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TIIVISTELMÄ 
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län yliopisto, Biomekaniikan pro gradu -tutkielma, 60 s. 1 liite. 

Kävely on ihmisen yksi yleisimmistä liikkumismuodoista ja oppimisen jälkeen siitä tulee lähes 
automaattista. Kävelystä voidaan mitata useita biomekaanisia muuttujia, joiden avulla voidaan 
laskennallisesti määrittää mitä ihmisen kävelyssä tapahtuu. Kävelyanalyysia käytetään usein 
vahvistamaan lääketieteellisiä diagnooseja liikunnallisista rajoitteista auttamaan esimerkiksi 
polvivamman kuntoutuksessa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia spastisilta CP-
vammaisilta lapsilta ja nuorilta passiivisesti mitattujen ja kävelyn aikana mitattujen nilkka-, 
polvi- ja lantionivelien liikelaajuuksien välistä yhteyttä ja niiden muutoksia 9 kuukauden tutki-
muksen aikana. 

Tutkimus on osa EXECP-tutkimusta, jossa tutkittiin yksilöllisesti suunnitellun 3 kuukauden 
liikunnallisen intervention vaikutusta CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakykyyn ja her-
molihasjärjestelmän mekanismeihin. Tutkimukseen rekrytoitiin 8 CP-vammaista (9-24 vuotta) 
ja sukupuolen ja iän puolesta vastaava verrokkiryhmä. Mittaukset toteutettiin kaksi kertaa en-
nen interventiota kolmen kuukauden välein ja kaksi kertaa intervention jälkeen. Mittaukset si-
sälsivät alaraajojen passiivisen liikkuvuuden arvioinnin ja 3D-liikeanalyysin.  

Tämän tutkimuksen tuloksista ei löydetty korrelaatioita eikä tilastollisesti merkitseviä eroja 
passiivisten ja kävelyn aikaisten mitattujen nivelten liikelaajuuksien välillä. Tämä havainto kos-
kee sekä CP-vammaisia ja verrokkiryhmää. Intervention ja 3 kuukauden kontrolliajan muutok-
set olivat pieniä, esimerkiksi lonkkanivelen passiivisessa ojennuksessa muutos oli +1,1% inter-
vention seurauksena, mutta kontrolliajan jälkeen liikelaajuus laski 15% intervention tulokseen 
nähden ja -14% lähtötasoon nähden. Verrokkiryhmän mittauksissa ajan vaikutukselle ei löy-
detty tilastollisesti merkitsevää eroa, joten kahden mittauksen keskiarvotuloksia verrattiin CP-
vammaisten tuloksiin. Kävelyn aikaisten liikelaajuuksien ei havaittu tilastollisesti merkitsevästi 
kasvaneen liikunnallisen intervention seurauksena. CP-vammaisten askelsyklin pituuden (r = 
0,995) ja askelnopeuden (r = 0,816) väliltä havaittiin tilastollisesti merkittäviä korrelaatioita, 
mutta yhteydet olivat havaittavissa pelkästään ajan vaikutuksen seurauksena. Tuloksista voi-
daan päätellä, että passiiviset nivelten liikelaajuudet eivät toimi selittävänä tekijänä kävelyn 
aikaisiin nivelten liikelaajuuksiin. Pelkkiä kinemaattisia muuttujia tarkasteltaessa tämän tutki-
muksen menetelmin ei ole löydettävissä yhteyksiä passiivisten liikelaajuuksien ja kävelyn ai-
kaisten liikelaajuuksien välille. 

Asiasanat: CP-oireyhtymä, hemiplegia, spastisuus, liikeanalyysi, kävely, liikelaajuus 



 

 

 

ABSTRACT 

Angeria, H-M. 2019. Correlation Between Lower Limb Joint’s Range of Motion and Biome-
chanics of Gait in Children with Cerebral Palsy Spastica. Biology of Physical Activity, Faculty 
of sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 60 p. 1 appendix. 

Walking is one of the most common movements of human locomotion and after learning it 
becomes almost automatic. During the gait, several biomechanical variables can be measured 
to determine how and why a person walks in this way. Gait analysis is often used to confirm 
medical diagnoses of physical disabilities, in athlete’s movement analysis and to help, for ex-
ample, rehabilitate knee injuries. The purpose of this thesis was to study the correlations be-
tween passively and during the gait measured lower limb joint’s range of motion in cerebral 
palsy spastica. And investigate how the biomechanics of gait correlate to range of motion.  

This research is part of EXECP-study and the purpose of that study is to investigate the effect 
of individually tailored, 3 months long exercise intervention on physical capacity and function, 
neuromuscular mechanisms and cardiometabolic risk factors of children and young adults with 
cerebral palsy. The aim of study was to evaluate the effects of the intervention to spasticity. In 
this study were recruited 8 CP (9 to 24 years) and a control group of typically developed age 
and sex-matched participants. Tests were split to five times in the study: three times before and 
two times after the intervention. Measurements of tests included passively measured lower 
limbs range of motion and 3D gait analysis. 

The results showed that there is no significant correlation between lower limb passively and 
actively measured joint’s range of motion. This finding appears in both groups, CP and control 
group. For example in CP group the passive hip extension increased 1,1% between baseline and 
after the intervention but decreased 15% after the three month’s follow-up results compare to 
after intervention and as much as -13,5% when compared to baseline results. In control group 
time differences did not affect any at all so the pre-measurements could be calculated to one 
group with mean values of both measurements. During the gait measured joint’s range of mo-
tion did not significantly change after the exercise intervention. Additionally, the stride length 
(r = 0,995) and step speed (r = 0,816) showed the association during the time in CP group. Thus, 
the association disappeared after the exercise intervention. 

Key words: Cerebral palsy, hemiplegi, spastica, motion analysis, gait, range of motion 
  



 

 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

CFCS Communication Function Classification System, Kommunikoinnin luokittelu-

menetelmä 

CP  Cerebral Palsy 

GMFCS  Gross Motor Function Classification System, Karkeamotoriikan luokittelu-

menetelmä 

MACS Manual Ability Classification Scale, Yläraajan toiminnan vaikeuksien luokitte-

lumenetelmä 

MEG  Aivomagneettikäyrä, aivojen kuvantamismenetelmä 

ROM  Range of Motion, Nivelen liikelaajuus 

TD  Typically Developing, Normaalisti kehittyneet 

6MWT  6 minutes walking test, 6 minuutin kävelytesti 
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1 JOHDANTO 

Kävely on vaativa liikesarja ja yksi ihmisen luonnollisimmista liikkeistä eteenpäin kulkemi-

seen, mutta opettelemisen jälkeen siitä tulee lähes automaattista. (Winter 1988,1; Bonnefoy-

Mazure & Armand 2015, 200). Ihmisen askellus voidaan jakaa kahdeksi päävaiheeksi: tuki- ja 

heilahdusvaiheeseen. Tukivaihe alkaa siitä, kun jalalla tulee alkukontakti alustaan ja loppuu 

siihen, että varpaat nousevat alustasta. Heilahdusvaihe kestää siihen asti, kunnes jalka koskettaa 

jälleen alustaa. Kävelystä mitataan useita biomekaanisia muuttujia, esimerkiksi askelparamet-

reja sekä alaraajan voimantuottoa, ja usein kävelyanalyysillä halutaan tukea lääketieteellisiä 

diagnooseja tai ottaa se osaksi kuntoutusprosessia. (Mason ym. 2018; Kotsifaki ym. 2018.)  

Riittävä nivelen liikelaajuus ja notkeus voivat parantaa henkilön toimintakykyä, helpottaa ar-

jessa toimimista ja vähentää tapaturmariskiä.  

Nivelen riittävällä liikelaajuudella voidaan vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan sekä 

ylläpitää tasapainoa. (Keskinen ym. 2018, 227-228.) Passiivinen liikelaajuus kuvaa nivelen ää-

rimmäistä liikelaajuutta ja sitä rajoittaa osin yksilön anatomia. Aktiivisella nivelen liikelaajuu-

della on enemmän merkityksellisyyttä toimintakykyä ajatellen, sillä liikelaajuus saavutetaan 

omien lihasvoimien avulla eikä mikään ulkoinen voima edesauta aktiivista liikelaajuutta. Kol-

mantena ryhmänä nivelen liikelaajuudessa on toiminnallinen liikelaajuus, jota tutkitaan esimer-

kiksi liikeanalyysillä kävelyn, juoksun tai halutun liikesarjan aikana. Kliinistä kävelyanalyysiä 

käytetään havainnoimaan, ymmärtämään ja selittämään kävelyn poikkeavuuksia. Tavoitteena 

on tunnistaa ja löytää syyt, jotka aiheuttavat kävelyn epäsymmetriaa ja tämän pohjalta voidaan 

suunnitella yksilöllisempi kuntoutusohjelma. (Armand ym. 2016.) 

Cerebral Palsy (CP) on lapsuusiän parantumaton aivohalvaus, jonka vaikeus on riippuvainen 

vaurion sijainnista ja keskushermoston kehitysasteesta vamman tapahtumahetkenä (Sillanpää 

ym. 2004, 161; Pirilä & van der Meere 2013, 9). CP-vammaisuuden oirekuva voi muuttua iän 

myötä; esimerkiksi varhaislapsuuden vaikea liikuntavamma voi lieventyä lapsen kasvaessa vain 
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lieväksi liikuntavammaksi ja toisinpäin. CP-vamma on tunnetuin liikuntavammaisuutta aiheut-

tava neurologinen oireyhtymä ja 2/3 osaa CP-vammaisista ovat spastisia eli se on yleisin ryhmä. 

Spastisuudessa lihasten venytysheijaste on yliärtynyt, sillä spastisuutta aiheuttaa aivovaurio 

ylemmän motoneuronin alueella ja tämä voi aiheuttaa liikelaajuuksien rajoittuneisuutta. Spas-

tisuus voi esiintyä esimerkiksi lisääntyneenä lihasjäntevyytenä, tahdonalaisten lihastoiminnan 

heikkoutena ja hienomotoriikan kömpelyytenä. (Sillanpää ym. 2004, 162-163.) 

Tässä tutkielmassa selvitettiin spastisten CP-vammaisten lasten ja nuorten alaraajojen nivelten 

passiivisten ja kävelyn aikana mitattujen liikelaajuuksien yhteyksiä toisiinsa sekä kävelyn bio-

mekaniikkaan. Tutkimus oli osa Jyväskylän yliopiston EXECP-tutkimusta, jossa tutkitaan yk-

silöllisesti suunnitellun liikunnallisen intervention vaikutusta CP-vammaisten lasten ja nuorten 

alaraajojen voimatasoihin ja toimintakykyyn. EXECP-tutkimuksen aikana mittauksia tuli jo-

kaiselle CP-vammaiselle tutkittavalle kolmen kuukauden välein kolmessa erässä eli tutkimus 

kesti 9 kuukautta. Jokainen mittauskerta sisälsi neljä mittausta: liikkuvuuden arviointi, pohjeli-

hasten mekaanisten ominaisuuksien mittaukset, 3D-kävelyanalyysi ja aivomagneettikäyrämit-

taukset (MEG-mittaukset). EXECP-tutkimus tuottaa tärkeää tietoa liikunnallisen kuntoutuksen 

vaikutuksesta spastisuuteen. (Jyväskylän yliopisto 2018.) Kinematiikka on kehon liikettä huo-

mioimatta siihen kohdistuvia sisäisiä tai ulkoisia voimia. Tämä tutkielma rajattiin kinemaatti-

siin muuttujiin ja tarkasteluun otettiin passiivisesti mitatut ja kävelyn aikana ilmenevät nivelten 

liikelaajuudet sekä kävelyn aikaisista askelparametreistä askelparin pituus, kontaktiaika ja kä-

velyn nopeudet. Nivelten liikelaajuuksia tarkasteltiin lonkka-, polvi- ja nilkkanivelen osalta niin 

passiivissa kuin kävelynaikaisissa liikelaajuuksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, että 

voidaanko liikunnallisella interventiolla parantaa CP-vammaisten lasten ja nuorten kävelyn 

symmetriaa. 
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2 CEREBRAL PALSY 

Cerebral Palsy (CP) on lapsuusiän aivohalvaus, joka on aivoissa usein liikettä säätelevällä alu-

eella ja aiheuttaa kyvyttömyyttä normaalin asennon säilyttämiseen (Sillanpää ym. 2004, 161). 

CP-oireyhtymä on tavallisin liikuntavammaisuutta aiheuttava neurologinen oireyhtymä (Pirilä 

& van der Meere 2013, 9). Vamman vaikeus on riippuvainen vaurion sijainnista ja keskusher-

moston kehitysasteesta vamman tapahtumahetkellä. CP-vammaa aiheuttava aivovamma voi ta-

pahtua ennen syntymää, syntymähetkellä tai kahden ensimmäisen elinvuoden aikana (Pirilä & 

van der Meere 2013, 9). CP-oireyhtymä ei ole varsinaisesti etenevä aivovamma eikä siitä voi 

parantua, mutta oirekuva on jatkuvasti muuntuva. CP-vammaa ei yleensä diagnosoida välittö-

mästi lapsen syntymän jälkeen.  

Hoitohenkilökunnalla tulisi herätä aivovamman epäilyjä, mikäli synnytys on ollut vaikea, vas-

tasyntynyt on vastaanotolla poissaoleva, kouristeleva ja lihakset tuntuvat normaalia jäykem-

miltä. (Keas 1965, 49.) Lapsen vanhemmat voivat huomata jotain viitteitä CP:stä, esimerkiksi 

jos lapsen toisen puolen kämmen ei avaudu nyrkkiasennosta samanaikaisesti tai kumpikaan 

kämmenistä ei avaudu nyrkistä vielä 4-5 kuukauden ikäisenä, verraten normaalissa kehityk-

sessä niin tulisi tapahtua kahden ja kolmen kuukauden ikäisenä. Myös lasta pestäessä voi huo-

mio kiinnittyä lonkan jäykkyyteen, ja tällöin olisi ehdotonta ottaa asia puheeksi terveydenhoi-

tohenkilökuntaan. (Keas 1965, 53-54.) Keas (1965, 54) mainitsee, että yksi tärkeä merkki mo-

toriikan jälkeenjääneisyydestä ilmenee noin 8 viikkoisen vastasyntyneen epänormaalista vel-

tosta asennosta makoillessa tasaisella alustalla. Terveen lapsen käsivarret ovat koukistuneet ja 

lantio on osittain ojentuneena jo kuuden viikon ikäisenä, kun taas CP-vammaisella lapsella kä-

det ja jalat voivat roikkua elottomasti alhaalla alustan suuntaisesti. (Keas 1965, 54.)  

CP-oireyhtymää voidaan jakaa oirekuvan perusteella karkeasti kolmeen isompaan alaluokkaan: 

spastisuus, dyskinesia ja ataksia. Motoristen toiminnan häiriöt, kehon stabilointihäiriöt ja mo-

torisen koordinaation häiriöt voivat esiintyä osittain kaikilla CP-vammaisilla lapsilla, jolloin 

puhutaan niin sanotusta sekamuotoisesta CP:stä. (Sillanpää ym. 2004, 161-165.) Karkeasti ala-

luokat eroavat toisistaan siten, että spastisuus kuvaa lihasjäntevyyttä, dyskinesia on tahdosta 
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riippumattomien liikkeiden häiriö (Teräväinen 2013), ja ataksiassa oireet ilmenevät liikkeiden 

koordinaation huonontumisena ja liikkeiden hapuiluna (Kaakkola & Rinne 1997). Tässä tutki-

muksessa tutkitaan spastisia CP-vammaisia lapsia ja nuoria ja kirjallisuuskatsauksessa keskity-

tään spastisuuteen ja sen ominaispiirteisiin. 

CP-oireyhtymää esiintyy keskimäärin kahdella tuhannesta vastasyntyneestä. Ilmaantuvuus on 

erittäin suuri hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla, mutta kaikilla pienipainoisina synty-

neillä tai monisikiöisistä raskauksista syntyneillä lapsilla on lisääntynyt riski CP-oireyhtymään, 

vaikka raskaus olisi ollut täysiaikainen. (Sillanpää ym. 2004, 161.) Etiologiset syyt on CP-liiton 

oppaassa ja Duodecimin julkaisemassa Lastenneurologia -teoksessa jaoteltu kolmeen kategori-

aan: raskauden aikaisiin syihin (prenataaliset), vastasyntyneisyysvaiheen syihin (perinataaliset) 

ja imeväisiän syihin (postnataaliset) (Sillanpää ym. 2004, 162; Suomen CP-liitto ry 2011). Ras-

kauden aikaisista CP-vammaisuuteen altistavista riskitekijöistä yleisempiä ovat raskausmyrky-

tys, istukan vajaatoiminta ja infektiot (Pirilä & van der Meere 2013, 11). Nämä ovat raskauden 

ensimmäisen kolmanneksen aikana vaikuttavimpia riskitekijöitä hermosolujen jakautumisen 

häiriöön ja keskushermoston epämuodostumiin (Suomen CP-liitto ry 2011). Monissa tapauk-

sissa on vaikea osoittaa tunnistettavaa syytä vamman aiheutumiseen (Pirilä & van der Meere 

2013, 11).                                                                                                                            

2.1 CP:n luokittelumenetelmät 

CP:n luokittelu kaikkia osapuolia kuunnellen on haastavaa. On tärkeää, että yleisimpien CP-

vammojen luokittelutavat ovat standardoituja, jotta maailmanlaajuisesti voidaan käyttää yhteis-

nimikkeitä. Luokittelemista hankaloittaa huomattavasti esimerkiksi se, että etiologia ei ole yk-

siselitteinen eikä CP-vammassa ole yhtä tiettyä, tarkkaa taudinkulkua. (Keas 1965, 38.) On tär-

keää muistaa, että lapsi ei ole spastinen tai dystoninen syntyessään, vaan liikehäiriöt ilmenevät 

vasta aktiivisten liikkumisyrityksien myötä. Imeväisikäisillä lapsen pääasiallisena ongelmana 

voi olla yleinen hypertonia eli poikkeuksellinen lihasjäntevyys, josta myöhemmin ikävaiheissa 

voi kehittyä joko spastinen oireisto tai dyskinesia, CP-oireyhtymän toiminnan vaikeusaste voi 

muuttua ikävuosien karttuessa. Esimerkiksi imeväisiässä esiintyvä vaikea lihasjänteys voikin 
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muuttua kohtalaisesti vaikuttavaksi motoriseksi liikehäiriöksi, ja päinvastoin lievältä vaikuttava 

liikehäiriö voi lapsen kasvaessa muuttua vaikeaksi liikuntavammaksi. (Sillanpää ym. 2004, 

165.) Poikkeavat liikkeet nousevat esille selkeämmin, mitä enemmän lapsi alkaa suorittamaan 

tahdonalaisia ja aktiivisia liikkeitä, sekä harjoittelemaan eri asentojen hallintaa. CP-vammaista 

lasta kuntouttavan ja tutkivan henkilön täytyy opetella analysoimaan, mikä on normaalia ja 

epänormaalia lapsen motorista kehitystä. Lasta on osattava ohjata lähemmäksi normaalin toi-

minnan mahdollisuuksia. (Sillanpää ym. 2004, 171.) 

 

CP-vamman keskeisin oire on liikuntavamma ja vaikeusasteet voivat vaihdella hyvin lievästi 

ilmenevästä liikunnallisesta poikkeavuudesta aina täysin tahdonalaisen motoriikan puuttumi-

seen asti.  Suomessa on käytössä perinteisesti ICD-10 -luokittelu ja se kuvaa CP-vammaa lii-

kuntavamman sijaintia ja laajuutta sekä spastisuutta. Toinen luokittelutapa on SCPE (Surveil-

lance of CP in Europe) ja se ottaa huomioon erityisesti spastisuuden laadun ja luokittelee CP-

vammat toispuolisuuden tai molemminpuolisuuden vammamuodon perusteella. SCPE ei kui-

tenkaan erottele alaraajapainoitteista CP-vammaa neliraajavammaisuudesta (tetraplegia),       

jolloin karkeamotoriikan ja yläraajojen toimintaan tarvitaan tarkempia lisäluokitteluja. (CP-

hanke 2018b.) Ruotsalaiset ovat kehittäneet 5-tasoinen luokittelumenetelmä MACS, jolla mää-

ritetään yläraajan toiminnan vaikeutta. Sitä voidaan käyttää yli 4-vuotiaille ja sitä vanhemmille 

lapsille. Tämä menetelmä auttaa luokittelemaan ja arvioimaan lapsen käsittelytaitoja päivittäi-

sissä toiminnoissa. Myös kommunikaation vaikeuden määrittelemiseksi on kanadalainen puhe-

terapeutti kehitellyt viisiasteisen luokittelumenetelmän, CFCS, ja se voi olla aputyökaluna CP-

vammaisen lapsen kognitiivisten taitojen arviointiin. (Suomen CP-liitto ry 2011.) 

 

Diagnoosin pätevyyttä lisätään usein myös liikuntavamman vaikeusasteen ja karkeamotoristen 

taitojen arviointimenetelmällä GMFCS (kuva 1), jolla arvioidaan yksilön itsenäisen liikkumi-

sen kykyä ja avustamisen määrää. (Pirilä & van der Meere 2013, 16-17.) Tasolla I ja II lapsi 

liikkuu ilman apuvälineitä, mutta tasolla II lapsella on vaikeuksia kodin ulkopuolella liikkumi-

sessa. Tasolla III lapsi tarvitsee liikkumiseen jo apuvälineitä, kuten esimerkiksi pyörätuolia tai 

kyynärvarsisauvoja. Tasolla IV lapsen liikuntakyky on rajoittunutta ja tarvitsee kuljetusapua 
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liikkuessaan kodin ulkopuolella. Taso V kuvaa vakavasti liikuntakyvyiltään rajoittunutta lasta, 

joka tarvitsee apua kaikissa arjen tilanteissa. (Pirilä & van der Meere 2013, 16-17.) 

2.2 Spastisuus 

Spastisuus on yksi yleisimmistä CP-oireyhtymän liikehäiriön tyypeistä ja sitä on noin 2/3:sta 

CP-oireyhtymää sairastavista. Spastisuus johtuu ylemmän motoneuronin vaurioitumisesta ja 

sen myötä lihasten venytysheijaste on yliärtynyt. (Sillanpää ym. 2004, 162-163.) Aikaisia merk-

kejä spastisuudesta voi olla huomattavissa viivästyneestä motoriikan kehityksestä. Kuuden vii-

kon ikäisenä vastasyntyneen tulisi kyetä, vähintään hetkittäin, kannattelemaan päätään muun 

kehon kanssa vertikaalisesti tasapainossa. (Keas 1965, 54.) Spastisuus ilmenee lihasten poik-

keuksellisena jäntevyytenä ja se on vahvasti riippuvainen liikkeen nopeudesta ja vaativuusas-

teesta. Lihaksen paikallinen venyttäminen ja muu lihakseen vieviin hermoihin vaikuttava tieto 

voi lisätä lihasjäntevyyttä. Tunnetiloilla voi esiintyä vaikutuksia spastisen potilaan lihasjänte-

vyyteen – jännittävä tai vaativa tilanne voi alentaa spastisten lihasten supistumisherkkyyttä. 

KUVA 1. 5-portainen arviointimenetelmä CP-vammaisen lapsen liikkumiskyvyn ja karkea-

motoristen taitojen luokittelun tueksi.  (https://cphanke.files.word-

press.com/2014/11/gmfcs_luokittelu.jpg) 
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Spastisuus ei koskaan esiinny yksittäisesti, vaan on osa ylemmän motoneuronin vauriota. Tämä 

vaurio ilmenee monimuotoisena oireistona, jossa esimerkiksi tahdonalaisen lihastoiminnan 

heikkous, hienomotorisen kömpelyyden ja suurten lihasryhmien koordinointivaikeuksiin joh-

tava eriytynen lihastoiminnan häiriö ovat spastisuuden rinnalla ilmeneviä oireita. Yksi spasti-

suuden seurannaisilmiö on lihasmassan pieneneminen vähäisen käytön vuoksi ja lihaksen ol-

lessa jatkuvasti lyhentyneessä tilassa, myös sen venymiskyky heikkenee. Hiljalleen tämä johtaa 

pysyviin virheasentoihin ja sidekudoksen lisääntymiseen. (Sillanpää ym. 2004, 162-163.)  

Kuten edellä jo mainittiin, CP-vammaisilla lihasten jatkuva jännitystila lyhentää lihaspituuksia 

ja niiden lihasten venymiskyky heikkenee lyhentymisen myötä (Sillanpää ym. 2004, 162-163). 

Teoriaan pohjaten voidaan löytää kaksi mahdollista tekijää spastisuuden aiheuttamaan kohon-

neeseen lihasjäntevyyteen: lihasspindelin lisääntynyt herkkyys ja epänormaali sensorinen pa-

laute lihasspindelistä (Trompetto ym. 2014). Vertaillessa terveiden ja spastisten CP-

vammaisten venytysheijasteita ja lihastonuksia, löytyi spastisilla CP-vammaisilla positiivinen 

korrelaatio venytettävän lihaksen lihasaktiivisuuden ja venytysnopeuksien välillä. Venytysno-

peuden ollessa hidas, on venytysheijastekin pieni ja lihastonus on vertailtavissa normaaliin tai 

hieman kohonneeseen. Venytysnopeuden kasvaessa heijasterefleksi kasvaa ja testaaja voi ha-

vaita kohonneen lihastonuksen. (Trompetto ym. 2014)  

Hemiplegia spastica tarkoittaa toispuoleisesti ilmeneviä poikkeavia lihasjäntevyyksiä ja liike-

malleja. Aivovaurio vaikuttaa siis vain toispuoleisesti kehoa ja toinen puoli kehosta toimii lähes 

normaalisti tai kokonaan normaalisti. Oirekuva voi olla joko ylä- tai alaraajapainoitteinen (Sil-

lanpää ym. 2004, 163) Hemiplegian aiheuttajaksi liitetään sikiöaikana tapahtunut aivoveren-

vuoto tai aivovaurio (Suomen CP-liitto ry 2018a.), mutta etiologia jää epäselväksi erityisesti 

täysiaikaisesti syntyneillä lapsilla (Sillanpää ym. 2004, 163).  

 

Diplegia spastica tarkoittaa alaraajojen eli jalkojen toimintavaikeutta, mutta lisäksi käsien toi-

minnassa ilmentyy usein rajoitteita. Siinä alaraajojen tahdonalainen motoriikka on vaikeammin 

häiriintynyttä kuin yläraajojen, mutta spastisuus ilmenee aina kummassakin alaraajassa. Usein 
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diplegiassa voidaan tunnistaa niin sanotusti parempi ja huonompi puoli. Lapsen kehityksen ja 

kasvun aikana raajojen asymmetria tuo erityisen haasteen onnistuneelle kuntoutukselle, jotta 

luuston ja lihaksiston kasvu saataisiin ohjattua mahdollisimman symmetrisesti molemmille 

puolin kehoa. (Sillanpää ym. 2004, 163.) Diplegian etiologiaan usein yhdistetään keskosuuden 

erityisongelmat aivojen hapenpuute tai aivoverenvuoto (Suomen CP-liitto ry 2018a.) ja suurim-

maksi ryhmittymäksi voidaan lukea ennenaikaisesti syntyneet lapset (Sillanpää ym. 2004, 163).  

Tetraplegia spastica tarkoittaa neliraajavammaisuutta eli käsien ja jalkojen toimintarajoitteita. 

Vaurio aiheuttaa toimintarajoitteita kummallekin puolelle kehoa. Ominaispiirteenä voidaan pi-

tää sitä, että tetraplegiassa käsien tahdonalainen motoriikka on vähintään yhtä vammautunutta 

kuin alaraajojen (Sillanpää ym. 2004, 163). Tetraplegiaa ja diplegiaa voi olla vaikea erottaa 

toisistaan, mikäli aivovaurio aiheuttaa rajoitteita alaraajojen lisäksi käsien toimintaan. Vieras-

kielisessä kirjallisuudessa usein käytetään yhteistermiä, bilateraalinen CP-vamma (Sillanpää 

ym. 2004, 163). Suomen CP-liiton tietosivuilla jaetaan tetraplegia kahteen alaryhmään: spasti-

nen ja dystoninen tetraplegia. Spastisessa tetraplegiassa tarkoitetaan raajojen erityistä jäyk-

kyyttä, mutta dystonisessa tetraplegiassa lihasjänteys voi vaihdella täysin veltosta jäykkään. 

Tetraplegiaa aiheuttavan aivovaurion syntyminen usein liitetään akuutteihin elvytys- ja teho-

hoitotilanteisiin raskausviikkojen 23 ja ensimmäisen syntymänjälkeisen viikon välillä. (Suo-

men CP-liitto ry 2018a.) 

Lääkehoito. Spastisuuden hoitamiseen lääkkeillä voidaan käyttää systeemistä, intratekaalista 

tai paikallista lääkehoitoa. Systeeminen lääkehoito vaikuttaa kehon kaikkiin lihaksiin ja voi 

heikentää tahdonalaisen lihastoimintaa. Erityisesti systeeminen lääkehoito voi tuoda avun voi-

makkaisiin ja kivuliaisiin lihasspasmeihin tai parantaa spastisuuden heikentämää unen laatua. 

Intratekaalinen lääkehoidolla voidaan ruiskuttaa lääkettä suoraan spinaalitilaan, jolloin alaraa-

jojen spastisuutta voidaan helpottaa ilman, että lääkehoito vaikuttaisi koko kehon lihaksiin. Mi-

käli hoitovaste arvioidaan hyväksi ja elämänlaatua kohentavaksi, voidaan asentaa potilaan vat-

sapeitteen alle lääkepumppu. (Autti-Rämö 1999.) Spastisuuden paikallisista lääkehoidoista bo-

tuliinitoksiini on tunnetuin ja sillä voidaan vaikuttaa lieventävästi spastisuuteen. Lääkehoidon 

etujen maksimoimiseksi olisi sitä käytettävä ennen kuin kehon virheasentoja on muodostunut, 

eli varhaisessa lapsen kasvuvaiheessa. Botuliinia ruiskutetaan suoraan spastisen lihaksen sisään 
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ja se kemiallisen denervaation eli hermon tuhoamisen avulla halvaannutetaan lihas noin 3 kuu-

kauden ajaksi. Lihaksen halvaantuminen on ohimenevää. Lääkehoito antaa terapeuttisen ikku-

nan, jolloin opetellaan liikemalleja normaaleimmaksi tai biomekaanisesti taloudellisimmiksi. 

Botuliinihoito ei sovellu kokonaisvaltaisesti spastisuuden hoitoon, vaan sitä käytetään joko ala-

raajoihin tai yläraajoihin. (Sillanpää ym. 2004, 175.) Sarjahoitona annettavan botuliinihoidon 

on todettu vähentävän ja myöhentävän CP-lasten kirurgisten toimenpiteiden tarvetta (Pihko ym. 

2014, 135).  

Leikkaushoito. Leikkaushoidoilla pyritään säilyttämään kävelykykyä ja parantamaan kävely-

asentoa vähemmän kehoa kuormittavaksi. Nykykäytännön mukaisesti on siirrytty toteuttamaan 

yksittäisten toisinaan toteutettavien leikkauksien sijasta monitasokirurgialeikkauksiin, joissa 

saman leikkauksen aikana korjataan sekä pehmytkudoksia että luisia rakenteita eri niveltasoilla. 

(Lehtonen ym. 2014, 1116.) Kirurgisten hoitojen vaikutus on aina lääkkeitä pysyvämpi ja ra-

kenteita peruuntumattomasti muuttava. Spastisuuden hoidossa kirurgisina toimenpiteinä on 

usein selektiivinen posteriorinen ritsotomia (SPR) ja erilaiset lihasten sekä jänteiden pidennyk-

set, katkaisut ja siirrot. Selektiivisessä ritsotomiassa yksinkertaistettuna katkaistaan poikkeavaa 

vastetta lähettävien säkeiden osa, katkaistava osa on yleisemmin 35-50% koko säkeestä. Tällä 

leikkauksella saadaan todentuvasti spastisuus vähentymään, mutta toiminnallisen tason paran-

tuminen vaatii hyvin intensiivistä postoperatiivista fysioterapiaa. (Autti-Rämö 1999.)  

Ortopedisten leikkaushoitojen on todettu paremmin toimivaksi alaraajoihin, joissa on yläraajoja 

vähemmän tarkkuutta vaativia liiketoimintoja (Keas 1965, 69). Leikkaushoitoja tulisi viivästyt-

tää niin pitkään kuin mahdollista on saada tyydyttäviä tuloksia muunlaisella kuntouttamisme-

netelmällä, jotta kasvavan lapsen älylliselle ja fyysiselle kehittymiselle annetaan kaikki mah-

dollisuudet. Tapauskohtaisesti on harkitsemisen arvoista vapauttaa spastisuuden aiheuttamia 

estoja leikkaushoidolla ennen kuntoutusohjelman aloittamista. Aikaisessa vaiheessa tehty leik-

kaushoito voi mahdollistaa paremman hoitovasteen myöhemmissä hoitomenetelmissä. Leik-

kausta ei tulisi lainkaan harkita eikä ehdottaa hoidettavalle CP-vammaiselle, mikäli leikkauksen 

jälkeisiä fysioterapeuttisia hoitoja ei ole tarkkaan suunniteltu. (Keas 1965, 72-73.) 
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2.3 Liitännäisoireet 

Hyvin harvoin CP-lapsilla todetaan pelkästään puhdas motorinen vamma (Sillanpää ym. 2004, 

169). CP-vammaan voi kuulua monia erilaisia liitännäisoireita, jotka ovat riippuvaisia aivovau-

rion sijainnista, syntymähetkestä ja laajuudesta. Niihin on syytä kiinnittää ajoissa huomiota, 

jotta lapsen kehitystä voidaan tukea tarvittavin keinoin ja kuntoutus voidaan suunnitella entistä 

optimaaliseksi ja tukevana toimenpiteenä arkielämään. (Suomen CP-liitto ry 2018b.) Koulussa 

lasten kognitiivista suoriutumista on syytä tarkkailla, jotta lapselle osattaisiin mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa tarjota tukitoimia oppimisen tukemiseksi ja tällä tavoin voitaisiin ehkäistä 

CP-vammaisten syrjäytymistä jo varhaislapsuudessa. (CP-hanke 2018a) 

CP-vamman liitännäisoireiksi Suomen CP-liiton kotisivuilla listataan näköongelmat, hahmo-

tushäiriöt, aistihäiriöt, ääni- ja tuntoyliherkkyys, asento-, liike- ja tasapainoaistihäiriöt, puheen 

epäselvyys ja puuttuva puhekommunikaatio sekä epilepsia (Suomen CP-liitto ry 2018b). Suo-

malaisten toteuttaman CP-hankkeen ohella liitännäisoireiksi nostettiin myös syömishäiriöt ja 

kognitiiviset sekä käyttäytymisen vaikeudet. Syömisvaikeudet ovat yleisiä CP-vammaisilla lap-

silla ja usein niihin liittyy myös runsasta kuolaamista, suun alueen tuntoherkkyyttä ja puremisen 

vaikeutta. (CP-hanke 2018a.) Kuten edeltävästä listauksesta voidaan ilmentää, liitännäissai-

rauksia sekä -oireita on runsaasti ja niiden osallisuus CP-vammaisuudessa on hyvin yleistä. CP-

vammaan liittyy myös monia liikunnallisia liitännäisoireita, jotka ovat yksilöllisiä kasvun ja 

kehityksen seurauksena. Erityisesti spastinen CP-vamma kasvun aikana voi pahentaa lihaski-

reyksiä ja ohjata täten niveltä toimimaan virheasennoissa sekä väärällä liikeradalla kivun ja 

muun epämiellyttävän tuntemuksen välttämiseksi. Myös kipu on hyvin yleinen liitännäisoire, 

joka on syytä huomioida lapsen normaalin kehityksen ja toimintakyvyn kannalta jo varhaisessa 

vaiheessa. (CP-hanke 2018a.) 

2.4 Kuntoutus 

CP-lapsen lapsen kuntoutus edellyttää ammattitaitoista moniammatillista työryhmää, joka pys-

tyy arvioimaan lapsen kehityksen kannalta merkittävät ongelma-alueet, miten niihin voidaan ja 
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miten niihin tulee vaikuttaa. Lapsen kuntoutuksen tavoitteissa on oltava realistinen ja opittava 

näkemään paitsi itse liikuntavamman, myös muiden osa-alueiden - sensoriset ongelmat, kogni-

tiivisen ongelmat, asymmetria, näön käytön ongelmat - aiheuttaman erityisvaikeudet. CP-

lapsen kuntoutus tulee aina suunnitella yksilöllisesti lapsen tarpeista lähtien. (Sillanpää ym. 

2004, 173)  

Kuntoutuksen tavoitteena on suoda lapselle tai nuorelle kaikki edellytykset tuntea itsensä leik-

kiväksi, liikkuvaksi ja sosiaalisesti onnistuvaksi yksilöksi. Tavoitteet ovat kuntouttamisen on-

nistuvuuden kannalta erittäin merkittäviä asettaa kuntoutujan näkökulmasta, jotta sitoutuminen 

jopa 3 vuoden kuntoutussuunnitelmaan on motivoivaa. Vasta merkityksellisien tavoitteiden 

asettamisen jälkeen on seuraava vaihe miettiä, miten tavoitteisiin päästään. (Pihko ym. 2014, 

134.) Lapsen oma kuntoutusmotivaation on todettu vähenevän murrosiässä, jolloin pituuskasvu 

tulee häiritsemään kokonaismotoriikan hallintaa ja koulunkäynti jo itsessään vaatii lapselta 

enemmän. Henkilökohtainen opetussuunnitelma on tärkeää kaikille CP-vammaisille lapsille, 

mutta erityisesti liikunnan erityistarpeiden huomioimiseksi.  

Psykologinen haaste korostuu minäkuvan muuttuessa, ja saattaa vaikeuttaa lapsen sekä nuoren 

oman liikuntavamman hyväksymistä. CP-vammaisilta nuorilta ei odoteta terveisiin saman ikäi-

siin nuoriin verraten yhtä itsenäistä toimimista arjen päivittäisistä toiminnoista, mutta optimaa-

lisella kuntoutuksella pyritään luomaan itsenäistyvälle nuorelle eväitä tulevaisuuteen ja totu-

tusta auttamisen riippuvuudesta pyritään hienovaraisesti irtautumaan mahdollisuuksien sal-

liessa. (Sillanpää ym. 2004, 172-173.) Optimaalisessa kuntoutussuunnitelmassa tulisi ottaa huo-

mioiin potilaan toimintakyky, sairauden vaikeus, motivaatio ja tukiverkosto lisätä liikuntaa 

sekä kohentaa elämänlaatua, mahdolliset lääkehoidot, suunnitellut leikkaushoidot ja onko käy-

tössä tai suunnitteilla jotain muutoksia fysioterapian tai apuvälineiden suhteen. Kuntoutuksen 

suunnittelu on siis monen tekijän summa ja monen asiantuntijan yhteistyö on täysin väistämä-

töntä.  
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Kouluiässä CP-lapselle tulee useita haasteita lisääntyvän istumisen ja vähentyvän aktiivisuuden 

myötä. Tällöin lapsen ohjaaminen liikuntataitoja ylläpitävään harrastukseen on erittäin merki-

tyksellistä ja nimenomaan sisäisen motivaation ylläpitämiseen. Fysioterapiassa ja liikunnalli-

sissa harrastuksissa tulisi pyrkiä lisäämän lapsen tietoisuutta ja omaa vastuuta liikelaajuuksien 

ja lihaskunnon ylläpidosta. Tällöin saadaan vahvistettua lapsen itsenäistymistä ja voidaan saada 

huomattavia loppuelämän muutoksia aikaiseksi. (Sillanpää ym. 2004, 174-175.) Tutkimusnäyt-

töä on löydetty esimerkiksi terveen käden käytön estämisestä, jossa hemiplegisen yläraajan 

käytön lisääntyminen lisää aktiivisten liikkeiden laatua ja määrää, sekä vähentää liikerajoituk-

sia. Tämä niin sanottu motivoitu käden käyttö ei ole yhtä tuotteliasta alle kaksivuotiaalle lap-

selle kuin sitä vanhempien lasten yläraajalle. (Pihko ym. 2014, 135.) 
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3 MOTORIIKAN SÄÄTELY 

Ihmisen aivojen ja keskushermoston toiminta on erittäin monimuotoista. Keskushermosto muo-

dostuu aivoista ja selkäytimestä, ja aivojen pääosia itsessään on kolme: isot aivot, pikkuaivot ja 

aivorunko (kuva 2). Aivorunko vielä voidaan jakaa neljään eri osaan: väliaivot, keskiaivot, ai-

vosilta ja ydinjatke. Keskushermoston suojana ulkoapäin katsastellessa ovat kallon luiset ra-

kenteet ja niiden alla olevat kalvot. Kovakalvo on uloin kaikista kalvoista ja pitää keskusher-

moston tiiviisti kiinni kallon luissa. (Kauranen 2011,62.) 

 

KUVA 2. Ihmisen aivojen pääosat: isot aivot, pikkuaivot ja kolmiosainen aivorunko numeroi-

tuna. (Muokattu: https://www.biomag.hus.fi/braincourse/images/F003.gif) 

CP-vammaa sairastavat jaotellaan kallonsisäisen patologian mukaisesti kolmeen alaryhmään 1) 

motorisen aivokuoren vammat 2) tyvitumakkeen vammat ja 3) pikkuaivojen vammat. Motori-

sen aivokuoren vammat ovat yhteydessä spastisuuden ja lihasten velttouden ilmenemisiin. Ty-

vitumakkeen vammat aiheuttavat atetoosia, vapinaa ja joskus lihasten jäykkyyttä. Pikkuaivojen 

vammat aiheuttavat ataksiaa sekä koordinaatiohäiriöitä. Valitettavasti sairauksien patologia on 

huomattavasti mutkikkaampaa kuin edellä mainitut luokittelut antavat ymmärtää. (Keats 1965, 
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30.) Ylemmän motoneuronin sairautta usein tutkitaan Babinskin heijasteella (jalkapohjaref-

leksi), jossa jalkapohjaa raapaistaan kantapäästä varpaiden suuntaan terävähköllä esineellä. Iso-

varpaan tulisi kääntyä plantaarifleksioon eli alaspäin, jolloin Babinski heijaste on negatiivinen. 

Babinsinki (1896) havaitsi hemiplegiapotilailla päinvastaisen ilmiön isovarpaan kääntyessä 

dorsaaliasentoon ja esitti tämän ilmiön johtuvan pyramidiradan vaurioon, josta kerrotaan tässä 

tutkielmassa hieman myöhemmin. (Ignatius 1993.) 

 

KUVA 3. Babinskin heijaste, jolla tutkitaan ylemmän motoneuronin vaurioita. (Muokattu: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Ba-

binski%27s_sign_%28de%29.png/220px-Babinski%27s_sign_%28de%29.png) 

Aivokuorella eri alueet ovat erikoistuneet toiminnallisesti eri tehtäviin. Isoaivokuori (kuva 4) 

on muodostunut harmaasta aineesta isojen aivojen pinnalle, ja se vastaanottaa sensorista infor-

maatiota, yhdistelee sitä sekä tekee päätöksiä aistimuksiensa perusteella. Isoaivokuori on jaettu 

noin 50 eri alueeseen ja niistä motoriikan kannalta tärkeimpiä alueita ovat motorinen aivokuori 

(alue 4), premotorinen aivokuori (alue 6), suplementaarinen motorinen aivokuori (alue 8) ja 

suunseudun hermotukseen erikoistunut Brocan alue (alue 44). (Kauranen 2011, 64-65; McCaf-

frey 2005.) Premotorinen aivokuori vastaa suurista massaliikkeistä ja useamman nivelen liike-

sarjoista eli aivokuorialue vastaa karkeamotorisesta liikkumisesta. Premotorisen aivokuoren ja 
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primaarisen motorisen aivokuoren välillä on runsaasti sisäisiä hermoyhteyksiä ja niiden avulla 

nämä kaksi aivokuorta tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa. (Kauranen 2011, 68-69.)  

Spastisuutta tutkiessa alueet 4 ja 8 ovat erityisen mielenkiinnon alaisena. Primaarisen motorisen 

aivokuoren (alue 4) neuronit ovat päättävässä asemassa motoristen yksiköiden toiminnassa. Pri-

maarisen motorisen aivokuoren alueesta on noin 75 % varattuna käden ja kasvojen lihasten 

hermotukselle eli hienomotoriikan lihaksille, ja vain 25 % edustuksessa on vartalon karkeasta 

motorisesta toiminnasta vastaavia lihaksia. Suplementaarinen motorinen aivokuori (alue 8) vas-

taa silmälihasten motoriikasta ja koordinaatiosta pään liikkeiden aikana ja on ensisijaisesti vas-

tuussa lihasten jäntevyyden säätelystä. (Kauranen 2011, 64-67; McCaffrey 2005.) Karkeasti 

sanoen suplementiaarinen motorinen kuorialue suunnittelee ja ohjaa liikkeitä sisäisen pro-

prioseptisen järjestelmän palautteen perusteella, ja premotorinen kuorialueen suunnittelemien 

liikkeiden palaute perustuu pääosassa ulkoiseen näköinformaatioon (Kauranen 2011, 70).  

 

KUVA 4. Brodmannin alueisiin jaoteltu isoaivolohko. Primaarinen motorinen aivokuori (alue 

4) ohjaa yksittäisten lihasten liikkeiden tahdonalaisen hermotuksesta vastaavia hermosoluja 

eli CP-vammaa tutkiessa alue 8 (suplementaarinen motorinen aivokuori) on mielenkiintoinen 

aivokuorialue, sillä sen kuorialueen vaurio aiheuttaa lihasjäntevyyden kasvua ja jäykkyyttä eli 

spastisuutta (Kauranen 2011, 70). (https://www.biomag.hus.fi/braincourse/images/F005.gif) 
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Primaarinen somatosensorinen aivokuori (alueet 1,2 ja 3) havaitsee iholta, lihaksista ja jänteistä 

tulevat tuntoaistimukset (McCaffrey 2005). Motoriikan oppimisen kannalta aivokuorialueet 1, 

2 ja 3 ovat tärkeitä, sillä se välittää myös vartalon ja raajojen asentotietoa (Kenhub 2019). Pri-

maarisen somatosensorisen aivokuoren vauriot aiheuttavat tuntoaistimuksen häiriöitä vartalon 

vastakkaiselle puolelle. Esimerkiksi vaurion oireina voi esiintyä henkilön vaikeutta arvioida 

kappaleiden muotoa tai painoa. Lämpötilojen ja kivun aistiminen voi heikentyä oleellisesti, ja 

kivun paikallistaminen voi olla erityisen vaikeaa. (Kauranen 2011, 72.) Motoriikan kontrolloin-

nissa pikkuaivot osallistuvat tasapainon ylläpitoon, liikkeiden hienosäätelyyn ja lihasten toi-

minnan koordinaatioon. Syvät pikkuaivotumakkeet hermottavat talamuksen ventrolateraalisten 

tumakkeiden kautta primaarista motorista ja premotorista aivokuorta. Tällöin pikkuaivot ovat 

kontrolloivassa asemassa niiden ylempien motoneuronien kohdalla, jotka vastaavat monimut-

kaisten tahdonalaisten liikkeiden lihastoiminnoista. (Panula 2013.) Pikkuaivot eivät osallistu 

liikkeiden suunnitteluun, vaan aktivaatiota on huomattavissa vasta liikkeen aikana ja erityisesti 

hitaiden liikkeiden aikana. Pikkuaivojen vauriot aiheuttavat vapinan lisääntymistä, hienomoto-

riikan vaikeuksia, lihasjäntevyyden laskua ja oppimisvaikeuksia, mutta yksi vaurion motorisista 

seurauksista on lihastonuksen lisääntyminen raajojen ja niskan ojentajalihaksissa. (Kauranen 

2011, 77-78.) 

Tyvitumakkeet eli basaaligangliat sijaitsevat isoaivokuoren tyviosissa ja niihin saapuu hermo-

ratoja koko isoaivokuoren alueelta. Tyvitumakkeiden hankalan sijainnin vuoksi niiden toimin-

tojen tutkiminen on vaikeaa ja toimintaa yleisesti tunnetaan huonosti. Tyvitumakkeiden alueella 

tapahtuneet vauriot on päätelty liittyvän tahdonalaisten liikkeiden ja liikesarjojen säätelyyn, ja 

vauriot voivat aiheuttaa poikkeavuuksia myös lihasjäntevyyden säätelyyn. (Kauranen 2011, 

83.) Tyvitumakkeiden vauriot eivät aiheuta suoranaisia halvausoireita vaan vaikeuksia liikkei-

den koordinaatiossa, ja vauriot sijaitsevat alueilla, jotka laskevat lihastonusta eli seurauksena 

lihasten tonus sekä spastisuus nousevat (Kauranen 2011, 83). 

Keats (1965, 31) viittaa Magounin & Rhinesin (1946) kirjoittamaan viitteeseen siitä, että spas-

tisuutta hoidattaessa millä tahansa hoitokeinolla on otettava huomioon kolme tärkeää neurolo-
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gista tekijää: 1) spinaalinen venytysrefleksi 2) inhiboivan tekijän vaikutus venytysrefleksin pie-

nentymiseen ja 3) edistävän tekijän vaikutus venytysrefleksin suurenemiseen. Magoun & Rhi-

nes (1946) esittivät spastisuuden yhtälönä, jossa neurologisista syistä ensimmäinen vähenne-

tään toisesta ja siihen lisätään kolmas tekijä, joka on täten yhtä kuin spastisuus. Yhtenä hoito-

keinona spastisuuteen käytetään myös spinaalisiin kulkureitteihin vaikuttavia lääkeaineita. Esi-

merkiksi voidaan jäljentää lääkeaineilla presynaptista inhibitiota ja täten saadaan vähennettyä 

tulevaa motoneuronien ärsykettä. (Enoka 2015, 278.) 

Pyramidiradan vauriota usein yhdistetään halvausta ja spastisuutta aiheuttavaksi, mutta yksi-

selitteisesti asia ei ole näin. Halvauksen ennusteeseen vaurion vaikeus on keskeisenä tekijänä, 

mutta ”puhdas” pyramidiradan vaurio ei useinkaan assosioidu spastisuuteen. (Soinne 2019.) 

Pyramidiradan kehittyessä muodostavat kortikaaliselta edustusalueelta lähtevät motoneuronien 

aksonit synapseja tiettyä lihasta hermottavien alempien motoneuronien kanssa. Sikiökautisen 

kehityksen seurauksena vastasyntyneillä on liikehermoja myös saman puolen (ipsilateraalisiin) 

lihaksiin, mutta nämä yhteydet surkastuvat ja lihakseen nähden vastakkaiselta (kontralateraali-

selta) liikeaivokuorelta lähtevät motoneuronien aksonit muodostavat valtaosan synapseista 

alempien motoneuronien ja selkäytimen inhibitoristen välineuronien kanssa. Toisin kuin liike-

hermot, tuntohermot risteävät aina aivorungossa, jolloin tuntoärsykkeet päätyvät ärsykkeen 

suhteen vastakkaiselle aivokuorelle. Nykytietämyksen mukaan tuntoärsykkeet vaikuttavat 

kontralateraalisten motoristen yhteyksien vahvistumiseen. Sekä liike- että tuntohermon saman-

aikaisen aktivoitumisen vuoksi syntyy synaptinen synkronisaatio, mikä johtaa siihen, että kont-

ralateraalinen liikerata vahvistuu ja ipsilateraalinen rata surkastuu. (Pihko ym. 2014, 132.)  
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KUVA 5. Seitsemän rakennetta, joiden toiminnan tuloksena ihmisen kävely toteutuu. 1. Kes-

kushermosto 2. Perifeerinen hermosto 3. Lihakset 4. Nivel 5. Jäykkä segmentti 6. Liike 7. Vas-

tavoimat. (Vaughan ym. 1999, 2) 
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4 NIVELEN LIIKELAAJUUS 

Nivelen liikelaajuutta rinnastetaan usein notkeuden kanssa samaksi termiksi. Nivelen liikelaa-

juuteen vaikuttaa lihas-jänneyksiköiden pidentymiskyky, mutta notkeudella ymmärretään nive-

len liike koko liikelaajuuden alueella. Riittäviä liikelaajuuksia ja notkeutta tarvitaan arkielämän 

tilanteissa yhtä kuin urheilusuorituksissa, mutta riittävä liikelaajuus luo turvaa tuki- ja liikunta-

elimistön toiminnalle sekä tasapainon ja ketteryyden säilyttämiseksi. Riittävän notkeudella voi-

daan vähentää ikäihmisten tapaturmariskiä. Notkeuden ylläpitämisellä voidaan helpottaa nive-

len liikkeitä ja samanaikaisesti syytä huolehtia nivelen liikelaajuudesta, sillä kuormittuminen 

liikeradan ulkopuolella voi vahingoittaa kudoksia. Nivelen liikelaajuutta voi rajoittaa niin pas-

siiviset kuin aktiiviset lihas-jänneominaisuudet. Passiivisesti liikelaajuutta rajoittaviksi voidaan 

lukea nivelen anatominen rakenne, nivelkapseli ja ligamentit. Aktiivisesti liikelaajuutta rajoit-

tavat lihas-jännekomponentit. Lihasjäykkyyden merkitys vaikuttaa suurimmillaan keskiliike-

laajuuksilla liikkuessa, sillä silloin aktiini- ja myosiinifilamenttien välillä poikkisiltojen määrä 

on suurimmillaan. Ääriliikelaajuuksilla liikkuessa sidekudosrakenteiden vaikutus korostuu, esi-

merkiksi kuinka hyvin lihaskalvot eli faskiat sallivat venytystä. (Keskinen ym. 2018, 227-228.) 

Testaamalla nivelen liikelaajuutta saadaan henkilön lihastasapainoa ja lihasryhmien välisiä 

puolieroja kuvaavia muuttujia, ja näiden avulla pystytään tarkentamaan harjoittelun painopis-

tealueita. Nivelen liikelaajuutta testattaessa on erityisen tärkeää testata lihaksien ollessa rentou-

tuneita, jotta saadaan venytystä vastustavat komponentit minimiin. Kun lihakset saadaan ren-

toutuneeksi, jää nivelten ja lihasten sidekudosrakenteet vastustamaan venytystä. Liikelaajuuden 

äärirajoilla iho voi osaltansa olla myös rajoittavana tekijänä nivelen liikelaajuudelle. Myös 

vammautuminen ja sen jälkeen arpikudoksen muodostuminen voivat vaikuttaa rajoittavalla ta-

valla nivelen liikelaajuuteen. Venyttelyharjoitukset vaikuttavat pääasiassa aktiivisesti nivelen 

liikelaajuutta rajoittaviin tekijöihin. Kuten notkeuskin on osaksi riippuvainen anatomisista omi-

naisuuksista, niin myös nivelen liikelaajuus. Kaikkiin liikelaajuuden osatekijöihin ei siis voida 

vaikuttaa, kuten esimerkiksi luisiin rakenteisiin, mutta harjoittelulla pystytään parantamaan lii-

kelaajuuksia toimintakyvyn ja urheilusuorituksien kannalta riittäviin määriin. (Keskinen 2018, 

227-228.) 



 

20 

 

Nivelen liikelaajuuden mittaamisessa käytetään yleisesti objektiivisia menetelmiä, kuten esi-

merkiksi manuaalista goniometria. Manuaalinen goniometri (kuva 5) on mekaaninen kulman-

mittauslaite, jolla saadaan suhteellisen vähäisellä mittauskokemuksella luotettaviakin tuloksia. 

Goniometrillä mitattaessa on tiedostettava nivelen/nivelten keskipisteet, jotka arvioidaan ana-

tomisesti palpoimalla. Goniometri soveltuu pääasiallisesti karkeisiin raajojen liikkuvuusmit-

tauksiin. (Ylinen 2010, 166.) Usein goniometrin mittaaja tulee tutkimustilanteeseen täysin ul-

kopuolisena, jolloin hänellä ei ole mitään tietoa tutkittavista tai tutkimusmenetelmistä (Mahieu 

ym. 2007). Tällöin saadaan tuloksista entistä luotettavammat.  

Pienissä tutkimuksissa ulkopuolisen mittaajan käyttäminen on lähes mahdotonta ja niissä usein 

pyritään käyttämään samaa mittaajaa tulosten toistettavuuden varmistamiseksi. On erittäin huo-

mioonotettavaa, että liikkuvuusmittauksissa saattaa tulla toistojen myötä parannusta, vaikkei 

liikkuvuutta sinänsä olisikaan tullut lisää. Tämä on seurauksena kudosrakenteiden venymisestä. 

Vaikka mittarin käyttöön liittyy usein kohtalainen virhemarginaali, niin on mittari koettu luo-

tettavammaksi kuin ihmissilmällä arvioiminen. (Ylinen 2010, 166-167.) Liikelaajuuksia mitat-

taessa on hyvä olla useampia henkilöitä mukana mittaamassa, jotta tutkimushenkilön mittaus-

tilanteesta saadaan rauhallinen ja selkeä. Goniometriä käyttäessä on syytä kiinnittää lukeman 

havainnointiin tarkkuutta, että se tulisi suoritettua mahdollisimman kohtisuoraan tutkittavaan 

niveleen nähden. 

 

KUVA 6. Manuaalinen goniometri (https://www.fab-ent.com/evaluation/range-of-motion/ba-

seline-plastic-goniometers/) 
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Toistuvasti poikkeavat asennot, väärät liikkeet ja lihasten sekä nivelten muuttuneet biomekaa-

niset ominaisuudet johtavat eittämättä nivelten alueella rakenteellisiin virheasentoihin. CP-

lapsella lihakset ovat jatkuvasti jännitystilassa, jolloin ne toiminnallisesti venyvät riittämättö-

mästi, kuten normaalisti lihakselle tapahtuu lepotilassa, ja täten lihaksien pituuskasvu voi häi-

riintyä. Erityisen riskialttiita lihaksia ovat kahden nivelen ylittävät lihakset kuten esimerkiksi 

m. gastrocnemius, m. hamstring, m. iliopsoas, m. rectus femoris ja reiden adductorit. (Sillanpää 

ym. 2004, 175.) 

4.1 Passiivinen liikelaajuus 

Passiivinen liikelaajuus saadaan ulkopuolisen voiman (oma kehon paino, painovoima, jokin 

laite, teline, avustaja tai väline) avulla (Soanjärvi 2018). Staattista venyttelyä käytetään paran-

tamaan passiivista liikelaajuutta. Staattinen venyttely yksinkertaisuudessaan on sitä, että lihasta 

venytetään liikelaajuuden maksimirajalle asti ja pidetään asentoa muutamien sekuntien ajan. 

(Enoka 2015, 322.) Venytettävän raajan lihaksia pyritään pitämään mahdollisimman rentoina 

venytyksen aikana, sillä venytys tapahtuu ulkoisen voiman avulla (Ylinen 2010, 11). Tämä ve-

nytystekniikka on käytetyimpiä kuntoilijoiden parissa, sillä sitä on helppo ohjeistaa tehtäväksi 

koti- tai ryhmäolosuhteissa. Staattisia venytysliikkeitä on turvallista ohjata vasta-alkajalle ja 

niiden suorittaminen on mahdollista lähes missä vain ilman erityisiä välineitä tai tilavaatimuk-

sia. (Soanjärvi 2018.) 

Passiivisessa liikkuvuudessa liikelaajuus on usein hieman laajempi kuin aktiivisessa liikkuvuu-

dessa. Esimerkiksi kuminauha-avusteinen venyttely on hyvä passiivisen liikkuvuuden lisäämi-

seen. Behm ym. (2016) viittaavat tutkimuksessaan McHug ym. (2010) väitteeseen, että staatti-

nen venyttely olisi käytetyin menetelmä kasvattamaan passiivista liikelaajuutta ja pienentämään 

loukkaantumisriskiä. Useat artikkelit väittävät passiivisen venyttelyn vähentävän lihasvoimaa, 

mutta Ylinen (2010) tarkentaa väitteen olevan seurausta tulosten virheellisestä tulkinnasta. Pas-

siivinen venyttely hetkellisesti heikentää voimantuottoa, mutta se edistää harjoittelusta palau-

tumista. 
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Thomas-testi. Lonkkanivelen ojentumisen testaamiseen tohtori Hugh Owen Thomas kehitteli 

vuonna 1878 Thomas-testin, jossa tutkittava makoilee selällään tutkimuspöydällä pitäen mo-

lempia polvia rinnan päällä ja vuorojaloin suoristaen jalkaa tutkimuspöydän suuntaisesti yhä 

pitäen toisesta jalasta rinnan päällä kiinni. Suorana oleva mitattava jalka, tulisi pitää mahdolli-

simman rentona ja antaa laskeutua tutkimuspöytää vasten. Muunneltu Thomas-testi (kuva 7) 

toteutetaan muutoin samalla periaatteella kuin alkuperäinen versio, mutta tutkittava makoilee 

selällään tutkimuspöydän reunalla, jolloin mitattava jalka roikkuu tutkimuspöydän ylitse pai-

novoiman painaessa jalkaa kohti lattiaa. Muunneltu Thomas-testi antaa kattavamman näkökul-

man lonkkanivelen ekstension määrittämiseen, liikelaajuutta kuvaamaan tulee monta muuta 

muuttujaa eikä testitulos kerro pelkästään lonkan ojentajalihaksista. (Vigotsky ym. 2016.) Vi-

gotsky ym. (2016) totesivat tutkimuksessaan, että muunneltu Thomas-testin reliabiliteettia saa-

daan parannettua, kun alaselän asentoon kiinnitetään huomiota testin aikana. 

 

Muunnellulla Thomas-testillä lonkkanivelen liikelaajuutta mitattaessa arvioidaan ojentaja- ja 

koukistajalihasten sekä lonkan loitontaja- ja lähentäjälihasten osallisuutta passiivisiin liikelaa-

juuksiin (taulukko 1). Muunnellun Thomas-testin testiasennossa mitataan lonkkanivelen lisäksi 

KUVA 7. Muunneltu Thomas testi. Tämä venytysasento kertoo lonkan ojentajalihasten liik-

kuvuudesta. Kuvassa henkilö itseohjautuvasti pitää ei-tutkittavaa jalkaa käsillään tuettuna tut-

kimuspöytää vasten. EXECP-tutkimuksessa tutkimusavustaja on apuna tutkittavalle kuvan 

mukaisen asennon ylläpitämiseksi ja alaselän asennon vakioimiseksi, jotta tutkittavan asento 

olisi mahdollisimman rento liikkuvuustestien ajan. (http://estaticosv2.sportlife.es/rcs/gale-

rias/4572/imagenes/thumb/test-thomas-2_thumb_e.jpg) 
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myös koukistunut polvinivel ja sen avulla arvioidaan kahden nivelen ylittävien lonkan koukis-

tajalihasten lihaspituuksia. (Vigotsky ym. 2016.) On muistettava, että nivelen liikelaajuuteen 

voi vaikuttaa lihasten ja lihaskalvojen lisäksi esimerkiksi luiset rakenteet, nivelkapselit ja liga-

mentit (Clapis ym. 2008).  

TAULUKKO 1. Referenssiarvot muunnellussa Thomas-testissä. Muunnellulla Thomas-testillä 

saadaan mitattua lonkka- ja polvinivelen liikkuvuuksia (Clapis ym. 2008; Gabbe ym. 2004; 

Harvey 1998). Taulukossa on kolmen muunnellun Thomas-testin mittausta ja tutkimusmittauk-

silla saadut referenssiarvot normaalisti kehittyneille. 

Muunneltu Thomas-testi   

Lonkkanivelen kulma 1, 
lonkkanivelen ojen-
nus/koukistus:   

Anatominen asento = 0° 

Lonkan koukistus > 0° = lyhenty-
neet yhden nivelen ylittävät lon-
kankoukistajalihakset (esim. m. 
iliopsoas, lonkan lähentäjät) 

Lonkkanivelen kulma 2, 
lonkkanivelen abduk-
tio/adduktio:   

Referenssiarvo = 0° 

Positiiviset arvot = lyhentyneet lon-
kan loitontajalihakset, negatiiviset 
arvot = lyhentyneet lonkan koukis-
tajalihakset 

Polvinivelen kulma 3: Polvinivel ojentuneena = 0° 

Polven koukistus < 67° = lyhenty-
neet kahden nivelen ylittävät lon-
kan koukistajalihakset (esim. m. 
rectus femoris, tensor fascia latae, 
m. sartorius) 

 

 

Passiivinen polvinivelen ojennus -testi. Passiivisessa polvinivelen ojennustestissä (taulukko 2) 

määritetään takareisilihasten lihaspituuksia ja niiden aiheuttamia liikelaajuusrajoitteita. Mit-

tauksessa tutkittava makoilee selällään tutkimuspöydällä jalat suorina tutkimuspöytää myöten. 

Vuorojaloin testaaja nostaa tutkittavan jalan 90° kulmaan lonkkaniveleen nähden ja hallitulla 

nopeudella ojentaa jalkaa suoraksi, kunnes tutkittavalle ilmenee venytyskipua.  
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Passiivinen nilkan dorsifleksio -testi. Nilkkanivelen passiivista liikelaajuutta voidaan testata ih-

misvoimin avustetusti (kuva 8) tai mikäli passiivinen nilkan liikelaajuus määritetään muulla 

tavoin, on hyvä vakioida ääriasentojen kulma-arvot. Esimerkiksi moottoriohjatulla dynamo-

metrin ääriasentojen mitatut kulma-arvot auttavat analysoinnissa. Testaajan on syytä vakioida 

venytysnopeus, jotta testi soveltuu myös spastisten tutkittavien mittaamiseen. Nilkan dorsiflek-

sion passiivisia liikelaajuuksia määrittäessä arvioidaan pohjelihasten toimintaa (taulukko 2) ja 

mitataan nilkkanivelen liikkuvuutta polvinivelen ollessa ojennettuna ja suorakulmaan koukis-

tettuna. (Baumback ym. 2014; Mosely ym. 2001). 

 

KUVA 8. Nilkkanivelen passiivisen dorsifleksion testaaminen ojennetulla ja koukistetulla pol-

vinivelellä (Baumback ym. 2014). 
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TAULUKKO 2. Nivelten liikkuvuustestejä ja referenssimittauksia normaalisti kehittyneistä 

verrokkihenkilöistä. Passiivisessa polven ojennustestissä tutkitaan pääasiallisesti hamstring-

lihasten vaikuttavuutta polvinivelen liikkuvuuteen (Bandy ym. 1997; Gnat ym. 2010). DF = 

dorsifleksio, EK = ojennettu polvinivel, FK = koukistettu polvinivel (noin 90°).  

Passiivinen polven ojennus -testi   

180° = polvinivel ojentuneena Polven ojennus ≥ 140° = lyhentyneet Hamstring-
lihakset 

  

  

Passiivinen nilkan dorsifleksion testi   

DF/EK < 18° + DF/FK <18°  = lyhentynyt m. soleus 

DF/EK < 18° + DF/FK >18°  = lyhentynyt m. gastrocnemius 

DF/EK > 18° + DF/FK <18°  = nivelpussin kireys 

DF/EK > 18° + DF/FK > 18°  = hyvä m. triceps surae liikkuvuus 

 

4.2 Aktiivinen liikelaajuus 

Aktiivinen liikelaajuus on omin lihasvoimin saavutettu liikelaajuus, ilman ulkoista apua. Se 

kertoo suorittajalihaksen voimantuottokyvystä suhteesta vastavaikuttajan kudoksen venyvyy-

teen (Soanjärvi 2018), mutta se ei kuitenkaan kerro nivelten suurimmasta mahdollisesta liike-

laajuudesta (Ylinen 2010, 11). Aktiivisilla dynaamisilla venytysharjoitteilla pyritään vaikutta-

maan lihasten kykyyn varastoida elastista energiaa. Lihaksen energian varastoimiskykyä voi-

daan harjoittaa venyttämällä lihasta, joka on aktiivisesti supistettu venytyksen aikana. (Ylinen 

2010, 35.) Dynaamiset venytykset eivät ole tehokkaita, mikäli lihasvoima henkilöllä on heikko 

tai kivut inhiboivat motorista systeemiä ja voimantuotto jää tällöin matalalle tasolle (Ylinen 

2010, 87). Dynaamiset notkeusharjoitteet perustuvat myötävaikuttajalihasten kykyyn aikaan-

saada liike (Ylinen 2010,11). Aktiivisten liikelaajuuksien sijasta usein kliinisesti mitataan toi-

minnallisia nivelten liikelaajuuksia suoraan liikkeestä tai liikesarjoista. Toiminnallisten nivel-
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ten liikelaajuuksien määrittämiseen käytetään usein kuvantamismenetelmänä 2D- ja 3D-lii-

keanalyyseja, sillä niillä saadaan mitattua tutkittavalta liikesuorituksen aikana niin kinemaatti-

sia kuin kineettisiä muuttujia. Aktiivisten nivelten liikelaajuuksien testaaminen tarjoavat tera-

peuttisen ja valmennuksen kannalta hyvän keinon maksimoida tutkittavan toimintakykyä 

(Wang ym. 2018; Moiras Filho ym. 2018). Esimerkiksi vammasta tai leikkauksesta kuntoutu-

misessa voidaan tarkastella ajan suhteen biomekaanisia muuttujia (Mason ym. 2018). Huippu-

urheilijoiden osalta liikeanalyyseja tulisi hyödyntää monipuolisesti ympäri kilpailukauden, 

vaikka yksinkertaisuudessaan yksittäisen lajitaidon kehittämiseen (Kotsifaki ym. 2018).  
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5 KÄVELYN BIOMEKANIIKKA 

Ihmisen kävely on yleisin ihmisen liikkeistä, ja se on yksi vaativimmista opittavista liikemal-

leista, mutta oppimisen jälkeen siitä tulee lähes automaattista. (Winter 1988, 1.) Kävelyä voi-

daan kutsua liikkuvuuden yhdeksi komponentiksi. Sen heikentyminen kasvun ja kehityksen 

iässä on vahvasti yhteydessä itsenäisyyden tuntemisen vähentymiseen (Enoka 2015, 145.)     

Kävelyn sykli voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen: tuki- ja heilahdusvaihe. Tukivaihe ter-

veellä ihmisellä on noin 62% koko askeleesta ja heilahdusvaiheen osuus on noin 38%. 

(Vaughan ym. 1999, 9-10.) Kuvassa 9 on esitetty kuvasarjana terveen 8-vuotiaan lapsen käve-

lyn sykliä. Sykli on jaettu päävaiheisiin ja myös seitsemään eri alavaiheeseen. 

KUVA 9. Normaalisti kehittyneen 8-vuotiaan lapsen kävelyn askelsykli. (Mukailtu Vaughan 

ym. 1999, 9) 

Winter (1988, 11) loi yhteenvedon useammasta teoksessaan esitetyistä tutkimuksista, että 

naisten luonnollinen askelnopeus on kävelyssä 6-9 askelta minuutissa korkeampi kuin miehillä. 

Myös samojen tulosten pohjalta tehtiin havainto, että pituus (lyhyt, keskipitkä ja pitkä) ei ole 

suhteessa askelnopeuteen. Askelparin pituus eli askeleen aikana kuljettu matka saadaan määri-

tettyä kantapäästä toisen jalan kantapäähän mitattaessa. Askelsyklin pituus saadaan mitattua 

oikean ja vasemman jalan yhteisen kulkeman matkan perusteella. Kuvassa 10 on janoilla pyritty 
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havainnollistamaan askeleen ja askelsyklin pituuden mittaamiset. Normaalilla, terveellä ihmi-

sellä vasemman ja oikean jalan askeleet ovat lähes samanpituisia, ja täten myös askelsykli on 

symmetrinen oikean ja vasemman puolen askeleessa. (Vaughan ym. 1999, 11-12.) Bennett ym. 

(2005) löysivät tutkimuksessaan, että CP-vammaisilla lapsilla askelparien pituus on lyhyemmät 

kuin normaalisti kehittyneiden verrokkiryhmän lapsien. 

Kävelynopeuteen vaikuttaa siis askelparin pituus, mutta lisäksi askeleiden määrä sekunnissa. 

Mikäli kävelynopeutta haluttaan kasvattaa, tulisi askelparin pituuden pysyä samana mutta as-

keltiheyden kasvaa tai päinvastoin, askelparin pituus kasvaa ja askeltiheys pysyy vakiona. 

(Enoka 2015, 131.) Mikäli oikean ja vasemman jalan askelsyklin pituudet ovat epäsymmetrisiä, 

tulisi askelmittaukset suorittaa ympyräkävelyllä (Winter 1988, 11). Hemiplegiapotilaan askel-

syklissä voi olla huomattavissa epäsymmetriaa vasemman ja oikean jalan välillä (kuva 11). Li-

säksi askelleveys voi olla käytännöllinen parametri kuvaamaan mediolateraalista jalkojen etäi-

syyttä toisistaan. Tasapainohäiriöpotilailla, askelleveys voi kasvaa jopa 15 tai 20 senttimetriin. 

(Vaughan ym. 1999, 12.) Kävelyn vaikeudet ovat usein vahvemmin yhteydessä vähentyneeseen 

pohjelihasten aktiivisuuteen kuin spastisuuden määrään (Enoka 2015, 145). 

 

 

KUVA 11. Esimerkki hemiplegikon askelluksesta. Terve jalka astuu suoraan, mutta hemiple-

ginen jalka tekee puoliympyrän joka askeleella. (https://clinicalgate.com/gait-3/) 

KUVA 10. Askel ja askelsykli (mukailtu Vaughan ym. 1999, 12) 
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Saksikävelyksi nimetyssä biomekaanisessa epämuodostumassa potilas kävelee polvien ollessa 

yhdessä (kuva 12). Tämä ilmenee usein spastisilla CP-vammaisilla, erityisesti diplegiaa sairas-

tavilla CP-vammaisilla ja on selvä ilmentymä reiden lähentäjälihasten spastisuudesta. Saksikä-

vely voi myös kertoa potilaan heikoista tai veltoista keskimmäisistä pakaralihaksista (m. 

gluteus medius), joiden tehtävänä on stabiloida lantion asentoa (Keas 1965, 107-108.) Myös 

lantion koukistumisen epämuodostumat ovat helposti kävelyanalyysista huomattavissa. Niitä 

voidaan oikoa venyttelemällä ja pitämällä oikomistukia (Keas 1965, 112). Diplegiaa sairasta-

villa jo pelkkä seisoma-asento (kuva 13) aiheuttaa kuormittavuutta nivelille ja tuottaa virhe-

asentoja.                                                                                                                                                                                                            

 

KUVA 12. Scissors gait. Usein tämä kävelyn askelluksen epämuodostuma ilmenee spastisilla 

CP-vammaisilla, erityisesti diplegiaa sairastavilla. Tässä epämuodostumassa potilas kävelee 

polvet toisissaan kiinni. (http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/origi-

nal_440513_Lg27AAKHCw9fUltsii0ZbEn2l.jpg.) 

 

KUVA 13. Diplegikkolapsen seisoma-asento. (https://jamanetwork.com/data/Jour-

nals/NEUR/24396/noc110089f2.png) 
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Kliinisessä kävelyanalyysissa kerätään kävelyn aikana suuri määrä biomekaanisia määrällisiä 

muuttujia tukemaan varsinaista videokuvaa. Askelparametrit, kinemaattiset ja kineettiset muut-

tujat sekä lihasten sähköinen aktiivisuus (elektromyografia) kuuluvat näihin mitattaviin muut-

tujiin. Alaraajojen tutkimisessa on myös syytä määrittää tutkittavan antropometriaa (pituus, ke-

hon massa, alaraajojen mitat), passiiviset nivelten liikelaajuudet, lihasvoimatasot ja lihasten 

spastisuus. (Armand ym. 2016.) Armand ym. (2016) toteaa katsausartikkelissaan, että vaihtelut 

ovat suuria CP-vammaisten kävelyn aikaisten muuttujissa. Koska pelkästään GMFCS-

luokitteluasteen sisällä on havaittavissa suurta hajontaa, ei luokitteluiden pohjalta voida ennus-

taa mitään merkittävää kävelyn muuttujista. Kliinisellä kävelyanalyysilla on siis suuri merkitys 

kävelyn poikkeavuuksien parempaan ymmärtämiseen. (Armand ym. 2016.) 

5.1 Kinematiikka  

Kinematiikka on termi, joka kuvaa kehon liikkeitä huomioimatta liikkeeseen kohdistuvia ul-

koisia tai sisäisiä vaikuttavia voimia. Esimerkiksi askelluksessa käytetään yhtä askelta kuvaa-

maan tapahtuvaa liikettä ajan suhteen. Huolimatta siitä, että millä menetelmällä tutkimustulok-

set on kerätty, on huomioitava niiden olevan nettoarvoja useamman lihaksen voimista. Kine-

maattisten muuttujien - paikkatieto, nopeus ja kiihtyvyys – lukumäärä on korkea, mikäli niiden 

avulla halutaan määrittää yhden askelluksen sykli. Jos ajatellaan ihmisen kehoa 15-segmentti-

sena systeeminä, niin kokonaisen kehon kinematiikan selvittäminen askelluksen aikana vaatisi 

135 kuvaajaa. (Winter 1988, 15.) 

Kinemaattisia muuttujia mitattaessa on mietittävä mittausmenetelmien valinoissa sitä, että onko 

tutkimuksessa aiheellista mitata absoluuttisia vai suhteellisia arvoja. Suhteellisilla arvoilla ei 

tietenkään voida laskea absoluuttisia muuttujia kehon tuottamalle liikkeelle. Kuten esimerkiksi 

goniometrillä mitattaessa ei voida nivelkulmilla suoranaisesti esittää koko liikettä kuvaavia mit-

taustuloksia. Lisäksi kiihtyvyysanturit mittaavat pelkkää suhteellista kiihtyvyyttä, jolloin ana-

tomiset tekijät muuttuvat liikkeen suorituksen aikana. Liikeanalyysin kuvantamismenetelmät 

ovat hyvä esimerkki, kuinka saadaan tallennetuksi kehon kinemaattinen kokonaisuus askelluk-
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sen aikana. (Winter 1988, 15.) Kävelyanalyysista saadaan määritettyä temporaalisia ja spatiaa-

lisia muuttujia, kuten esimerkiksi kävelynopeus, askelkadenssi, askelparin ja askeleen pituudet, 

askelleveys sekä tuki- ja heilahdusvaiheiden kestot. Eri ohjelmistoilla on toki eroavaisuuksia 

hieman muuttujien laskennassa käytetyissä parametreissa, mutta pääpiirteittäin kinemaattiset 

muuttujat määritetään massakeskipisteen paikanmuutoksen suhteesta niveliin ja segmentteihin. 

(Armand ym. 2016.) 

Nivelkulmamuutokset kävelyssä. Nopeuden kasvaminen askelparin pituuden muutoksella, niin 

kävelyssä kuin juoksussakin, ilmenee nilkan, polven ja lantion kulmien muutoksina. Merkittä-

vimmät muutokset esiintyvät polvinivelen muutoksissa. Polvinivel koukistuu niin tuki- kuin 

työntövaiheessa, mutta koukistuskulman muutoksien on tutkittu olevan suurempia juoksussa 

kuin kävelyssä. (Enoka 2015, 131.) Moseley ym. (1993) kommentoi, että polvinivelen yliojen-

tuminen on yksi yleisimmistä raportoiduista tutkimustuloksista, kun tutkitaan hemiplegista as-

kellusta. Yleisin askeltamisen epänormaalius CP-vammaisuudessa ilmenee polvinivelissä, kun 

tarkastellaan parametreja sagittaalitasossa. Polven riittämätön liikelaajuus ilmenee usein jalan 

dynaamisessa liikelaajuudessa ja voi aiheuttaa jäykän polven askellusta. (Sutherland & Davids 

1993.) Jäykkä polvinivel askelluksessa on yksi tärkeimpiä kävelyn poikkeavuuksista, joka il-

menee CP-vammaisilla. Siinä heilahduksessa polvinivel ei koukistu yhtä paljon kuin normaa-

listi kehittyneiden henkilöiden kävelyssä ja Krogt ym. (2010) viittaa artikkelissaan, että jatkuva 

aktiivisuus suorassa reisilihaksessa (m. rectus femoris) askeleen heilahdusvaiheessa olisi selit-

tävin tekijä polven rajoittuneessa liikelaajuudessa (Lewerenz ym. 2019). Normaalissa kävelyn 

askelluksessa lonkka- ja polvinivel koukistuvat nopeasti esi- ja alkuheilahduksen aikana alus-

taen jalan heilahdusta sekä jalan kontakti-iskua. (Krogt ym. 2010.)  

5.2 Kinetiikka 

Kinetiikka on terminä käytetty kuvaamaan voimien, tehojen ja energioiden mittaamista kehon 

liikkeessä (Winter 1988, 6). Sagittaalitason kineettisiä analyyseja käytetään ymmärtämään kä-

velyä niin normaaleissa tapauksissa kuin myös liikuntavammojen kohdalla (Eng & Winter 
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1995). Tutkimuksissa kineettisiä muuttujia ovat esimerkiksi alustan reaktiovoimat, nivelmo-

mentit, niveltehot ja mekaaniset energiat. Jalan tuottamaa alustan reaktiovoimaa mitataan voi-

malevyanturien avulla kävelyanalyysin aikana. (Armand ym. 2016.) Non-invasiivisessa tutki-

muksissa kävelyn aikaisia lihasten tuottamia voimia ei voida suoraan mitata, mutta kävelyana-

lyysin muiden mitattavien muuttujien avulla voimat voidaan laskennallisesti arvioida. Nivel-

momenttien määrittämiseksi tarvitaan painekeskipiste, alustan reaktiovoimat ja nivelten kine-

maattisia muuttujia. (Dicharry 2010.) 

Mittausmenetelmän tulosten vakiointi on osoittautunut erittäin haasteelliseksi, sillä vaihtelevai-

suus on laajaa ja on todettu, että vertaileminen on tehtävä yksittäisen tutkimushenkilön omien 

kävelyaskelluksien välillä. Woolley (2001) toteaa katsausartikkelissaan, että massakeskipisteen 

paikka sijoittuu hemiplegiapotilailla lähemmäksi tervettä jalkaa, kun taas normaaleilla ihmisillä 

seistessä massakeskipisteen on hyvin tasapainoisesti kohtisuorasti alustaan nähden. (Woolley 

2001.) CP-vammaisen kävelyn aikaisen massakeskipisteen vaihtelun tutkiminen voisi auttaa 

ymmärtämään heidän kävelyn taloudellisuutta enemmän (Bennett ym. 2005). 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tämä tutkielma tehtiin osana EXECP-tutkimusta, jossa selvitetään yksilöllisesti suunnitellun ja 

ohjatun liikunnallisen kuntoutuksen vaikutusta spastisten CP-vammaisten lasten ja nuorten toi-

mintakykyyn ja hermolihasjärjestelmän mekanismeihin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli 

tutkia passiivisten liikelaajuuksien ja kävelyn aikana mitattujen nilkka-, polvi- ja lantionivelien 

liikelaajuuksien välistä yhteyttä. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia kasvaako CP-vammaisilla ala-

raajojen kävelyn aikaiset liikelaajuudet kolmen kuukauden liikuntaintervention seurauksena, ja 

onko muutos positiivinen vielä ylläpitojakson jälkeen.  

Tutkimuskysymys 1: Onko CP-vammaisten ja verrokkien nivelten liikelaajuuksissa 

eroa, ja muuttuvatko CP-vammaisten lonkka-, polvi- ja nilkkanivelen kävelyn aikainen 

liikelaajuus tilastollisesti merkitsevästi 3 kuukauden liikuntaintervention seurauksena? 

Hypoteesi: CP ja verrokkiryhmän välillä on eroa, mutta kinemaattisia muuttujia tarkasteltaessa 

tilastollinen merkitsevyys jää alhaiseksi. Passiivinen liikelaajuus on merkittävästi suurempi 

kuin kävelyssä mitattu nivelen liikelaajuus. Liikelaajuudet kasvavat 3 kuukauden liikuntainter-

vention seurauksena. 

Hypoteesin perustelu: Geerdsen ym. (2015) tutkimuksessaan osoittivat, että CP-vammaisten 

kävelyn aikainen nilkkanivelen maksimaalinen liikelaajuus oli merkitsevästi pienempi kuin 

verrokeilla. (p < 0.01). Rasmussen ym. (2019) eivät löytäneet tilastollisesti eivätkä kliinisesti 

merkitseviä eroja CP-vammaisten lasten ja verrokkiryhmän väliltä kävelyn aikaisista nivelten 

liikelaajuuksista. EXECP-tutkimuksessa yksilöllisesti suunnitellaan liikunnallinen interventio, 

joka sisältää venytysharjoituksia. Venytysharjoituksilla oletetaan olevan vaikutusta tutkittavien 

passiivisiin ja kävelyn aikaisiin liikelaajuuksiin. 
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Tutkimuskysymys 2: Korreloivatko passiiviset ja kävelyn aikaiset lonkka-, polvi- ja 

nilkkanivelen liikelaajuudet keskenään, ja onko ryhmien välillä korrelaation vahvuus-

eroja?  

Hypoteesi: Passiiviset ja kävelyn aikaiset nivelten liikelaajuudet korreloivat kohtalaisesti kes-

kenään. CP ja verrokkiryhmien välillä esiintyy erisuuruisia korrelaatiokertoimien vahvuuksia, 

verrokkiryhmällä on suurempi nivelten liikelaajuuksien korrelaatio.  

Hypoteesin perustelu: Desloovere ym. (2005) totesivat tutkimuksensa tuloksien perusteella, että 

kävelyn aikaisten liikelaajuuksien ja passiivisesti mitattujen liikelaajuuksien välillä ei ole tilas-

tollisesti vahvaa merkitsevyyttä (Desloovere ym. 2005), mutta arvelivat ryhmän homogeeni-

suuden vaikuttaneen laskevasti merkitsevyyksiin. Passiivisten ja kävelyn aikaisten liikelaajuuk-

sien yhteys kasvoi, kun regressioanalyysissa lisättiin spastisuuden, voiman ja selektiivisyyden 

muuttujat (Desloovere ym. 2005). 

Tutkimuskysymys 3: Onko kävelyn askelparametrien symmetriassa havaittavissa eroja 

CP-vammaisten ja verrokkiryhmän välillä? Parantuuko CP-vammaisten kävelyn sym-

metria 3 kuukauden liikuntaintervention seurauksena? 

Hypoteesi: Ryhmien välillä on eroavaisuutta kävelyn symmetriassa ja verrokkiryhmä on näistä 

kahdesta symmetrisempi. Askelpituuksien erot tasoittuvat intervention seurauksena ja askel-

sykli kasvaa spastisessa jalassa, jolloin kävelyn symmetria CP-ryhmällä lähentyy verrokkiryh-

män symmetriaa. 

Hypoteesin perustelu: CP-vammaisilla askelpituus on eriäväinen vasemman ja oikean jalan vä-

lillä johtuen lihastasapainosta ja spastisuuden aiheuttamasta lihaspituuden muutoksista. Ter-

veessä tai terveemmässä jalassa askelsykli on pidempi kuin spastisessa jalassa. Winter (1988, 

4) määrittelee askelsyklin pituuden mitattavaksi saman jalan kantaiskusta seuraavaan kantais-

kuun, jolloin kahden askeleen summa on yhtä kuin askelsyklin pituus. Askelsyklin pituus voi-



 

35 

 

daan olettaa olevan symmetrinen molemmissa jaloissa, mikäli ihminen kävelee suorassa lin-

jassa. (Winter 1988,4.) Liikuntainterventiolla pyritään vaikuttamaan CP-vammaisten lihasten 

epätasapainoon, alaraajalihasten voimatasoihin sekä parantamaan kävelyn biomekaniikkaa. In-

terventiolla pyritään lähentämään CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakykyä normaalisti 

kehittyneiden tasolle.  
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Neuromuscular 

Research Center:ssä (NMRC). EXECP-tutkimukselle on Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin tut-

kimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto (13.4.2017, täydennetty 25.4.2018). 

7.1 Tutkittavat 

Tutkimukseen rekrytoitiin 9-24-vuotiaita spastisia CP-vammaisia (N=8), joilla oli diagnosoitu 

hemi- tai diplegia, ja GMFCS-luokituksen oli oltava I-III. Tutkittavan oli pystyttävä kulkemaan 

itsenäisesti ilman pyörätuolia sekä ymmärrettävä ohjeita. Mikäli tutkittava oli osallistunut ala-

raajojen leikkaukseen, ollut lääkehoidossa kuluneen kuuden kuukauden aikana tai tutkittavalle 

oli tehty selektiivinen dorsaalinen ritsotomia, tutkimukseen osallistuminen arvioidaan uudel-

leen tapauskohtaisesti. Lastoituksen/estävän kipsauksen käyttö tai 6 kuukauden sisällä alaraa-

jojen voimaharjoitteluohjelmaan osallistuminen ovat esteenä tutkimukseen osallistumiseen. 

Tutkimukseen rekrytoitiin verrokkiryhmän terveet, normaalisti kehittyneet tutkittavat jokaiselle 

CP-vammaiselle tutkittavalle ikä- ja sukupuolivastaavuuksista. Verrokkiryhmään osallistumi-

seen asetettiin poissulkukriteeriksi kilpatason urheiluharrastus, sillä kyseisellä tasolla harjoitte-

lukuormitus on korkea ja harjoitusohjelmaan kuuluu säännöllisesti voimaharjoittelua, joka ei 

palvellut verrokkiryhmän mittaustuloksien käyttötarkoitusta. 

Tutkittavien rekrytointi tapahtui lehti-ilmoituksilla, infotilaisuuksissa, puhelimitse ja sähköpos-

tilla yhteyttä ottamalla pääasiassa Jyväskylän lähiseutujen terveyskeskuksiin, fysioterapialai-

toksiin, urheiluseuroihin ja CP-vammaisten järjestöihin. Rekrytointiprosessin ja tutkimuksen 

edetessä hakualuetta laajennettiin lähikaupunkeihin, esimerkiksi Jämsään, Kuopioon ja Tam-

pereelle. Rekrytointia suoritettiin useammassa erässä alkaen vuodesta 2017. Tämän tutkielman 

aikana tutkimusprosessissa oli mukana 15 tutkittavaa, joista oli 8 CP-vammaista ja 7 verrokki-

ryhmäläistä. Kaikilta tutkittavilta ei ollut mahdollisuutta saada kaikkiin 4 mittaukseen tuloksia 

mukaan tähän tutkimukseen, sillä EXECP-tutkimus oli osalla tutkimusryhmässä vielä kesken, 

joten POST-mittauksista saatiin 6 tutkittavan mittausdatat tähän tutkimukseen. 
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7.2 Tutkimusasetelma ja mittaukset 

EXECP-tutkimuksen mittausten kesto oli yhteensä 9 kuukautta (kuva 14) ja jokaisella mittaus-

jaksossa mittauksia oli kolmenlaisia: liikkuvuus- ja voimamittaukset (S1), paastoverinäyte, ke-

honkoostumusmittaus, 3D-liikeanalyysi ja 6 minuutin kävelytesti (S2) sekä MEG-mittaukset 

(S3). Tutkimuksen aluksi tutkittaville ja alle 18-vuotiaiden tutkittavien vanhemmille lähetettiin 

sähköpostitse esikysely, jolla tehtiin alkukartoitusta tutkimukseen osallistuvien CP-vammaisten 

osalta. Mikäli esikyselyn perusteella ei ilmaantunut poissulkukriteerejä, tutkittavan kanssa so-

vittiin ensimmäisen mittausjakson aikataulut. Ensimmäisissä mittauksissa, tutustumismittauk-

sissa, tutkittavat ja alaikäisten huoltajat allekirjoittivat suostumuksen osallistumisestaan 

EXECP-tutkimukseen. Myös verrokkiryhmän tutkittavien oli allekirjoitettava suostumuslo-

make osallistumisestaan tutkimukseen. 

S1-, S2- ja S3-mittauksia sisältyi 9 kuukauden tutkimuksen aikana 4 kertaa: 2 ennen liikunnal-

lista kuntoutusjaksoa (PRE1 ja PRE2), 1 interventiojakson päätteeksi (POST1) ja viimeiset mit-

taukset (POST2) 3 kuukautta interventiojakson loppumisen jälkeen. Tutustumismittaukset 

(FAM) olivat sisällöltään kuin S1-mittaukset, ja ne tehtiin kaikille koehenkilöille aivan ensim-

mäisiksi mittauksiksi. Verrokkiryhmällä ei tutkimuksessa ollut interventiota eikä 9 kuukauden 

kohdalla suoritettavaa jälkiseurantamittauksia, joten heille suoritettiin tutustumismittaukset ja 

muut kolme mittausta kahdessa erässä eli FAM, PRE1 ja PRE2. PRE-mittauksilla haluttiin 

kontrolloida ajan vaikutusta. Tässä tutkielmassa käytettiin S1:n passiivisia nivelten liikelaa-

juuksien mittaustuloksia ja S2:n liikeanalyysin aikana mitattuja kävelyn aikaisia nivelkulmia.  
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KUVA 14. EXECP-tutkimusasetelma. EXECP:n tutkimusryhmä jakaantui kahteen ryhmään 

CP-vammaiset ja verrokkiryhmä (TD). Oikealla kuvassa kulkee aikajana, joka on piirretty ha-

vainnollistamaan 9 kuukauden pituisen tutkimuksen eri ajanjaksoja ja niiden kanssa on tasattu 

kuhunkin ajanjaksoon liittyvät tutkimusmittaukset. 

7.2.1 Nivelten passiiviset liikelaajuudet 

Liikkuvuuden mittauksissa oli yhteensä kolme eri testiä: muunneltu Thomas-testi, passiivinen 

polven ekstensio -testi ja passiivinen nilkan dorsifleksio-testi. Mittaukset suoritettiin kolmen 

peräkkäisen toiston mittauksina ja niistä laskettiin keskiarvot ja –hajonnat jokaisen ryhmän kes-

ken erikseen ja ne olivat ohjenuorana yksilöllisesti suunnitellun liikunnallisen intervention ve-

nytysohjelman sisällön painopisteitä laatiessa. Tutkimuksessa mitattiin lonkka- ja polvinivelten 

EXECP-tutkimus 

TD CP 

FAM –      

mittaukset: 

S1 

PRE 1 –    

mittaukset: 

S1, S2 ja S3 

PRE 2 –    

mittaukset: 

S1, S2 ja S3 

POST 1 – 

mittaukset: 

S1, S2 ja S3 

POST 2 – 

mittaukset: 

S1 ja S2 

Tutkimus   

alkaa 

3 kk kontrolli-

jakso 

3 kk inter-

ventio 

3kk intervention 

loppumisesta 
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passiivisia liikelaajuuksia muunneltua Thomas-testiä käyttäen. Passiivinen polven ekstensio -

testi oli ensimmäinen liikkuvuuden mittauksista tutkittaville. Ennen varsinaisia mittauksia tes-

taaja suoritti rauhallisella tahdilla lämmitteleviä polven ojennusliikkeitä molemmille jaloille, 

jotta tutkittava tuli tutuksi venyttelyliikkeestä ja oppi havaitsemaan venytyskivun tunteen. Tut-

kittavaa ohjeistettiin selinmakuulle tutkimuspöydälle ja testi suoritettiin vuorojaloin. Tutkimus-

avustaja tarkkaili, että tutkittavan toinen jalka pysyi liikkumatta tutkimuspöytää vasten ojen-

nettuna. Maksimaalisessa passiivisen polven ojennustestissä tutkittavan reisi nostettiin lonkan 

suhteen suorakulmaan ja polvea ojennettiin hitaasti siihen asti, kunnes tutkittava pyysi lopetta-

maan venytyskivun ilmaantuessa. Kyseisellä passiivisella polven ojennustestillä määritetään 

takareisilihasten venyvyyttä.  

Yhden nivelen ylittävä lonkankoukistajan liikkuvuus mitattiin muunnellulla Thomas-testillä 

jossa tutkittava makoilee selällään tutkimuspöydällä pitäen kiinni toisesta alaraajastaan samaan 

aikaan kuin toisen jalan annetaan roikkua täysin rentoutuneena tutkimuspöydän reunan ylitse 

(kuva 7). Tarvittaessa tutkimusavustaja avusti tutkittavaa pitämään polvesta kiinni, jotta ala-

selkä saatiin tuetuksi tutkimuspöytää vasten testiprotokollan mukaisesti. Muunnellulla Thomas-

testillä mitattiin maksimaalinen passiivinen lonkan ojennus ja lonkan loitontajien/lähentäjien 

venyvyys. Samaisessa asennossa mitattiin myös polvinivelen liikelaajuus, jolloin polvinivelen 

liikelaajuus määräytyi kahden nivelen ylittävien lonkan koukistajalihaksien liikkuvuuden poh-

jalta. Polvinivelen liikkuvuutta testattiin myös tukemalla lonkkanivel pöytää vasten, jolloin 

edellä mainittu vaikutus saatiin suljettua pois. Tutkittava asetettiin tutkimuspöydälle makuul-

leen siten, että lonkka oli täysin tuettuna ja osittain takareisikin. Polvinivelen oli oltava pöydän 

reunan ulkopuolella, jolloin tutkittava jalka pääsi asettumaan rennosti painovoiman vaikutuk-

sena kohti lattiaa ja tutkimusavustaja auttoi pitämään tutkittavan toista jalkaa ilmassa noin 90º 

kulmassa lonkkaniveleen nähden.  

Passiiviset nilkkanivelen maksimaaliset dorsifleksiot mitattiin moottoriohjatulla dynamomet-

rillä, mutta tuolloin dynamometriin ei kytketty moottoriohjausta vaan jalkalautaa liikutettiin 

testaajan käsivoimin. Tutkittava istui tutkimuslaitteen tuoliin noin 60º lonkkanivelen kulmassa, 

nilkkanivelen ollessa 35,5º ojennuksessa (0° = nilkkanivelen anatominen asento) ja polvinivel 
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oli täysin ojentuneena. Passiiviset liikelaajuudet testattiin polvikulmien ollessa 0º ja 90º. Tes-

taaja liikutti käsivoimin jalkalevyä hitaasti (< 5º/s) kohti tutkittavan maksimaalista nilkkanive-

len dorsifleksiota. Tutkittavaa ohjeistettiin kertomaan, mikäli venytyskipua ilmeni liikkuvuus-

testin aikana. Venytyskipu oli merkki testaajalle pysäyttää liike. Toinen venytyksen keskeyttä-

miskriteeri oli kantapään sensorin nouseminen yli 1,5 cm. Lisäksi tutkimusavustaja tarkkaili 

testien aikana tutkittavan polvinivelen asentoa, että polvinivelen asento pysyi stabiilina ja nilk-

kanivelen liikelaajuudeksi saatiin mahdollisimman todenmukainen arvo. Spastisisille tutkitta-

ville nilkkanivelen maksimaalinen dorsifleksio asetettiin 21 asteen kulmaan, joten teoreettinen 

nilkan maksimaalinen liikelaajuus oli 56,6 astetta. Passiivisia dorsifleksion liikelaajuustestejä 

tehtiin 3 kappaletta aina yhtä jalkaa kohden ja molemmilla polvikulmilla. Maksimaaliset pas-

siiviset dorsifleksiot analysoitiin Spike2-ohjelmistolla (CED, Cambridge, Englanti) jokaisesta 

mittauksesta molemmat jalat ja polvikulmat erikseen sekä jatkoanalyyseihin käytettiin kolmen 

mittauksen keskiarvoja. Spike2-ohjelmiston analyyseissa käytettiin kalibrointiin jalkalevyn 

plantaarifleksion ääriasentoa (35,5 astetta), joka oli mitattu moottoriohjatun dynamometrin jal-

kalevyn raja-arvona. Analyyseissa tuli tarkkailla myös kantapään sensoritietoa. Mikäli kantapää 

irtosi mittauksen aikana yli 1,5 cm, tuli määrittää maksimaalinen dorsifleksio ennen kantapään 

nousemista. 

7.2.2 Vicon 3D-liikeanalyysi 

3D-liikeanalyysien tallentamiseen EXECP-tutkimuksessa käytettiin Nexus-ohjelmistoa (Vicon 

Motion Systems, Oxford, UK) ja 8 kappaletta MXT40-kameraa. Kameroiden kuvataajuutena 

käytettiin 200 Hz. Kävelyanalyysissä tutkittavat kävelivät edestakaisin 7.4 m pitkää ja 0.6 m 

leveää kumialustallista kävelyrataa laboratoriossa. Voimalevyjen sijainti katkaisi kuljettavan 

kumialustan, mutta tutkittavia pyydettiin olemaan huomioimatta niitä. Kamerat aseteltiin ku-

vaamaan tutkittavaa kuvamaan useasta suunnasta pimeiden kuvauskulmien välttämiseksi. En-

nen kävelyanalyysia kamerat ja Vicon-ohjelmisto kalibroitiin kuvaamaan tarkasti 7,4 m kertaa 

0,6 m aluetta kävelyradalla. Tutkittaville asetettiin heijastavat markkerit stardardoituihin paik-

koihin (kuvat 15,16 ja 17), joka mahdollisti molempien alaraajojen kinemaattiset laskennat Ne-

xus 2.7-ohjelmiston valmiilla alaraajojen laskentakaavoilla.  
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Kävelyanalyysi toteutettiin edestakaisin kulkemalla kävelyrataa turvallisesti ja kontrolloidusti 

maksimikävelynopeuttansa 6 x 1 minuutin sarjatoistomittauksena eli tutkittavat kävelivät yh-

teensä 6 minuuttia. Ennen kävelytestin aloittamista tutkittavaa ohjeistettiin lämmittelemään 

noin 5 minuutin ajan pitkin kävelyaluetta ja vähitellen kiihdyttäen maksimaaliseen kävelyno-

peuteen. Lämmittelyn aikana testaaja tarkkaili Vicon Nexus -ohjelmistossa näkyvää tutkittavan 

alaraajojen mallinnusta. Tutkittavaa ohjeistettiin suorittamaan käännökset hitaammin, jotta kä-

velyanalyysin tallennus voitiin katkaista käännöksien ajaksi. Tutkimusavustaja tarkkaili testin 

ajan, että heijastemarkkerit pysyivät paikoillaan, kävelynopeus säilyi tasaisena ja tutkittavan 

olotila pysyi vakaana. Tutkittavalle korostettiin mahdollisuutta pysäyttää kävelyanalyysi levon 

ajaksi, mikäli tunsivat väsymystä. Levon aikana tutkittava seisoi paikoillaan ja usein tutkitta-

valle tarjottiin vaihtoehtona tuolille istuutumista.  

 

KUVA 15. Markkerien kiinnityspaikat edestä kuvattuna Vicon Nexus -ohjelmiston sisäisen 

Plug-in-Gait Lower Body -laskentamallin mukaisesti. Kuvassa on mallin vuoksi nimetty oike-

anpuoleiset jalan markkerien sijoituspaikat lyhentein, joita käytetään Vicon Nexus -ohjelmis-

tossa. RTHI = oikeanpuoleinen reisi, RKNE= oikeanpuoleisen polvinivelen distaalinen keski-

kohta, RTIB= oikeanpuoleinen sääri, RANK= oikeanpuoleinen distaalikehränen, RTOE= oi-

keanpuoleiset varpaat, LASI= vasemmanpuoleinen etummainen suoliluun ylietukärki ja 

RASI= oikeanpuoleinen etummainen suoliluun ylietukärki. (https://docs.vicon.com/down-

load/attachments/50888857/MarkerPlacement_LowerBody_Front.png?version=1&modifi-

cationDate=1512999727000&api=v2) 
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KUVA 16. Markkerien kiinnityspaikat taakse. Kuvassa on käytössä samat lyhenteet kuin ku-

vassa 12, tässä kuvassa on merkittynä vasemmanpuoleisiksi. LHEE= vasemmanpuoleinen 

kantapää, RPSI= oikeanpuoleinen takimmainen suoliluun ylitakakärki ja LPSI= vasemman-

puoleinen takimmainen suoliluun ylitakakärki. (https://docs.vicon.com/download/at-

tachments/50888857/MarkerPlacement_LowerBody_Front.png?version=1&modification-

Date=1512999727000&api=v2) 

 

KUVA 17. Markkerien kiinnityspaikat sivusta kuvattuna. Kuvassa on merkitty erheellisesti 

RASI-markkeri vasemmanpuoleiseksi ja kuvan mukainen RASI-markkeri tulisi olla merkit-

tynä RPSI:ksi. (https://docs.vicon.com/download/attachments/50888857/MarkerPla-

cement_LowerBody_Front.png?version=1&modificationDate=1512999727000&api=v2) 
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7.3 Analyysimenetelmät 

Polvi- ja lonkkanivelten passiivisten liikelaajuusmittausten tulokset olivat käsin kirjoitettuina 

mittauspöytäkirjoihin, joista ne siirrettiin Excel-taulukkoon ja jo olemassa olevat tiedot varmis-

tettiin oikeiksi. Nilkkanivelen passiiviset liikelaajuuden mittaustulokset olivat digitaalisessa 

muodossa Spike2-ohjelmistossa. Jokaiselta tutkittavalta määritettiin kolme maksimaalista nilk-

kanivelen dorsifleksiota polven ollessa ojennettuna ja polvinivelen ollessa koukistettuna noin 

90° ja jatkoanalyyseissa käytettiin näiden kolmen mittauksen keskiarvoja.  

Kävelyn aikaisista liikenalyysitallennuksista eroteltiin aluksi tallennetut askelsarjat lyhyisiin ja 

pitkiin askelsarjoihin. Lyhyessä askelsarjassa tutkittava lähestyi voimalevyjä kävelyalueen ly-

hyemmältä osuudelta (vasemmalta) ja pitkässä askelsarjassa (oikealta) kävelymatka voimale-

vyille oli hieman pidempi. Kun askeleet oli jaoteltu pitempiin ja lyhyempiin askelsarjoihin, 

valittiin analysointiin alustavasti vain pitkät askelsarjat ja lyhyemmät jätettiin varalle odotta-

maan. Oletettiin, että pitkissä askelsarjoissa saadaan toistettavuutta askelparametrien ja liike-

laajuuksien osalta, jos useampia askeleita saadaan analysoitua samasta askelsarjasta. Analysoi-

taville askelsarjoille suoritettiin tallenteen leikkaaminen täydellisiin askeliin (kontaktista var-

paiden maasta irtoamiseen) ja markkereiden puutteelliset liikeradat täytettiin ennen jatkoana-

lyysejä. Markkereiden liikeratojen täytöt tehtiin manuaalisesti, yksi aukko kerrallaan valiten 

silmämääräisesti ja graafisesti paras vaihtoehto kuvaamaan kolmensuuntaista (horisontaalinen 

xy ja vertikaalinen z) markkerien liikettä. Markkerin liikeradan aukkoa ei voitu täyttää, mikäli 

markkeria ei ollut lainkaan leikatun askelsarjan ajalta näkyvissä tai aukon suuruus oli yli 100 

kuvaruutua.  

Kun leikatun analysoitavan askelsarjan markkereiden näkyvyys on 100 % tasolla, voitiin tie-

dostolle ajaa Plug-in Gait Dynamic -suoritekomentoketju, joka loi alaraajoihin kinemaattisen 

mallinnuksen, laski muuttujat ja muunsi tiedoston .c3d -muotoon. Vicon Nexus-ohjelmiston 

sisäinen Plug-in Gait Dynamic -suoritekomentoketju suoritti ensimmäiseksi Woltring-suoda-

tuksen markkereiden paikanmuutoksille, ”unohti” merkkaamatta jätetyt markkerit, automatti-
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sesti ajasti kävelyaskeleen vaiheet perustaen ajoitukset voimalevyjen kosketuksiin ja tuotti ki-

nemaattisen mallinnuksen tutkittavasta. Kinemaattisessa mallinnuksessa tutkittavan tallen-

nusdatasta luotiin tikku-ukkomallinnus, josta saataisiin haluttaessa luotua 6 minuutin kestoinen 

segmenttimallinnus. Vicon Polygonissa v4.4 (Vicon Motion Systems, Oxford, UK) tehtiin as-

kelparametrien laskenta askelpituudelle, -ajalle ja kävelynopeudelle ja muutettiin askelparin ai-

kaiset liikelaajuudet Excel-muotoon. Askelparametrit olivat luettavissa Polygonissa tai ne pys-

tyttiin lisäämään liikelaajuuksien kanssa samaan Exceliin. Polygonissa nivelten liikelaajuudet 

esitettiin askeleen vaiheiden eri vaiheissa ja jaoteltuna esimerkiksi lonkkanivelen ojennus- ja 

koukistukseen, lähennykseen ja loitonnukseen sekä kiertoliikkeeseen. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin liikelaajuuksien ääriarvoja kuvaamaan maksimaalisia liikelaajuuksia lonkka-, polvi- 

ja nilkkanivelessä kävelyn aikana. 

Kävelyn symmetrian määrittelyssä haasteeksi osoittautui aiempien tutkimuksien hyödyntämi-

nen tämän tutkimuksen tavoitteisiin, sillä useissa aiemmissa tutkimuksissa käytettiin voiman 

impulssiarvoja raajojen symmetrian laskentaan (esimerkiksi Jordan ym. 2014; Rumpf ym. 

2014; Radzak ym. 2017), mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin Viconin automaattisesti mää-

rittämien askelparametrien tarkasteluun. Symmetriaindeksin laskentaan käytettiin soveltaen 

Jordan ym. (2014) käyttämää epäsymmetriaindeksin laskentakaavaa verrokkiryhmälle (1) ja 

CP-ryhmälle (2) lisävariaatioin. Jakoviivan yläpuolella vähennettiin vasemmanpuoleisen mak-

simiarvo oikeanpuoleisesta maksimiarvosta. Vasemman ja oikean maksimien erotus jaettiin 

molempien puolien korkeimmalla arvolla. Symmetriaindeksin etumerkki määritteli sen, että 

kumpi jalka tutkittavalla oli dominoivampi puoli. Positiivinen indeksin tulos kuvaili, että do-

minoiva jalka on vasen tai terve jalka ja negatiivinen indeksi tarkoitti oikean tai spastisen jalan 

dominanssia. (Jordan ym. 2014, 304.) 

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 =  
(    )

(   )
∗ 100%     (1) 

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 =
(      )

(   )
∗ 100%   (2) 
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7.4 Tilastolliset menetelmät 

Aineistolle käytettiin ei-parametriset testejä tutkittavien määrän ollessa pieni. Keskiarvoja ja -

hajontoja käytettiin kuvaamaan muuttujia. CP ja verrokkiryhmän välisiä eroja testattiin medi-

aanien yhtäsuuruuksia testaavalla ei-parametrisella Mann-Whitney U-testillä. Ajan tai liikun-

nallisen intervention vaikutuksia tutkittiin kahdensuuntaisella Friedmanin ANOVA:lla. Jos 

ANOVA:n tulos oli merkitsevä, niin Wilcoxonin ei-parametrisellä testillä tarkasteltiin kahden 

aikapisteen välisiä eroja. Lisäksi, mikäli PRE-mittaukset eivät eronneet merkitsevästi toisis-

taan, jatkovertailuissa käytettiin PRE1 ja PRE2 mittaustulosten keskiarvoja. Muuttujien välisiä 

yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. 

Aineiston tilastollinen analysointi toteutettiin IBM SPSS Statistics 24 –ohjelmalla ja tilastolli-

sen merkitsevyyden tasona käytettiin p ≤ 0,05.  
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8 TULOKSET 

Tutkimukseen osallistui 15 koehenkilöä (taulukko 3). CP-ryhmässä oli yksi nainen ja loput 7 

olivat miehiä. EXECP-tutkimus oli kesken tämän tutkimuksen valmistuessa, jolloin kaikilta 

koehenkilöiltä ei ollut mahdollista saada jokaiselta aikapisteeltä tuloksia ja verrokkiryhmästä 

puuttui yksi mies. Taulukossa 4 on tutkimukseen otettujen mittauksien lukumäärät, joista on 

havaittavissa täysi tutkittavien määrä pelkästään PRE1-mittauksien osalta.  

TAULUKKO 3. Tutkimuksen tutkimusryhmän perustiedot: määrä, ikä, pituus, paino ja pai-

noindeksi (BMI).  

 

TAULUKKO 4. Tutkielmaan otettujen valmiiden mittauksien lukumäärät. PRE1 = lähtötason 

mittaukset, PRE2 = ajan vaikutuksen kontrollointi mittaukset, POST1 = juuri 3kuukauden 

liikunnallisen intervention loppuessa ja POST2 = 3 kuukautta intervention päättymisestiä. 

Valmiit mittaukset         

  Yhteensä PRE 1 PRE 2 POST 1 POST 2 

CP N = 8 N = 8 N = 8 N = 6 N = 6 

Verrokki N = 7 N = 7 N = 4 - - 

 

  n Ikä (a) Pituus (cm) Paino (kg) BMI (kg/m2) 

CP kaikki 8 15,13 ± 4,58 162,51 ± 15,66 53,71 ± 14,45 19,59 ± 2,78 

Verrokkiryhmä 7 15,00 ± 4,93 163,79 ± 20,88 56,91 ± 20,07 20,67 ± 4,14 
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8.1 Liikelaajuudet ja liikunnallisen intervention vaikutus 

Lonkka-, polvi- ja nilkkanivelen passiiviset maksimaaliset liikelaajuudet on esitetty taulukossa 

5 ja kävelyn aikaiset liikelaajuudet taulukossa 6. CP ja verrokkiryhmän väliltä löytyi eroavai-

suuksia passiivisissa ja kävelyn aikaisissa nivelten liikelaajuuksissa, mutta mitään tilastollisesti 

merkitseviä eroavaisuuksia ryhmien väliltä ei löytynyt. Verrokkiryhmän välillä ei löytynyt ti-

lastollista merkitsevyyttä PRE 1 ja PRE 2 –mittauksien välillä eli ajan vaikutuksella ei todettu 

olevan vaikutusta liikelaajuuksiin.  

 

TAULUKKO 5. Alaraajan nivelten passiivisten liikelaajuustestien tulokset CP ja verrokkiryh-

mässä (TD) eri aikapisteissä esitettynä kolmen mittauksen keskiarvolla ja –hajonnalla. 
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Kävelyn aikaiset liikelaajuudet olivat huomattavasti pienempiä kuin passiivisesti mitatut, mutta 

mitään tilastollisesti merkitsevää muutosta ei löytynyt ryhmien välillä. 

 

TAULUKKO 6. Alaraajan nivelten kävelyn aikaiset maksimaaliset liikelaajuudet CP ja verrok-

kiryhmässä (TD) eri aikapisteissä esitettynä kolmen mittauksen keskiarvolla ja –hajonnalla. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kävelyn aikaisten nivelten liikelaajuuksien muutoksia eri ajan-

kohdissa 9 kuukauden tutkimuksen ajalta. CP-ryhmässä ei löytynyt kävelyn aikaisten liikelaa-

juuksien välillä yhteyksiä PRE-mittauksien ja POST1-mittauksen väliltä, ja tämä sama ilmiö 

oli havaittavissa myös passiivisten liikelaajuuksien mittauksissa. Tilastolliset merkitsevyydet 

olivat pelkästään PRE1- ja PRE2-mittauksien välillä eli pelkän ajan vaikutuksesta. Nivelten 

liikelaajuuksien osalta voitiin todeta, että liikunnallisella interventiolla ei saatu tämän tutkimuk-

sen otannassa tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Esimerkkitapauksiksi otettiin lonkkanivelen 

loitonnuksen muutokset oikean jalan (kuva 18) ja vasemman jalan (kuva 19) osalta erikseen eri 

aikapisteissä. Kuvaajien tarkoituksena oli havainnollistaa eri aikapisteissä tehtyjen mittauksien 

keskiarvojen ja 95% luottamusvälien hajonta muiden aikapisteiden mittauksiin verratessa. 
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KUVA 18. CP-vammaisten kävelyn aikana oikeanpuoleisen lonkkanivelen abduktion keskiar-

vot ja 95% luottamusvälit eri aikapisteissä 

 

KUVA 19. CP-vammaisten kävelyn aikana vasemmanpuoleisen lonkkanivelen abduktion kes-

kiarvot ja 95% luottamusvälit eri aikapisteissä. 

8.2 Passiivisten ja kävelyn aikaisten nivelten liikelaajuuksien yhteydet 

CP-ryhmää tarkastellessa löydettiin vahva negatiivinen korrelaatio vasemmanpuoleisen lonk-

kanivelen loitonnuksen kohdalla PRE1-mittauksissa passiivisten ja kävelyn aikaisten maksi-

maalisten nivelten liikelaajuuksien väliltä ja korrelaatiolla oli myös erittäin vahva tilastollinen 

merkitsevyys (taulukko 7). Polvi- ja nilkkanivelten kohdalla ei löytynyt mitään merkitsevää.  
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TAULUKKO 7. CP-ryhmän korrelaatiot eri aikapisteissä lonkkanivelen loitonnuksen passii-

visten ja kävelyn aikaisten liikelaajuuksien välillä. r = Pearsonin korrelaatiokerroin, * p = tilas-

tollinen merkitsevyys laskettu p ≥ 0,05. 

 CP     PRE1 PRE2 POST1 POST2 

HIPpassabdvasen HIPwalkabdvasen r -0,928 0,479 0,745 0,543 

    p 0,003* 0,230 0,890 0,354 

 

Hajontakaaviosta voitiin havaita kaikkien tutkittavien tulosten seuraavan lineaarista suoraa 

kohtalaisesti (kuva 20), mutta korrelaation merkitsevyys katoaa muiden aikapisteiden tuloksien 

myötä.  

  

Verrokkiryhmää tarkasteltaessa löytyi vahvoja korrelaatioita ja tilastollisesti merkitsevyyksiä 

(taulukko 8), mutta minkään nivelen kohdalla vahvat korrelaatiot eivät toistuneet seuraavissa 

mittauksissa. 
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KUVA 20. Vasemman jalan lonkkanivelen fleksion passiivisten liikelaajuuksien yhteydet kä-

velyn aikaisiin maksimiliikelaajuuksiin CP-ryhmässä PRE1 aikapisteessä. 
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TAULUKKO 8. Verrokkiryhmän korrelaatiot PRE1- ja PRE2 -aikapisteissä passiivisten ja kä-

velyn aikaisten liikelaajuuksien välillä. flex = koukistus, ext = ojennus, DF = dorsifleksio, r = 

Pearsonin korrelaatiokerroin, * p = tilastollinen merkitsevyys laskettu p ≥ 0,05. 

Verrokkiryhmä      PRE1 PRE2 

HIPpassflexoikea HIPwalkflexoikea r -0,876 0,658 
  

p 0,022* 0,342 

HIPpassflexvasen HIPwalkflexvasen 
 

-0,899 0,400 
   

0,015* 0,600 

KNEEpassextvasen KNEEwalkextvasen 
 

0,122 -0,953 
   

0,817 0,047* 

ANKpassDFvasen ANKwalkDFvasen 
 

-0,354 0,980 

      0,491 0,020* 
 

Kuvassa 21 on esitetty verrokkiryhmän passiivisten ja kävelyn aikaisten liikelaajuuksien välis-

ten vahvojen korrelaatioiden hajonnat kaikkien tutkittavien tuloksien välillä niiden nivelten 

osalta, joissa oli tilastollista merkitsevyyttä. 
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KUVA 21. Passiivisten liikelaajuuksien yhteydet kävelyn aikaisiin aktiivisiin liikelaajuuksiin ver-

rokkiryhmässä. HIP1R = oikean jalan lonkkanivelen koukistus, HIP1L = vasemman jalan lonkka-

nivelen koukistus, TKNE1L = vasemmanpuoleisen nilkkanivelen dorsifleksio ja PANK2L = vasem-

man jalan polvinivelen fleksio. 
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8.3 Kävelyn symmetria 

Kävelyn aikaisista askelparametreista otettiin tutkimukseen mukaan askelsyklin pituus, askel-

sykliin kulunut aika ja askelluksen frekvenssi (liite 1). Nämä edellä mainitut muuttujat saatiin 

kävelyn aikaisten liikelaajuuksien laskentojen ohella automaattisesti Vicon Polygon -ohjelmis-

tossa ja askelparametrien määrittäminen pohjautui osaksi myös onnistuneeseen kävelyanalyy-

sin käsittelyyn. Askelparien muuttujissa tavoiteltiin vähintään viiden askelparin analysointiin 

luotettavuuden ja mittausvirheiden minimoimiseksi, mutta osasta kävelyanalyysin datasta ei 

Vicon määrittänyt yhdestäkään askeleesta dataa. Askelparametreissa ei löydetty tilastollisesti 

merkitseviä lineaarisia yhteyksiä CP ja verrokkiryhmän välillä. Askelsyklin pituudessa ei ta-

pahtunut tutkimuksen aikana odotettua CP-ryhmän askelsyklin pituuden kasvamista kohti ver-

rokkiryhmän tuloksia (kuva 22). Taulukossa 9 on laskettu askelsyklin pituuksille myös prosen-

tuaaliset muutokset CP-ryhmän mittaustulokset suhteessa verrokkiryhmän mittauksiin. 

KUVA 22. Askelsyklin pituuden muutokset eri aikapisteissä. 
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TAULUKKO 9. Askelsyklin pituuksien prosentuaaliset muutokset CP-ryhmä suhteessa ver-

rokkiryhmään. POST-mittauksiin käytettiin verrokkiryhmän PRE1-mittauksien tuloksia, sillä 

POST-mittauksia ei tehty verrokkiryhmälle. 

%erot CP vs. TD         

  PRE1 PRE2 POST1 POST2 

Oikea jalka -4,1 4,8 -6,9* -22,4* 
Vasen jalka -14,1 -17,6 -36,2* -27,6* 
     

* CP-ryhmän POST-mittausarvot on suhteutettu verrokkiryh-
män PRE1-mittausarvoihin 

  

CP-ryhmän sisällä lineaarisia yhteyksiä tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimella löytyi tilas-

tollisesti merkitseviä yhteyksiä vain muutamien muuttujien osalta ja nämäkin korrelaatiot esiin-

tyivät pelkästään PRE-mittauksien välillä eli pelkästään ajan suhteen eikä esimerkiksi liikun-

taintervention seurauksena (taulukko 10). Oikean jalan askelparin pituudessa (kuva 23) ja as-

kelnopeudessa (kuva 24) oli tilastollisesti merkittävää lineaarista yhteyttä havaittavissa PRE-

mittauksien välillä. Suurin osa merkittävistä korrelaatioista esiintyi otannan ollessa erittäin 

pieni (N=2), jonka seurauksena näitä tuloksia pienen otantakoon vuoksi ei ollut mielekästä tau-

lukoida ja raportoida tarkemmin.  
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TAULUKKO 10. Kävelyn aikana CP-ryhmästä mitattujen askelparien pituuksien symmetrian 

tarkastelua eri aikapisteissä symmetriaa kuvaavan indeksin prosentuaalisella arvolla koehenki-

lön kohdalla erikseen, L= vasen jalka, R= oikea jalka, Index% = dominoivaa jalkaa kuvaileva 

prosenttilukema (Jordan ym. 2014), Dom. = dominoiva jalka jokaisessa aikapisteessä, N/A = 

Vicon ei määrittänyt arvoja. 

CP            

 Spastinen jalka   PRE1 PRE2 POST1 POST2 

1 L Index% -2,4 9,6 N/A -5,9 

  Dom. L R - L 

2 L Index% -1,9 N/A N/A 61,9 

  Dom. L N/A N/A R 

3 R Index% 6,6 N/A N/A 4,0 

  Dom. L N/A N/A L 

4 R Index% -0,9 -5,9 -3,1 19,7 

  Dom. R R R L 

5 R Index% 0,0 N/A N/A 81,9 

  Dom. R/L N/A N/A L 

6 R Index% -14,5 -2,8 N/A -30,6 

  Dom. R R N/A R 

7 L Index% 0,0 -0,7 - - 

  Dom. R/L L - - 

8 L Index% N/A N/A - - 

    Dom. N/A N/A - - 
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KUVA 24. Oikeanpuoleisen jalan askelnopeuksien lineaarinen yhteys CP-ryhmässä PRE1- ja 

PRE2-mittauksien välillä (r = 0,816, p = 0,048). 
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KUVA 23. Oikeanpuoleisen jalan askelparin pituuksien lineaarinen yhteys CP-ryhmässä 

PRE1- ja PRE2-mittauksien välillä. Kävelyanalyysin aikana mitattujen pituuksien väliltä löytyi 

tilastollisesti erittäin merkitsevä korrelaatio (r = 0,995, p > 0,001). 
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Testattaessa kävelyn askelparametrien lineaarisia yhteyksiä Pearsonin korrelaatiokertoimella ei 

löydetty verrokkiryhmän sisällä mitään tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä (taulukko 11).  

TAULUKKO 11. Kävelyn aikana verrokkiryhmästä mitattujen askelparien pituuksien sym-

metrian tarkastelu PRE1- ja PRE2-mittauksien välillä eli pelkän ajan vaikutuksesta. L= vasen 

jalka, R= oikea jalka, Index% = dominoivaa jalkaa kuvaileva prosenttilukema (Jordan ym. 

2014), Dom. = dominoiva jalka jokaisessa aikapisteessä, N/A = Vicon ei määrittänyt arvoja. 

Verrokki       

  PRE1 PRE2 

1 Index% 6,7 -2,1 

 Dom. L R 

2 Index% 4,1 7 

 Dom. L L 

3 Index% -12,7 -67,4 

 Dom. R R 

4 Index% N/A N/A 

 Dom. N/A N/A 

5 Index% -32,4 6 

 Dom. R L 

6 Index% N/A N/A 

 Dom. N/A N/A 

7 Index% 0 N/A 

  Dom. R/L N/A 

 



 

57 

 

9 POHDINTA 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia passiivisten ja kävelyn aikana mitattujen nivelten 

maksimaalisia liikelaajuuksia ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Tämän lisäksi tutkittiin kasvavatko 

aktiiviset liikelaajuudet kolmen kuukauden liikunnallisen intervention seurauksena ja saa-

daanko interventiolla CP-vammaisten kävelyn symmetriaa lähemmäksi verrokkiryhmän si-

säistä symmetriaa. Tulokset osoittivat, että passiivisilla ja kävelyn aikaisilla nivelten liikelaa-

juuksilla ei ole tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä CP-vammaisissa eikä verrokkiryhmässä eli 

passiivisten liikelaajuuksien ei voida todeta selittävän kävelyn aikaisia liikelaajuuksia. Liikun-

nallisen intervention vaikutusta passiivisiin ja kävelyn aikaisiin nivelten liikelaajuuksiin ei löy-

detty. Askelparametreissa ei havaittu merkittäviä muutoksia ja itse askelsyklin pituudessa ei 

havaittu positiivisia muutoksia CP-ryhmällä kohti verrokkiryhmän tuloksia. 

Muutaman nivelen kohdalla oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota, ne olivat 

pelkästään PRE-mittauksissa, joilla haluttiin kontrolloida ajan vaikutusta. Nämä korrelaatiot 

vahvistavat vain, että ajalla ei ollut juuri mitään vaikutusta nivelten passiivisten ja kävelyn ai-

kaisten liikelaajuuksien yhteyksiin. Hajontakaavio (kuva 19) paljastaa, että verrokkiryhmän ti-

lastollisesti merkitsevä korrelaatio vasemman lonkkanivelen koukistuksen liikelaajuuksien vä-

lillä voi johtua todennäköisesti otantavirheistä. Myös korrelaatioiden luotettavuutta kyseen-

alaistaa se, että jokainen merkitsevä korrelaatio on toisessa aikapisteessä alkumerkiltään päin-

vastainen. Korrelaatioita ei ollut minkään nivelen kohdalla löydettävissä molemminpuolisesti 

ja jokaisella mittauskerralla. Saadut tutkimustulokset myötäilevät aiempia tutkimuksia aiheesta. 

Schache ym. (2000) tutkimuksessaan totesivat johtopäätöksenä, että muunnellulla Thomas-tes-

tillä määritetyt passiiviset liikelaajuudet eivät ole tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä juok-

sun aikana mitattuihin aktiivisiin liikelaajuuksiin. Lee ym. (1997) tutkimuksessaan totesivat 

Thomas-testin lonkkanivelen liikelaajuuden tulosten ja kävelyn aikaisten liikelaajuuksien ole-

van erittäin heikosti yhteydessä toisiinsa (r = 0,41) tutkittaessa liikuntarajoitteisia. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että liikunnallisella interventiolla ei ole merkitsevää 

vaikutusta kävelyn aikaisiin nivelten liikelaajuuksiin. Tämän tutkielman tutkimusasetelmassa 
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tarkasteltiin vain kävelyn aikaisia kinemaattisia muuttujia ja muutamaa liikeanalyysiohjelmis-

ton automaattisesti määrittelemää askelparametria. Tämän tutkimuksen heikkoutena on käve-

lyanalyysin vakiointi. Kävelyanalyysissa ei vakioida nopeutta ja kuljettu matka ei ole täsmäl-

leen sama kaikilla. Tässä tutkimuksessa ei otettu käsittelyyn kineettisiä muuttujia on väistä-

mättä liikelaajuuksien mittauksissa toistettavuusongelmia. Kuvassa 18 on oikean jalan lonkka-

nivelen abduktio, josta ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää lineaarista yhteyttä eri aikapistei-

den mittaustulosten väliltä. Keskiarvojakauma on 5-10 asteen välillä, mutta mittausten sisällä 

luottamusvälillä on havaittavissa hajontaa. Kuvassa 19 on vasemman jalan lonkkanivelen ab-

duktio, josta on havaittavissa liikuntaintervention positiivinen vaikutus liikelaajuuteen, mutta 

ei mitään tilastollisesti merkitsevää eikä vahvaa lineaarista yhteyttä. intervention vaikutus 3 

kuukauden jälkeen palautuu lähtötasoon. 

Askelparametreja saatiin askelpareista vaihtelevasti, mutta yksioikoista selitystä näille puut-

teille ei löytynyt. Vicon-ohjelmisto määritti automaattisesti askelparametrit ajaessa Plug-In-

Gait suoritekomentoketjun, jossa myös askelsyklien vaiheet ajastettiin automaattisesti voima-

levyjen kontakteihin pohjautuen. Tähän olisi voitu saada pieni parannus, mikäli komentoketjun 

parametreja olisi muutettu ja automaattinen askelten vaiheistaminen olisi otettu pois käytöstä. 

Tuo muutos komentoketjuun olisi kasvattanut vielä lisää liikeanalyysiin käytettävää aikaa, sillä 

jokaisen määritettävän askeleen askelsyklin vaiheet olisi manuaalisesti merkattava. Jos olisi 

otettu yhteyttä asian tiimoilta valmistajan laitetukeen, olisi asia voinut saada selityksen. Tutus-

tuessa tarkemmin komentoketjun spekseihin ilmeni, että ohjelmisto automaattisesti asettaa kan-

taiskun markkeriksi nilkkanivelen markkerin. Analyysit tehtiin uudelleen muuttamalla nilkka-

markkeri kantapään markkeriin, mutta sillä ei ollut merkittäviä muutoksia tuloksien osalta. Tar-

kastellessa kävelyn symmetriaa askelnopeuksien mittauksien hajonnan voidaan olettaa olevan 

seuraus ei-vakioidusta kävelynopeudesta kävelyanalyysin aikana, yksittäisten askeleiden tai yk-

silökohtaisten nopeuksien vaikutuksista.  

Kävelyn symmetriaa tutkittiin CP ja verrokkiryhmien sisällä sekä vertailtiin CP-ryhmän sym-

metrisyyden muutoksia eri aikapisteissä. Tässä tutkimuksessa valittiin tarkasteltavaksi muuttu-

jaksi askelsyklin pituus perustuen löytyneeseen kirjallisuuteen. Askelparametrien muutoksien 
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merkitsevyyksiä sekoitti muutamat poikkeavat tulokset, jotka selittyivät todennäköisesti mit-

tausvirheellä ja liikeanalyysissä tapahtuneella epäonnistuneella askelvaiheiden tunnistamisella. 

Tutkimuksien tuloksien perusteella, CP-ryhmälle suoritetulla liikunnallisella interventiolla ei 

saavuteta askelsyklin pituuden muutoksia haluamaan suuntaan eli lähemmäksi verrokkiryhmän 

askelsyklin pituuksia. Kuvasta 22 ja taulukosta 9 on nähtävissä, että jo lähtötilanteet askelsyklin 

pituudessa ovat ryhmien välillä eriävät ja muutos% eivät ilmennä positiivista muutosta. 

Suurin heikkous löydettiin kävelyn symmetrian määrittämisessä laskukaavasta, sillä useimmat 

tutkimukset olivat käyttäneet laskennoissa kineettisiä sekä kinemaattisia muuttujia (Jordan ym. 

2014; Rumpf ym. 2014; Radzak ym. 2017). Käyttöön sovelletuilla laskukaavoilla (kaavat 1 & 

2) määritettiin kävelyn symmetriaa ja symmetriaindeksin tulkinnassa havaittiin, ettei edes ver-

rokkiryhmässä kaikkien tutkittavien dominoiva puoli pysynyt samana. Tämä toi ilmi epäluotet-

tavuutta käytettyihin laskentatapoihin ja mahdollisiin mittausvirheisiin. Esimerkiksi Rumpf 

ym. (2014) tutkivat yläkouluikäisten mieshenkilöiden juoksusta vertikaalisia ja horisontaalisia 

voimia, mutta laskivat symmetriaindeksin keskitehon ja -työn avulla. Kuljettu juoksumatka oli 

30 metriä ja kaikille kuljetuille askeleille laskettiin keskiteho ja -työ erikseen. Askeleet jaettiin 

oikealla ja vasemmalla kuljettujen kesken ja näillä jalan keskiarvoisilla teholla sekä työllä mää-

ritettiin symmetriaindeksi. (Rumpf ym. 2014.) 

Yleisesti tutkimuksen tuloksista voidaan vetää johtopäätöksinä, että passiiviset ja aktiiviset ni-

velten liikelaajuudet eivät vahvasti selitä toisiaan ja muutokset EXECP-projektin liikunnalli-

sella interventiolla (voimaharjoittelut, aerobinen kestävyys ja venytysharjoitteet) eivät merkit-

tävästi kasvata kävelyn aikaisia liikelaajuuksia. Muutoksia joka tapauksessa tapahtuu, mutta ne 

eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja tapahtuneet muutokset eivät ole havaittavissa tämän tut-

kimuksen menetelmillä. Tämän tutkimuksen tutkittava joukko oli todella pieni ja saaduilla tu-

loksilla ei saada tutkimuksellisesti suurta, merkitsevää arvoa. Askelsyklin pituuden muutokset 

eivät kasvaneet CP-vammaisilla odotetusti verrokkiryhmän tuloksiin suhteutettuna. Tätä tulosta 

sotki epäonnistuneet parametrien määritykset liikeanalyysissa. Kävelyn symmetrian osalta tu-

levaisuudessa tarvitaan lisätutkimuksia, jossa kohderyhmänä olisi liikuntarajoitteisia ja tule-

vissa tutkimuksissa tulisi keskittyä valitsemaan tutkittavat muuttujat tarkemmin käytettyjen 



 

60 

 

kaavojen soveltamiseksi kävelyn epäsymmetriaindeksin laskemiseksi. Exell ym. (2012) tutki-

muksessaan totesivat, että tulevaisuuden tutkimuksissa voitaisiin perehtyä epäsymmetrisuuden 

ja suorituskyvyn väliseen yhteyteen submaksimaalisen tai sprinttijuoksun aikana. Tutkimuk-

sessa nousi esiin, että kävelyn symmetrian määrittäminen toimii yksilötasolla ja käytettyjä las-

kentamenetelmiä tulisi kehittää valideiksi kohderyhmittäiseen käyttöön (Exell ym. 2012). 

Passiivisten ja dynaamisessa liikkeessä määritettyjen liikelaajuuksien mittaaminen ja interven-

tion vaikutuksen tutkiminen vaatii lisää tutkimuksia liikuntarajoitteisten kanssa. Tutkimuksissa 

käytetyt passiivisten nivelten liikelaajuuksien mittausmenetelmät menettävät reliaabeliuttaan 

aktiivisesti liikkeen aikana mitattuihin, sillä nivelen liikelaajuuteen vaikuttavan voiman suu-

ruutta ei voida vakioida. Edellä mainittu heikkous passiivisten liikelaajuuksien mittaamisessa 

saattavat olla syy, miksi merkitsevyyksiä passiivisten ja aktiivisesti mitattujen liikelaajuuksien 

välillä ei löytynyt. Toisena tutkimuskysymyksenä haluttiin löytää kävelyn aikaisten liikelaa-

juuksien parantumisia liikuntaintervention vaikutuksesta, mutta merkitsevyyksiä ei löytynyt ja 

otanta oli tutkimuksen POST-vaiheissa vain neljä koehenkilöä. Tutkimuksen otanta olisi ehdot-

tomasti oltava tasainen kaikissa mittausajankohdissa, jotta tarkempia johtopäätöksiä voisi to-

deta. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Askelparametrit 

 

CP PRE1          

  
Askelluksen pituus 

oikea jalka, m 
Askelluksen aika oi-

kea jalka, s 
Askellusnopeus oikea 

jalka, m/s 
Askelluksen pituus va-

sen jalka, m 
Askelluksen aika va-

sen jalka, s 
Askellusnopeus vasen 

jalka, m/s 
1 1,24 (± 0,02) 1,10 (± 0,06) 1,13 (± 0,08) 1,27 (± 0,09) 1,12 (± 0,02) 1,14 (± 0,08) 
2 1,53 (± 0,03)b 0,93 (± 0,06)b 1,66 (± 0,13)b 1,56 (± 0,04) 0,96 (± 0,06) 1,63 (± 0,14) 
3 1,14 (± 0,03)b 0,97 (± 0,06)b 1,18 (± 0,05)b 1,22 (± 0,00)b 0,89 (± 0,00)b 1,37 (± 0,00)b 
4 1,16 (± 0,05) 1,04 (± 0,05) 1,11 (± 0,09) 1,15 (± 0,04) 0,99 (± 0,10) 1,18 (± 0,13) 
5 0,86(± 0,05)a 1,25 (± 0,12)a 0,70 (± 0,09)a 0,86 (± 0,04)a 1,34 (± 0,10)a 0,65 (± 0,08)a 
6 1,52 (± 0,02) 0,76 (± 0,07) 2,02 (± 0,20) 1,30 (± 0,23)a 0,64 (± 0,29)a 2,49 (± 1,02)a 
7 1,50 (± 0,09) 0,84 (± 0,06) 1,78 (± 0,15) 1,50 (± 0,07) 0,88 (± 0,06) 1,72 (± 0,13) 
8 1,40 (± 0,02)b 0,93 (± 0,09)b 1,52 (± 0,13)b N/A N/A N/A 

       
VERROKKI PRE1          

  
Askelluksen pituus 

oikea jalka, m 
Askelluksen aika oi-

kea jalka, s 
Askellusnopeus oikea 

jalka, m/s 
Askelluksen pituus va-

sen jalka, m 
Askelluksen aika va-

sen jalka, s 
Askellusnopeus vasen 

jalka, m/s 
1 1,20 (± 0,70) 0,64 (± 0,23) 1,67 (± 0,94) 1,12 (± 0,63)b 0,73 (± 0,15)b 1,41 (± 0,56)b 
2 1,69 (± 0,03) 0,96 (± 0,04) 1,75 (± 0,06) 1,62 (± 0,15) 0,90 (± 0,10) 1,82 (± 0,20) 
3 1,24 (± 0,95) 0,59 (± 0,23) 1,68 (± 1,10) 1,42 (± 0,73)a 0,72 (± 0,18)a 1,82 (± 0,72)a 
4       
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 1,00 (± 0,63)a 0,66 (± 0,26)a 2,20 (± 0,70)a 1,48 (± 0,15)a 0,55 (± 0,26)a 2,42 (± 1,46)a 
7 1,37 (± 0,05) 0,66 (± 0,09) 2,13 (± 0,30) N/A N/A N/A 
8 1,58 (± 0,10) 0,89 (± 0,10) N/A 1,58 (± 0,16) 0,92 (± 0,16) N/A 

a vähemmän kuin 5 askelta/trial b vähemmän kuin 3 askelta/trial 
N/A Vicon ei laskenut arvoa    
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CP  PRE2          

  

Askelluksen pituus oi-
kea jalka, m 

Askelluksen aika oikea 
jalka, s 

Askellusnopeus oikea 
jalka, m/s 

Askelluksen pituus 
vasen jalka, m 

Askelluksen aika vasen 
jalka, s 

Askellusnopeus vasen 
jalka, m/s 

1 1,25 (± 0,05)a 0,95 (± 0,06)a 1,29 (± 0,04)a 1,13 (± 0,00)b 0,94 (± 0,00)b 1,31 (± 0,00)b 
2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 1,19 (± 0,00)b 0,93 (± 0,00)b 1,28 (± 0,00)b N/A N/A N/A 
4 1,19 (± 0,08)a 1,08 (± 0,09)a 1,10 (± 0,06)a 1,12 (± 0,12) 1,14 (± 0,11) 1,00 (± 0,14) 
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 1,44 (± 0,04) 0,75 (± 0,15) 2,02 (± 0,47) 1,40 (± 0,20)a 0,71 (± 0,22)a 2,12 (± 0,47)a 
7 1,46 (± 0,05) 0,98 (± 0,03) 1,50 (± 0,06) 1,47 (± 0,12) 0,82 (± 0,11) 1,82 (± 0,26) 
8 1,36 (± 0,08) 0,88 (± 0,30) 1,94 (± 0,48)a N/A N/A N/A 

       

VERROKKI 
  
PRE2          

  

Askelluksen pituus oi-
kea jalka, m 

Askelluksen aika oikea 
jalka, s 

Askellusnopeus oikea 
jalka, m/s 

Askelluksen pituus 
vasen jalka, m 

Askelluksen aika vasen 
jalka, s 

Askellusnopeus vasen 
jalka, m/s 

1 1,40 (± 0,14)a 0,81 (± 0,06)a 1,73 (± 0,06)a 1,43 (± 0,13)a 0,57 (± 0,23)a 2,88 (± 0,90)a 
2 1,71 (± 0,03) 0,95 (± 0,02) 1,80 (± 0,06) 1,59 (± 0,30) 0,72 (± 0,29) 2,55 (± 0,86) 
3 0,57 (± 0,55) 0,33 (± 0,17) 2,03 (± 1,77) 1,75 (± 0,11)a 0,62 (± 0,11)a 2,95 (± 0,63)a 
4       
5 1,33 (± 0,03) 0,96 (± 0,02) 1,39 (± 0,04) 1,25 (± 0,12) 0,84 (± 0,23) 1,59 (± 0,47) 
6       
7       
8             

a vähemmän kuin 5 askelta/trial b vähemmän kuin 3 askelta/trial 
N/A Vicon ei laskenut arvoa    
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CP POST1          

  
Askelluksen pituus 
oikea jalka, m 

Askelluksen aika oikea 
jalka, s 

Askellusnopeus oikea 
jalka, m/s 

Askelluksen pituus va-
sen jalka, m 

Askelluksen aika va-
sen jalka, s 

Askellusnopeus vasen 
jalka, m/s 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2 1,25 (± 0,05) 0,86 (± 0,24) 1,58 (± 0,50) N/A N/A N/A 
3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4 1,27 (± 0,07) 1,00 (± 0,05) 1,26 (± 0,14) 1,23 (± 0,09) 0,90 (± 0,16) 1,42 (± 0,32) 
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
6 N/A N/A N/A 0,89 (± 0,51) 0,75(± 0,21) 1,08 (± 0,39) 
7       
8             

       
CP POST2          

  
Askelluksen pituus 
oikea jalka, m 

Askelluksen aika oikea 
jalka, s 

Askellusnopeus oikea 
jalka, m/s 

Askelluksen pituus va-
sen jalka, m 

Askelluksen aika va-
sen jalka, s 

Askellusnopeus vasen 
jalka, m/s 

1 1,28 (± 0,03)a 1,10 (± 0,03)a 1,17 (± 0,05)a 1,36 (± 0,00)b 1,01 (± 0,00)b 1,34 (± 0,00)b 
2 1,47 (± 0,12) 0,74 (± 0,15) 2,09 (± 0,47) 0,56 (± 0,00)b 0,15 (± 0,00)b 3,67 (± 0,00)b 
3 1,21 (± 0,02) 0,83 (± 0,10) 1,47 (± 0,21) 1,26 (± 0,02) 0,90 (± 0,04) 1,41 (± 0,07) 
4 0,94 (± 0,54) 0,77 (± 0,35) 0,77 (± 0,57) 1,17 (± 0,40) 0,94 (± 0,22) 1,46 (± 0,40) 
5 0,26 (± 0,00)b 0,40 (± 0,00)b 0,65 (± 0,00)b 1,44 (± 0,00)b 0,45 (± 0,00)b 3,18 (± 0,00)b 
6 1,44 (± 0,00)b 0,87 (± 0,00)b 1,65 (± 0,00)b 1,00 (± 0,00)b 0,68 (± 0,00)b 1,51 (± 0,00)b 
7       
8             

a vähemmän kuin 5 askelta/trial b vähemmän kuin 3 askelta/trial 
N/A Vicon ei laskenut arvoa    


