneisuus

– Liikunta-aktiivisuudella eikä nivelten 
yliliikkuvuudella ei vaikutusta 
niskakivun ilmaantumiseen eikä 
ennusteeseen

Ståhl ym. 2008
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Koululaisten terveystapatutkimus 1991-2011: 
Niskakipua    alaselkäkipua vähintään viikoittain

12-18-vuotiailla suomalaisnuorilla

Ståhl ym. 2014



Kouluterveystutkimus 2006-2019

Viikoittainen niskakipu



Kouluterveystutkimus 2006-2019

Viikoittainen alaselkäkipu



Kouluterveystutkimus 2006-2019 

Vähintään 2 oiretta:
jokin kipu, uniongelma, väsymys



Lasten ja –nuorten TULE-ongelmat

Toiminnalliset 
ongelmat 

Ylirasitusperäiset

Spesifiset 
sairaudetTraumat

Rakenteelliset 
ongelmat

Epäspesifiset 
TULE-kivut



12-18-vuotiailla japanilaisilla koululaisilla TULE-kipujen ja 
urheiluaktiivisuuden välillä lineaarinen yhteys 

• TULE-kivun todennäköisyys +3% / 1h organisoitua urheilua

• Trendi samankaltainen riippumatta siitä, onko TULE-kipu 
trauman seurasta vai ilmaantunut muuten tai sijaitseeko 
kipu alaselässä, alaraajoissa tai yläraajoissa 

Kamada ym. 2019



Liikunta & TIEDE 
56, 5/2019

Tapauksen kirjoittamiseen ja kertomiseen
on nuoren ja perheen lupa



Rakenteelliset ongelmat & traumat
• Syntymän jälkeen todettiin 

jalkaterissä rakenteellinen 
virheasento: metatarsus
adductus
– Jalkaterän yleisin rakennepoikkeama 

1-2 tapausta/1000 (Diez ym., 1994)

• Ei lasta-, kipsi-, tai leikkaushoidon 
tarvetta

• Lupaava taitoluistelija jo 
lapsuudessa, paljon jää- ja 
oheisharjoituksia 

• 8-vuotiaana toistuvia nilkan 
inversiosuuntaisia 
venähdysvammoja 
– Jalkaterän rakenne vaikuttamassa

https://www.oapl.com.au/file/metatarsus-adductus-png

https://www.oapl.com.au/file/metatarsus-adductus-png


Rakenteelliset ongelmat 
& rasitusvammat

• 10-vuotiaana ukkovarpaan tyvi kipeytyi voimakkaasti - > 
MRI:ssä oikean ukkovarpaan sesamluun rasitusmurtuma 
– Toistuvia ponnistuksia vaativien lajien harrastajat riskissä

– Allodynia, kyynärsauvat pitkään, paraneminen 5-6 kk 
(Stein ym. 2019)



Rakenteelliset ongelmat 
& rasitusvammat 

• Lapsella todettiin jalkaterässä 
toinenkin rakennepoikkeama, 
plantaarifleksoitunut 1. säde, 
mikä altisti sesamluun
rasitusmurtumalle

• Kuormituksessa 
kompensaationa jalan etuosan 
rakenteelliselle 
virheasennolle, jalan takaosa 
kääntyy supinaatioon, mikä 
puolestaan altistaa myös 
nilkan inversiovammoille

Kirjassa 
Seibel 1988, 
Foot
function



Plantaarifleksoitunut 1 säde

Maksimaalisella lihastyöllä 
korjattu asento

Passiivisella etujalan lateraalisella 
korotuksella korjattu asento



Hoito

• Yksilölliset 
tukipohjalliset

– luistimiin

– tavanomaisiin kenkiin



11-13 -vuotiaana
kasvuspurtti & toistuvat rasitusvammat

• 11-vuotiaana oikea puoli alaselästä kipeytyi ensin rasituksen 
jälkeen, sitten rasituksessa ja levossakin

• Magneettitutkimuksessa todettiin oikean puolen sacrumin
rasitusosteopatia

• Altistava tekijä:

– Selän manuaalisessa tutkimuksessa todettiin lannerangan 
extensiosuunnan liikehäiriö, jolloin lanneranka ei päässyt 
taipumaan tasaisesti taivutuksissa, vaan saranamaisesti 
alimmasta nikamavälistä vain   -> sacrumin ylikuormitus

• Nuoren urheilijan rasitusvammat ristiluussa ovat huomattavasti 
harvinaisempia kuin lannerangassa, jossa tavallisimmin se 
sijaitsee L5 nikaman pars interarticularessa (Kaneko ym. 2017)



L5 nikaman rasitusosteopatia –> 
spondylolyysi –> spondylolisteesi

Tulisi saada kiinni jo rasitusosteopatia vaiheessa!!!



Nikaman rasitusosteopatia –> 
spondylolyysi –> spondylolisteesi

• Nopeassa kasvuvaiheessa 
olevan urheilijan selkäkivun 
taustalta löytyy 60%:ssa
lannerangan spondylolyysi

(Nitta ym. 2016)

• Tyypillisesti kipua ensin 
rasituksen jälkeen, sitten 
rasituksessakin, extensio
provosoi, nikamassa 
koputusarkuus, selkälihakset 
kireät, lannelordoosi voi olla 
korostunut



Nikaman rasitusosteopatia –> 
spondylolyysi –> spondylolisteesi

• Epäilyn herättäessä määrättävä 
täydellinen rasituskielto! 

• LS MRI (rtg) vahvistaa diagnoosin

• Pelkkä lepo harvoin riittää hoidoksi, vaan 
tarvitaan yksilöllisesti suunniteltu 
kuntoutus, jossa huomioitava

– Heikko selän/lantion liikekontrolli

– Nikamien liikehäiriö

– Rasituksen yksipuolisuus

– Harjoitusolosuhteet

• Kuntoutuminen 6 vk – 6 kk, 
spondylolisteesissä saatetaan tarvita myös 
kirurgisia toimia



Kasvuspurtti & 
jänne-luuliitoksen kipu/ärsytystilat

• Nuori palasi 4 kk kuluttua sacrumin rasitusosteopatia
diagnoosin jälkeen täysipainoisesti luisteluun, mutta sitten 
alkoi kantapäät kipuilla ensin rasituksen jälkeen ja sitten 
rasituksessa

• Kliininen diagnoosi Severin tauti eli kantaluun apofysiitti

• Kliinisessä tutkimuksessa todettiin kuitenkin nilkkanivelen 
dorsiflexiosuunnan liikehäiriö, joka korjaantui nopeasti 
manipulaatiohoidolla ja kantakipu rauhoittui nopeasti

• 2 kk kuluttua alkoi kipuoire molemmissa polvissa, ensin 
rasituksessa, mutta myöhemmin valvotti yölläkin -> 
epätyypillinen oirekuva -> MRI



Osgood-Schlatterin tauti eli 
polvilumpiojänteen apofysiitti

• Yleisin ja pitkäkestoisin apofysiitti (vrt. Severin 
tauti akillesjänteen insertiossa)

• Lajit, joissa paljon hyppyjä, ponnistuksia, 
spurtteja sekä ”patella alta” altistavat

• Yksilöllisten altistavien tekijöiden kartoitus:
– Ponnistaessa polvi linjautui liian anteriorisesti, 

jolloin polvilumpiojänteelle kohdistui ylimäärin 
rasitusta takareiden-pakaran jääden passiiviseksi

– Etureiden lihaskireys

• Hoitona kipua provosoivan rasituksen 
vähentäminen, uuden ponnistustekniikan 
harjoittelu, lihaskireyksien hoito



”Tårta på tårta”
• Kuntoutus ei enää ”tehonnut” ja…

• 3 kk kuluttua uutena oireena alaselkäkipu,  
joka esti jo tavanomaistakin liikkumista ja pitkään istumista

– MRI:ssä L5/S1 discuksen degeneraatiota 
ja sentraalinen prolapsi
• 10-v. 10 %:lla lannerangan välilevyrappeumaa, 21-v. 50%, 25%:lla

välilevypullistumia, myös oireettomilla (Takatalo ym. 2009, 2011)

– Ns. tavanmainen hoito (tukiliivi, ft, kipulääkkeet) eivät  
tehoa

– Pelko-välttämiskäyttäytyminen huomattavaa

– Laaja-alaisempi toimintakyvyn lasku

- > 6 kk kuluttua lähete yliopistosairaalan              
lasten ja nuorten kipupoliklinikalle



Yliopisto- ja 
keskussairaaloiden lasten ja 

nuorten kipuklinikat ja 
moniammatilliset kiputeamit

Toistaiseksi valitettavan aliresurssoituja tarpeeseen nähden 

Turku

Tampere Oulu

Kuopio

Helsinki

Hyvinkää Lahti

MikkeliJyväskylä



Ensikäynti 13-vuotiaana
TAYS lasten ja nuorten kipupoliklinikalla

• Toistuvat rasitusvammat ja kivut huolettavat perhettä ja tyttöä

• Taitoluistelu ei ole onnistunut lainkaan enää vuoteen

• Perhe rakentanut talon ja muuttanut vastikään toiselle 
paikkakunnalle, jotta tyttö olisi voinut mennä urheiluluokalle, jossa 
treenaaminen onnistuu myös päivällä, pääsykokeet 1.5 kk kuluttua

• Koulupoissaoloja kipujen vuoksi

• Uudella paikkakunnalla ei kavereita, vaan ne jääneet 
taitoluisteluharrastuksen myötä kokonaan jo vuosi sitten

• Elämä kapeutunut kotiin

• Nukahtamisvaikeutta, yöheräilyä, päiväväsymystä

• Mieli maassa

• Ei jaksa motivoitua enää fysioterapiaan

• Parasetamoli, erilaiset NSAID –huono vaste nykyään kipuihin

• Äiti jättäytynyt nuoren vuoksi vuoksi osa-aikatyöhön



Tutkimus

• Kipupiirroksessa laaja-alaista kipua

• Kipumittarilla (NRS, VAS, Faces pain scale) ei osaa kertoa 
kipukokemustaan

• Kysyttäessä kysymyksiä, ei osaa vastata, hakee äidin katsetta, äiti 
vastaa

• Liikkuminen erittäin varovaista

• Jalkaterät lievästi ”banaanin muotoiset” 

• Kehon ja alaraajojen hallinta hyvä liikekontrollitesteissä

• Beighton 2/9

• Neurologinen status muuten normaali, mutta tuntotestauksen 
kokee yleisesti epämiellyttävänä, lievästi kivuliaana



Johtopäätökset

• Nuoren kipu ei ole enää kudosvaurioista johtuvaa 
niinkään, vaan kivunsäätelyjärjestelmän häiriön 
ylläpitämää 

• Tarve moniammatilliselle arviolle, hoidolle ja 
kuntoutukselle on ilmeinen nuoren ja perheen 
toimintakyvyn palauttamiseksi



Ulrike Bingel, and Irene Tracey Physiology 2008;23:371-380



Moniammatillinen arvio ja hoito

1. Kipuedukaatio: nykyinen kipu ei ole enää varoittavaa, 
kehoa on uskallettava käyttää kivusta huolimatta!

2. Unettomuuteen ja kroonistuneeseen kipuun 
amitriptyliini 10 -> 20 mg 

3. Kipupsykologin arvio
– Erityisherkkä jo lapsuudesta, jännittäjä
– Fyysisesti aktiivinen ja taitavat tyttö on nyt kovin passiivinen, 

kehon ja mielen sopeuduttava uuteen tilanteeseen, sanallinen 
ilmaisu hankalaa

– Suositus säännöllisestä koulukuraattorin / koulupsykologin  
tapaamisista sekä psykofyysisestä fysioterapiasta

4. Fysioterapeutin arvio
– Suositus yhdistelmäfysioterapiasta: allasterapia + 

kipufysioterapia + psykofyysisen fysioterapia



9 kk kontrollikäynti
• Amitriptylin sopii, nukkunut hyvin

• Yhdistelmäfysioterapia
– Altaassa liikkuminen kivutonta, pelko-välttämiskäyttäytyminen vähentynyt

– Kehon tunnistamista harjoiteltu lateral recognize appsin avulla (aivojen 
kipukuntoutus)

– Kipuihin toimii kryo-hoito, kotona kylmäpakkaus

– Kehon hahmottamista ja tunteiden sanottamista harjoiteltu piirtämisen, 
kirjoittamisen, vahvuus puun värittämisen ja postitiivisuus päiväkirjan avulla

• Kipuongelmat vähentyneet, eivät ole enää jatkuvia, mieliala 
kohentumaan päin

• Uudessa koulussa liikuntaluokalla viihtyy, koululiikunnassa osittain

• Jatkosuosituksena vielä osallistua nuorten kuntosalitoimintaan 
(fysioterapeutti ohjaa, vertaistuki, lihaskunnon parantaminen)



18 kk kontrollikäynnillä

• Hyvin menee kokonaisuudessaan, ilme ensimmäistä 
kertaa iloinen ja vapautunut

• Kuntosaliryhmässä tavannut joukkuevoimistelija 
”kohtalotoverinsa”

• Nyt vaivana enää oik. puolen polvikipu (hyvin 
paikallinen ja vain rasittaessa)
– Kipupolvessa todetaan liikehäiriö, ns. antagonistinen 

rotaatiomalli (kudovauriokipu)

– Hoidoksi 2 x manuaaliterapiainterventio, jossa polven normaali 
liikemalli palautettiin, jonka jälkeen täysin oireeton

• Amitriptyliini päätettiin purkaa asteittain 2 kk 
myöhemmin puhelinkeskustelun perusteella



4 vuoden toistuvan sairastelun ja 
1.5 v kokonaisvaltaisen kuntoutuksen jälkeen

”Loppu hyvin – kaikki hyvin”

Vanhempien näkökulmasta keskeisimmät toipumiseen 
johtavat seikat olivat ne, että nuori huomioitiin 

kokonaisuutena ja keskityttiin ”virheiden ja puutteiden” 
etsimisen sijaan vahvuuksien tukemiseen, mikä palautti 

nuoren kadotetun itsetunnon.



Nuoren tulevaisuuden haave…

LIIKUNTALÄÄKÄRIN AMMATTI 



Take home
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Kiitos mielenkiinnosta


