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PJ:n palsta

Digitaaliset alustat – arjen hyvä työväline vai hankaloittaja?

Viime vuonna hyvin nopeassa tempossa oli omaksuttava uusia toimintatapoja arjen työn ja 
yhdistyksien toiminnan toteuttamiseksi. Voi sitä sanojen sekamelskaa.  Yhtäkkiä tuolla käytettiin 
“Zoomia” ja toisaalla “TEAMSiä”. Ryhmätoimintaa ja yksilötapaamisia voisi toteuttaa “Alianssilla,
discordilla, scripplellä, SLACKillä, JITS meetillä, Amongilla, Proacastingillä tai Stream Yardilla”. 
Hienoja erilaisia digitaalisia alustoja erilaisilla toiminta-ajatuksilla. Mutta kun kysyin, kuinka nämä 
toimivat tai mikä niissä on toiminta-ajatuksena, niin usein sain vastauksen, että ne ovat ihan 
helppoja - toimivat ihan noin vain. 

Ensimmäiset kokoukset TEAMS-alustalla koin äärettömän hankaliksi ja epämiellyttäviksi. Meillä 
osallistujilla ei ollut yhteisiä pelisääntöjä ja suurin osa ei tietänyt mikä nappula toimii mitenkin. 
Lisäksi kaikilla ei ollut työnantajan lisenssiversiota käytössään. Aluksi kyselin, olisiko jossain 
tarjolla aiheeseen liittyvää koulutusta. Kun sitä ei ollut tarjolla, niin sovin muutaman työkaverin ja 
yhteistyökumppanin kanssa harjoituskokouksia, jotta omaksuisin tämän suuren digiloikan. 

Tänään uskallan sanoa, että lähtötilanne huomioiden tietokonevälitteisten alustojen käyttöön 
vaadittavat taitoni ovat nyt melkoisesti vahvistuneet.  Koen, että työni on tehostunut ja moni 
palaveri on sekä tehokkaampi että aktiivisempi. Nettikokouksien yksi huono puoli on, että tempo on
nopea. Äkkiä voi mennä ohi jokin asia, johon voisi esittää tarkentavan kysymyksen. Mielestäni 
digitaalisaatio antaa hyviä työvälineitä arkeen. Se ei kuitenkaan korvaa aitoa ihmisten välistä 
kohtaamista, joka on asiakastyössämme hyvän ja toimivan asiakassuhteen lähtökohta.  

Olemme erilaisia oppijoita ja tämä olisi hyvä huomioida, kun näitä uusia alustoja otetaan käyttöön 
työssä ja vapaalla. Olkaa rohkeita ja kysykää monta kertaa IT-tuelta tai teille alustoja tarjoavalta 
taholta, jos jokin mietityttää. Digitaalisaatio on tullut jäädäkseen ja voidaan sanoa, että se on uusi 
normaali.

Innostavaa digitaalisen oppimisen vuotta 2021!

Mari Leskinen

Mari Leskinen, pj

Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry.

leskmari@gmail.com

Kuva: Mari Leskinen
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Apurahat

Yhdistyksen vuoden 2020 apurahan saajat

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta. Rahaa oli jaettavissa 500 
euroa. Hallitus päätti myöntää apurahoja seuraavasti:

Nuppu Zeitlin, 300 euroa. Seksuaalineuvojakoulutus, Tamk.  

Martti Rajala, 200 euroa. Syöpäpotilaan hieronnan peruskurssi, Onkology massage education 
association. 

Onnittelut apurahojen saajille!

Vuoden 2021 apurahat haussa lokakuussa

Apurahaa voivat hakea yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka eivät ole saaneet yhdistyksen avustusta
kahden edellisen kalenterivuoden aikana (esim. vuonna 2017 apurahan saanut voi hakea uudelleen 
vuonna 2020). Käyttötarkoitus on fysioterapian tai oman ammattitaidon kehittäminen. Apurahoja 
myönnettäessä hallitus kiinnittää erityisesti huomiota käyttötarkoituksen hyödynnettävyyteen 
ammatissa. Hakemukset käsitellään nimettöminä.

Apurahat ovat haettavissa kerran vuodessa. Hakemuksen on oltava perillä 31.10.2021 mennessä.

Lomakkeen löydät nettisivuiltamme http://trefysioterapeutit.yhdistysavain.fi/lomakkeet/

Tiedustelut ja lomakkeen palautus:

Puheenjohtaja Mari Leskinen
email: leskmari@gmail.com

Jäseneksi

Voit kuulua Suomen Fysioterapeutit ry:een yhdistyksemme kautta.

Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä voi hakea lääkintävoimistelijan / fysioterapeutin ammatillisen 
tutkinnon suorittanut henkilö ja opiskelijajäsenyyttä perustutkintoa suorittava fysioterapian 
opiskelija. Suomen Fysioterapeutit ry on osa ammatillista kattojärjestöä Suomen Kuntoutusalan 
Asiantuntijat ry:tä.

Jäsenhakemus tehdään liiton kotisivuilla olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella: 
www.suomenfysioterapeutit.fi – Liity jäseneksi. Jäsenyhdistykseksi merkitään Tampereen Seudun 
Fysioterapeutit ry.  

Jäsenyys edellyttää sekä liittomaksun että yhdistyksen jäsenmaksun suorittamista. Jäsen on 
velvollinen suorittamaan sen vuoden jäsenmaksun, jona hän eroaa. Maksujen suuruudet löydät 
www.suomenfysioterapeutit.fi – Liiton jäsenyys – jäsenmaksut.
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Jäsenasioita

Tampereen Seudun Fysioterapeuttien vuosijäsenmaksu on myös tänä vuonna 15 €.  Laskutus 
tapahtuu liiton toimesta kaikille meidän jäsenille alkuvuoden aikana. Yhdistyksen jäsenmaksusta 
ovat vapautettuja opiskelijat, eläkeläiset, vanhempainvapailla olevat, ase- tai siviilipalveluksessa 
olevat ja työttömät.  

Maksetut jäsenmaksut, sekä yhdistykselle että liitolle, voit tarkistaa eAsioinnista. Sitä kautta voit 
myös ilmoittaa muutoksista mm. työsuhteessa ja osoitetiedoissa. Näet eAsioinnissa myös kaikki 
jäsenyytesi. Jos siis kuulut useampaan liiton paikallis- tai erikoisalayhdistykseen, selviät yhdellä 
tietojen päivityksellä. Huomioithan, että edustajiston päätöksen mukaisesti maksamattomia 
jäsenmaksuja karhutaan nyt nopeammin ja karhulaskun laiminlyömisestä seuraa erottaminen.

Liiton jäsenet saavat runsaasti erilaisia palveluja ja etuja. Käy tutustumassa ja hyödynnä! 
www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/palvelut-ja-edut/

Jos jäsenyysasiat mietityttävät ole rohkeasti yhteydessä
liittoon: toimisto@suomenfysioterapeutit.fi
yhdistyksen jäsensihteeriin: info.trefysioterapeutit@gmail.com

Terveisin jäsensihteeri Saija Karinkanta

Kuva: Mari Leskinen
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Vuosikokous

KUTSU

Tampereen seudun Fysioterapeutit ry:n VUOSIKOKOUKSEEN 18.3.2021 klo 18:00. Kokous 
toteutetaan verkkokouksena (Teams). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan 
yhdistykselle yksi edustajaa ja hänelle varaedustaja Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajistoon.

Ilmoittautuminen 15.3.2021mennessä sähköpostilla trefysioterapeutit@gmail.com. 
Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi kutsulinkin vuosikokoukseen.

TERVETULOA!
-Hallitus-

Edustajiston kokous 2020

Liiton eli Suomen Fysioterapeuttien edustajiston kokous pidettiin marraskuussa poikkeuksellisesti 
etäyhteyksin. Tampereen seudun fysioterapeuteista kokoukseen osallistuivat Saija Karinkanta 
(edustajiston pj.) ja Hannele Anttila (edustajiston jäsen) sekä yhdistyksen pj. Mari Leskinen (liiton 
hallituksen varajäsen). Kokous sujui sujuvasti, joskin puheenvuorojen määrässä jäätiin hieman 
edellisistä vuosista.

Kokouksen tärkein päätös oli sääntömuutos, joka mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen liiton 
päätöksentekoon entistä paremmin. Jatkossa opiskelijoiden edustaja voi osallistua edustajiston 
kokoukseen ja käyttää siellä puheenvuoroja ilman erillistä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä.
Lisäksi sääntömuutoksen myötä yhteisöjäsen-sana poistui ja korvautui jäsenyhdistyksellä. 
Tampereen seudun fysioterapeutit ry on siis jatkossa liiton jäsenyhdistys (ei yhteisöjäsen). Samalla 
myös rinnakkaisjäsen-sanasta luovuttiin ja otettiin käyttöön kaksoisjäsen-termi.

Edustajisto myös hyväksyi kannanoton, jossa ilmaistiin huoli Koronan kasvattamasta 
kuntoutusvelasta. Kannanoton löydät täältä: 
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/suomen-fysioterapeuttien-edustajisto-korona-
kasvattaa-kuntoutusvelkaa/ 

Lisäksi edustajisto palasi edellisessä kokouksessa tekemäänsä päätökseen Maailman 
fysioterapiajärjestön maailmankongressiin osallistumisesta. Koronan vuoksi kongressi on siirretty 
vuodelle 2021 ja verkkoon. Koska kytkös hmisoikeuksia rikkovaan Arabiemiraatteiden väistyi, 
päätti edustajiston kokous, että kongressiin voidaan ilmoittaa liiton delegaatio ja osallistumista 
voidaan suositella jäsenistölle. Kongressiin osallistumiseen voidaan nyt myös myöntää apurahoja.

Kokous vahvisti vuoden 2021 toiminnan linjaukset. Niiden myötä mm. fysioterapian 
asiantuntijuutta, näkyvyyttä ja arvostusta halutaan lisätä. Liiton kunniajäseniksi kutsuttiin Maj-Britt 
Forsbom ja Riitta Sairanen. Lisäksi edustajisto palkitsi kultaisella ansiomerkillä ansioituneet 
toimijat Raija Kelonevan, Kirsti Niskalan ja Sirpa Palamaan.

Kokousterveisin Saija Karinkanta
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Fysioterapeutteja valmistui myös ”koronavuonna”

Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat ovat viime syksystä lähtien opiskelleet 
pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla. Ainoastaan tietyt harjoitustunnit on pidetty pienissä ryhmissä 
lähiopiskeluna. Jouluna valmistunut fysioterapeutiryhmä opiskeli koko syksyn ainoastaan etänä. 
Valmistumisjuhlaa ei myöskään pidetty ja valmistuneet saivat todistuksensa postitse. TAMKista 
valmistui 38 fysioterapeuttia, joista suurin osa liittyi Suomen fysioterapeutteihin. Hienoa!

Tampereen seudun fysioterapeuttien jo perinteeksi muodostunutta valmistuvien illanviettoa ei viime
vuonna järjestetty. Yhdistys on illanvieton lisäksi muistanut vuosittain yhtä valmistuvaa 
fysioterapeuttia stipendillä. Näin teimme myös viime vuonna. Yhdistyksellämme vuosi 2020 oli 
juhlavuosi kun sen perustamisesta tuli 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi päätimme lahjoittaa nyt 
stipendin kahdelle valmistuvalle. Toisen stipendin sai Meri Seppänen parhaasta menestymisestä 
harjoittelussa ja toiseksi stipendin saajaksi valmistuvan ryhmän opiskelijat valitsivat keskuudestaan 
Milla Leppäsen tittelillä ”yhteisöllisin opiskelija”.

Yhdistys myös lähetti kaikille valmistuville onnitteluviestin. 

Vaikka valmistumisjuhlaa ei vietetty, niin Fysioterapian koulutusohjelma ”kukitti” ja onnitteli 
opiskelijoiden valitseman vuoden ohjaavan fysioterapeutin Antti Syväniemen (ent. Hokkanen), 
joka työskentelee TAYS:ssa. Opiskelijat kuvasivat Anttia mm. näin:

”Ohjaavana fysioterapeuttina Antti on aivan omaa laatuaan. Ote opiskelijoiden ohjaukseen on 
rauhallinen ja lempeä”
”Jollain ihmeen tavalla Antti osasi aina esittää juuri sopivasti ohjaavia huomioita ja kysymyksiä 
niin, että opiskelijana pääsi haastavista tilanteista eteenpäin, mutta sai kuitenkin itse tehdä 
oivalluksen”
”Harjoittelun alusta saakka Antti kartoitti säännöllisesti opiskelijoiden ajatuksia, toiveita, 
oppimistavoitteita sekä niiden
saavuttamista ja pyrki
koostamaan tilanteita sen
mukaan”

Todella hienoa ja esimerkillistä
toimintaa ohjaavalta
fysioterapeutilta! 

Terveisin opiskelijavastaava
Hannele Anttila

Kuva: Mari Leskinen
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Fysioterapeuttiyrittäjien edunvalvontatyö 

Suomen Fysioterapeutit on kaikkia Suomessa laillistettuja fysioterapeutteja ja 
fysioterapiaopiskelijoita yhdistävä edunvalvontajärjestö. Liitto on alan vahva asiantuntija ja 
valtakunnallinen vaikuttaja sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa. Se toimii yhdyssiteenä 
työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen välillä. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti 
fysioterapiapalveluja ja fysioterapeuttien asemaa. Suomen Fysioterapeutit on ainoa ammattiliitto, 
joka tekee Suomessa työtä pelkästään fysioterapian edistämiseksi ja fysioterapeuttien etujen 
ajamiseksi.

Liiton jäsenenä käytettävissäsi ovat fysioterapia-alan yrittäjyyteen erikoistuneen 
kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelän palvelut.  

Jarmo Mäkelä on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1997 ja toiminut yrittäjänä siitä lähtien. 
Hänellä on kokemusta sekä toiminimellä toimimisesta että suuresta osakeyhtiömuotoisesta 
toiminnasta. Jarmo on perustanut useita erilaisia kuntoutusalan yrityksiä, joten lupakäytännöt 
Aluehallintoviraston kanssa ovat tulleet hänelle tutuiksi.

–Olen toiminut 12 vuotta kasvuyrityksessä johtotehtävissä; henkilöstöjohtajana ja 
toimitusjohtajana, hän kertoo.

Vaativissa tehtävissä toimiminen on haastanut myös kouluttautumaan. Oman ammattialan lisäksi 
osaamista on tarvittu muun muassa yrityksen johtamisesta ja kehittämisestä. Nykyisessä työssään 
Suomen Fysioterapeuttien yrittäjäneuvonnassa Jarmo kertoo hyödyntävänsä paljon vuosien 
kerryttämää kokemusasiantuntijuutta.

–Haluni auttaa muita alamme yrittäjiä eteenpäin on suuri, ja oman kokemuksen kautta osaan 
neuvoa karikoiden välttämisessäkin.

Yrittäjille suunnatun jäsenpalvelun lisäksi Jarmon tehtäväkenttään kuuluu webinaarien ja 
koulutusten järjestäminen yrittäjyyteen liittyvistä aiheista. Luentoja on pidetty esimerkiksi sopimus-
ja yritysjuridiikasta, palveluiden tuotteistamisesta, myynnistä ja markkinoinnista, tilinpäätöksistä 
sekä verotusteemoista.

–Otan mielelläni vastaan ideoita koulutusten aiheiksi!, Jarmo sanoo. –Tavoitteenamme on aina 
vastata kentän ääneen ja tarpeisiin.

Kolmas laaja osa-alue Jarmon työpöydällä on yrittäjien edunvalvonta. Vaikuttamistyössä ollaan 
usein tekemisissä kansanedustajien, ministeriöiden ja pääjohtajien kanssa. Yhteistyötä tehdään 
myös Akavan ja sen alla olevien muiden liittojen kanssa, jotta saamme paremmin oman alamme 
äänen kuuluviin.

–Edunvalvontatyö on sitä ulospäin usein näkymätöntä työtä, jota kuitenkin tehdään liitossa 
jatkuvasti paljon, Jarmo muistuttaa.
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–Omalla kohdallani suuria kokonaisuuksia ovat lähiaikoina olleet mm. Kelan kilpailutukset, 
tietosuojalainsäädäntö, kilpailukiellot, koronan vaikutukset sekä tietysti nyt sote-uudistus.

Jarmo kannustaa kaikkia liiton yrittäjäjäseniä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä aina, kun 
ulkopuolisen antamista neuvoista voisi olla apua.

–Vastailen mielelläni kysymyksiin ja autan yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Ole rohkeasti 
yhteydessä!

Liiton palvelut ja edut jäsenyrittäjille:
• Henkilökohtainen yrittäjäneuvonta
• Lakimiespalvelut
• Kohdennetut vakuutusedut, potilasvakuutus ja vastuuvakuutus.
• Potilasasiamiehen palvelut

Suomen Fysioterapeuttien yrittäjäjäsenenä kehittämisasiantuntijamme ja juristimme neuvovat sinua 
sopimusasioissa sekä muissa yritystoiminnan kysymyksissä yksilöllisesti. Saat ohjeita mm. 
yrityksen perustamiseen, toiminnan kehittämiseen tai sen lopettamiseen. Lisäksi liitto järjestää 
yrittäjille suunnattuja koulutuksia ja tilaisuuksia.

Liitto ylläpitää Facebookissa yrittäjäjäsenten suljettua ryhmää, jossa voi vapaasti käydä keskustelua 
yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Ryhmään liittymisen yhteydessä jäsenyydet tarkistetaan. Myös 
kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä osallistuu ryhmässä käytävään keskusteluun ja vastaa siellä 
mahdollisiin kysymyksiin.

Terveisin Jarmo Mäkelä, Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija (yrittäjäasiat)

Ota yhteyttä Jarmoon:
p. +358 40 8681779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/

Kuva: Jarmo Mäkelä

Me pidämme huolta sinusta, jotta sinä voisit pitää huolta muista.
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Tutkimustietoa syöpäpotilaan hieronnasta

Teksti: fysioterapeutti, koulutettu hieroja Martti Rajala 
Tekstin ovat tarkistaneet koulutettu hieroja EAT Elina Airaksinen ja fysioterapeutti, koulutettu 
hieroja Mari Mäkitalo.

Syöpäpotilaan hieronnasta on monenlaisia näkemyksiä ja uskomuksia. Yleisin uskomus liittyy 
siihen, että syöpä voi hieronnan seurauksena levitä ja aiheuttaa etäpesäkkeitä. Tämä ei 
nykytietämyksen mukaan ole aiheellinen huoli, mutta syöpäpotilaiden hierontaan liittyy kuitenkin 
monia muita huomioitavia seikkoja. Hieronnassa tulisi huomioida muun muassa luuston lujuus sekä
mahdollinen alttius verenvuodolle ja lymfaturvotukselle. Nämä vaikuttavat hieronnan paineen 
voimakkuuteen, hierontajärjestykseen ja hieronnan paineen suuntaan. Tämän vuoksi hierontaa 
tekevän tulisi tietää peruskoulutusta enemmän imunestekierrosta sekä lääkkeiden aiheuttamista 
lyhyen ja pitkän aikavälin sivuvaikutuksista. 

Tässä artikkelissa on avattu viimeaikaisia tutkimustuloksia, tutkimuksissa havaittuja hieronnan 
hyötyjä, mutta myös näiden tutkimusten heikkouksia. Nykytietämyksen mukaan syöpäpotilaiden 
hieronta on turvallista ja terapeuttista, kunhan sen toteuttaa aiheeseen kouluttautunut henkilö. 
Parhaan hoitovasteen saavuttamiseksi hieronnassa tulee huomioida syöpäpotilaan nykytilanne, 
soveltaa manuaalisia tekniikoita siihen sopivaksi ja lähestyä potilasta biopsykososiaalisesta 
näkökulmasta. 

Tämän artikkelin ajatuksena on toimia moniammatillisenkeskustelun edistäjänä ja kertoa 
syöpäpotilaiden hieronnan terapeuttisista vaikutuksista. Hieronta on hyvin käytännönläheistä 
toimintaa, mutta varsinkin syöpäpotilaiden kohdalla vahva teoriaosaaminen on hyvä olla tekemisen 
pohjana. Sen vuoksi tämä artikkeli keskittyy hieronnan kautta saavutettaviin hyötyihin. On tärkeää 
ymmärtää "Miksi tehdään?" ennen kuin kysytään "Miten tehdään?”. 

Sanasto:
• Meta-analyysi yhdistää useiden eri tutkimusten tuloksia ja tätä kautta lisää näytön vahvuutta.
• Valikoitumisharha (engl. selection bias) = Valikoitumisharhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

verrattavat ryhmät poikkeavat toisistaan systemaattisesti jonkun olennaisen tekijän suhteen. 
Interventioihin saattaa esimerkiksi hakeutua jo valmiiksi motivoituneita tutkittavia.

• Toteutusharha (engl. performance bias) = Verrattavien ryhmien välillä esiintyy 
systemaattisia eroavaisuuksia, joko intervention tai muun altistumisen kautta. 
Interventioryhmä on saattanut esimerkiksi saada enemmän huomiota tutkijoilta.

• Vastausharha (engl. response bias) = Vastaajien taipumus vastata kyselyihin valheellisesti tai
harhaanjohtavasti. Vastaaja voi esimerkiksi kokea painetta antaa miellyttäviä vastauksia. 

• Julkaisuharha (engl. publication bias) = Tiedeyhteisön taipumus julkaista herkemmin 
myönteisiä tai odotettuja kuin kielteisiä tai odottamattomia tuloksia.

Syöpäpotilaan hieronta

Syöpäpotilaan hieronta on näyttöön perustuvaa toimintaa (engl. evidence based practice), joka 
yhdistää parhaan saatavilla olevan tutkimustiedon, kliinisen osaamisen sekä potilaan uskomukset ja 
arvot, jotka ohjaavat tavoitteiden asettelua. Kyseessä on manuaalisen terapian erikoisosaaminen, 
jossa huomioidaan syöpäpotilaan hoidollinen historia ja nykytilanne sekä näihin liittyvät 
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erityispiirteet. Tarkemmalla esitietojen keruulla selvitetään muun muassa mahdolliset leikkaukset, 
solunsalpaajahoidot, hormonihoidot ja sädehoidot, jotka kaikki voivat vaikuttaa hieronnan 
toteutukseen. Tämä pätee hierontaan niin syöpähoitojen aikana kuin hoitojen jälkeen.

Hieronta ei paranna syöpää, mutta lievittää sairaudesta ja sen hoidosta johtuvia oireita. Tämän 
vuoksi hierontaa voidaan hyödyntää muiden hoitomuotojen rinnalla edistämään syöpäpotilaiden 
elämänlaatua. Syöpähoitojen aikana hieronta tapahtuu ihannetapauksessa yhteistyössä muiden 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja hierontaa varten tulisi olla hoitavan lääkärin suositus. 
Tämän lisäksi syöpäpotilaiden parissa toimivan fysioterapeutin tai koulutetun hierojan olisi hyvä 
käydä asiaan kuuluvaa koulutusta ettei hän toimillaan aiheuta potilaalle haittaa. Koulutus auttaa 
paremmin ymmärtämään syöpäpotilasta tai -selviytyjää biopsykososiaalisena kokonaisuutena. Tämä
lähestymistapa sopii paremmin moderniin kivunhoitoon, jossa kipu huomioidaan kokemuksena, ei 
vain tuntemuksena.

Tutkimusten mukaan hieronnalla näyttäisi olevan lievittävä vaikutus muun muassa syöpäpotilaiden 
kipuun, ahdistukseen, väsymykseen ja masennukseen. Tutkimusnäyttö hieronnan positiivisista 
vaikutuksista syöpäpotilaiden oireisiin on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti ja ensimmäiset 
meta-analyysit hieronnan vaikutuksista syöpäpotilaiden kipuun ilmestyivät vuosina 2015 ja 2016. 

Meta-analyysit

Lee kumppaneineen julkaisi vuonna 2015 meta-analyysin nimeltä ”Meta-Analysis of Massage 
Therapy on Cancer Pain”. Se pohjautui systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, johon 
poissulkukriteerien jälkeen jäi jäljelle 12 tutkimusta. Tutkimukset koostuivat yhdeksästä 
satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta (RCT) ja kolmesta ei-satunnaistetusta kontrolloidusta
tutkimuksesta (CCT). Tutkimukset oli julkaistu vuosina 1990-2013 ja niiden laatu arvioitiin PEDro 
Scale –asteikon (Physiotherapy Evidence Database) avulla. Yhdeksän näistä tutkimuksista sai kuusi
tai enemmän pistettä ja kolme tutkimuksista oli arvioitu alle kuuteen pisteeseen. Korkealaatuisena 
pidetään tutkimuksia, joiden pistemäärä on kuusi tai enemmän. Pienin saatu pistemäärä oli 4 ja 
suurin saatu pistemäärä oli 9. Yhteensä syöpäpotilaita tutkimuksissa oli 559.

Tutkijat mainitsivat meta-
analyysinsa heikkouksiksi
tutkimusten mahdollisen
valikoitumisharhan,
joidenkin tutkimusten
toteutus- ja vastausharhan
sekä tutkimuksissa
kerättyjen vastausten eri
ajankohdat. Tutkimuksissa
ei ollut myöskään montaa,
jotka olisivat arvioineet
potilaiden oireita
pidemmällä ajanjaksolla.
Tämän vuoksi tutkijat
tulivat siihen tulokseen, ettei

10



hieronnan kipua lievittävästä vaikutuksesta pidemmällä ajanjaksolla ole tarpeeksi näyttöä 
syöpäpotilaiden kohdalla.

Lyhyellä aikavälillä hieronnan kipua lievittävä vaikutus oli kuitenkin merkittävä. Tutkijat 
huomasivat, että hieronnalla näytti olevan kipua lievittävä vaikutus kaikissa tutkimuksissa olleissa 
syöpätyypeissä. Laajempia ja hyvin suunniteltuja tutkimuksia kuitenkin tarvitaan, että hieronnan 
vaikutusta syöpäkipuun voidaan paremmin arvioida.

Heti seuraavana vuonna ilmestyi Boydin ja kumppaneiden meta-analyysi ”The Impact of Massage 
Therapy on Function in Pain Populations”. Se pohjautui systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, 
johon poissulkukriteerien jälkeen jäi jäljelle 16 RCT-tutkimusta. Tutkimukset oli julkaistu vuosina 
1990-2013 ja niiden laatu arvioitiin Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
-tarkistuslistan avulla. Laadunarvioinnissa 12 tutkimuksista luokiteltiin korkealaatuisiksi ja neljä 
laadultaan heikommaksi.
Tämä meta-analyysi oli aiempaa kunnianhimoisempi siinä suhteessa, että se tarkasteli kivun 
voimakkuuden lisäksi myös kipukokemukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten väsymystä ja ahdistusta. 
Tutkijat mainitsivat meta-analyysinsa heikkoudeksi joidenkin tutkimusten mahdollisen 
julkaisuharhan.

Meta-analyysin tulosten mukaan hieronta näyttäisi vähentävän syöpäpotilaiden kivun voimakkuutta,
väsymystä ja ahdistusta verrattuna kontrolliryhmiin. Tutkijat ehdottivat, että syöpäpotilaiden 
kannattaisi harkita hierontaa terapeuttisena vaihtoehtona lievittämään syöpäkipua. Katsauksen 
lupaavien tulosten pohjalta, tutkijat suosittelivat sijoittamaan aikaa ja resursseja tulevaisuuden 
tutkimuksiin, mikä varmistaisi, että hierontaa voitaisiin suositella osana perushoitoa kipua kokeville
syöpäpotilaille.

Tutkijat ottivat myös laajasti kantaa siihen kuinka hyvä tutkimus tulisi toteuttaa. Tämä on erittäin 
hyödyllistä tietoa, jos Suomessa aletaan tekemään vastaavaa tutkimusta. Eräs seikka mitä tutkijat 
korostivat oli ajatus siitä, että ihmistä tulisi arvioida kokonaisuutena, koska olemme yksilöitä. Jos 
tutkimuksissa tuijotetaan kivun lievityksen vaikutusta yksilöön pelkästään numeroiden tasolla niin 
se ei kerro koko totuutta potilaan toimintakyvystä hänen omassa toimintaympäristössään.

Hieronta ja neuropatia

Izgu kumppaneineen julkaisi vuonna 2019 mielenkiintoisen RCT-tutkimuksen hieronnan 
vaikutuksesta lievittää solunsalpaajalääkkeen aiheuttamaa neuropatiaa. Tutkimuksen nimi oli 
“Prevention of chemotherapy-induced peripheral neuropathy with classical massage in breast cancer
patients receiving paclitaxel”. Tutkimuksessa oli 40 rintasyöpään sairastunutta naista, jotka oli 
jaettu interventio- (n=19) ja kontrolliryhmään (n=21). Lääkityksenä kaikilla naisilla oli 
syöpäsolujen aineenvaihduntaa ja lisääntymistä estävää paklitakselia.

Potilaiden hermovauriokipua ja elämänlaatua mitattiin heti hoitojen alussa sekä viikkojen 4, 8, 12 ja
16 kohdalla. Hermojen johtavuutta mitattiin alussa sekä viikon 12 kohdalla. Hieronnat toteutti 
koulutettu ja kokenut hieroja, joka hieroi jokaista interventioryhmän jäsentä kerran viikossa 30 
minuutin ajan. Ajasta 20 minuuttia käytettiin jalkateriin ja 10 minuuttia käsiin. Hieronta tehtiin 
ennen paklitakseli-infuusiota ja hieronnan toteutus oli tutkimuksessa kuvattu kiitettävällä tasolla.
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Potilaiden oireita mitattiin S-LANSS ja EORTC QLQ-CIPN20 asteikoilla. Nämä asteikot mittaavat 
muun muassa erilaisia hermoperäisiä oireita, muutoksia toimintakyvyssä ja kipuherkkyyttä 
(allodyniaa). Mielenkiintoinen tutkimustulos oli, että neuropatiakipu lisääntyi kontrolliryhmässä 
tasaisesti tutkimuksen edetessä, mutta interventioryhmässä ei. Tutkijat epäilivät eron johtuvan 
hieronnan vaikutuksesta verenkiertoon. Tutkijat mainitsivat tutkimuksensa yleistettävyyden 
kannalta ongelmalliseksi sen, että tutkimus keskittyi vain tiettyyn kohderyhmään, joka sai tiettyä 
lääkettä ja tietyssä ympäristössä. Tämän vuoksi tutkimustuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ei voida 
yleistää. Seuranta-aika oli 16 viikkoa, joten pitkäaikaisvaikutuksia tässä tutkimuksessa ei selvitetty 
eikä niistä näin voida tehdä johtopäätöksiä.

Tutkimuksen yhteenvetona todettiin, että interventioryhmän kerran viikossa saama klassinen 
hieronta vähensi hermovauriokipua, paransi potilaiden elämänlaatua sekä paransi hermojen 
johtavuutta. Tulosten perusteella klassinen hieronta vaikuttaisi soveltuvan ennaltaehkäiseväksi 
hoitokeinoksi neuropatiaan rintasyöpäpotilailla, jotka saavat paklitakselia osana hoitojaan.

Syöpäpotilaan hieronta sairaalassa

American Society of Clinical Oncology-lehdessä julkaistiin vuonna 2017 artikkeli, joka kertoo 
kuinka syöpäpotilaiden hierontaohjelma aloitettiin eräässä yhdysvaltalaisessa sairaalassa. Artikkelin
nimi on ”Can a clinical oncology massage program be safely and effectively integrated into 
chemoinfusion units to provide symptom control for patients with breast cancer receiving 
chemotherapy?”. Artikkelissa kuvattiin kuinka syöpäpotilaiden hierontaa tarjottiin sairaalassa 
rintasyöpäpotilaille, kuinka hieronta käytännössä toteuttiin ja mitä mitattavia vaikutuksia sillä oli 
potilaiden oireisiin. Oireita mitattiin käyttäen avuksi tablettia ja potilaat saivat itse määrittää 
oireensa asteikolla 0-10. Mittaustulosten vaikuttavuutta saattaa vääristää se, että tutkijoilla ei ollut 
käytössään kontrolliryhmää sekä harha mikä liittyi sosiaaliseen kanssakäymiseen potilaiden kanssa. 
Hierontoja tehtiin yhteensä 692 kappaletta.
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Tuloksissa havaittiin positiivisia muutoksia ahdistukseen, pahoinvointiin, kipuun ja väsymykseen. 
Potilaiden itsearvioinnissa ahdistus laski 3.9 -> 1.7, pahoinvointi 2.5 -> 1.2, kipu 3.3. -> 1.9 ja 
väsymys 4.8 -> 3.0 ennen ja jälkeen hierontaa mitattuna. 93% hierontaa saaneista olivat tyytyväisiä 
saamaansa hierontaan ja 94% suositteli sitä muille vastaavassa hoidossa oleville potilaille. 
Tutkimuksen rajoituksista huolimatta vaikutti siltä, että syöpäpotilaiden hieronta voidaan 
tehokkaasti ottaa käyttöön sairaalaympäristössä ja tarjoamaan rintasyöpäpotilaille helpotusta 
sairauteen liittyviin oireisiin. 

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että syöpäpotilaiden hieronta vaikuttaa nykytietämyksen valossa 
olevan terapeuttinen ja turvallinen hoitokeino syöpäpotilaiden oireiden lievittämisessä. Eettisistä 
syistä ja potilasturvallisuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää, että hieronnan tekee kyseiseen hieronnan
erikoisosaamiseen koulutettu henkilö. Syöpäpotilaiden hieronnalla vaikuttaisi olevan kipua, 
väsymystä ja ahdistusta lievittävä vaikutus. Erityisesti kivunhoidossa voidaan hyödyntää modernin 
kivunhoidon lähestymistapaa, joka auttaa ymmärtämään ja lähestymään syöpäpotilasta 
biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Kivunlievityksessä olisi hyvä tiedostaa jokaisen potilaan 
yksilöllisyys sekä se, että kivun lievityksessä ei kannata tuijottaa liikaa numeroita vaan mielummin 
potilaan toimintakykyä. Syöpäpotilaiden hierontaa ja sen vaikutuksia syöpäpotilaiden oireisiin tulisi
tutkia lisää sekä harkita, jos hierontaa olisi mahdollista tarjota myös suomalaisissa sairaaloissa 
muiden hoitojen rinnalla. Tällä saattaa olla monia positiivisia vaikutuksia potilaiden vointiin ja 
elämänlaatuun.

Avainasiat
• Syöpäpotilaiden hieronnalla näyttäisi olevan positiivinen vaikutus potilaiden kipuun, 

väsymykseen ja ahdistukseen.
• Syöpäpotilaan hierontaa voidaan tehdä turvallisesti, kunhan sen tekee aiheeseen 

kouluttautunut henkilö.
• Hieronta ei nykytietämyksen mukaan levitä syöpää tai aiheuta etäpesäkkeitä.

Martti Rajala fysioterapeutti ja koulutettu hieroja, 
Valkea Lootus.  (Kuva: Martti Rajala, jutun muut kuvat Pixabay)
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Koulutusta
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