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1 Nuoren skolioosiselkä. Lapaluiden korkeudella vasemmalla 
puolen selkäranka on konkaavi ja oikealla puolen konveksi. 
(Kuva: Scolidoc, Weiss et al. Scoliosis 2007.)
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Selkärangan vinoutumista aiheuttava skolioosi heiken-

tää nuoren ihmisen elämänlaatua monin tavoin. Suo-

messa skolioosin hoito on pääasiassa seurantaa, korsetti-

hoitoa ja leikkauksia. Skolioosispesifien harjoitteiden vai-

kutuksista on positiivista tutkimusnäyttöä, mutta Suomes-

sa niiden oikea-aikainen käyttö on vielä vähäistä. 

Mitä skolioosi tarkoittaa?

S
kolioosi tarkoittaa selän sivuttaista vähin-
tään 10 asteen mutkaa Cobbin asteikolla mitat-
tuna. Mitta otetaan posteroanteriorisesti otetusta 
röntgenkuvasta (kuvat 1-3). Yleensä tähän mut-
kaan liittyy samanaikainen selkänikamien kier-

tyminen, jota voidaan tutkia Adamsin eteentaivutustestillä 

2

3

PA- röntgenkuva kuvas-
sa 1 olevan nuoren se-
lästä. (Kuva: Scolidoc, 
Weiss et al. Scoliosis 
2007.)

Skolioosikulman suu-
ruuden arviointi Cob-
bin menetelmällä.

”Skolioosin 
eteneminen on 
voimakkainta 
kasvupyräh-
dyksen aikana, 
kun luusto on 
vielä epäkyp-
sää.”

jatkuu >>
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yhdistettynä skoliometrin käyttöön (kuva 4). Koulutervey-
denhuollossa yleensä kuuden asteen löydös skoliometrillä 
mitattuna Adamsin testissä tarkoittaa nuoren ohjaamista 
jatkotutkimuksiin. Jos selkärangan sivuttainen mutka ei 
täytä skolioosin kriteerejä puhutaan tällöin selkärangan 
epäsymmetriasta. 

Skolioosi luokitellaan syntymekanismin perusteella 
idiopaattiseen, synnynnäiseen tai muihin sairauksiin liitty-
vään skolioosiin. Idiopaattinen eli tuntemattomasta syystä 
johtuva skolioosi on kaikkein yleisin, sitä esiintyy noin 80 % 
skolioositapauksista. Synnynnäinen skolioosi johtuu sikiö-
aikaisesta nikamien rakentumisen häiriöstä. Neurologiset 
sairaudet tai lihassairaudet ovat usein syynä muihin saira-
uksiin liittyviin skoliooseihin. Jalkojen pituusero voi olla 
myös syynä skolioosiin. Tällöin kyseessä on toiminnallinen 
skolioosi eli ulkoisesta tekijästä aiheutuva skolioosi. Kun 
pituuseroa saadaan korjattua myös skolioosi vähenee tai 
korjaantuu kokonaan. 

Idiopaattinen skolioosi jaotellaan kolmeen eri ikävaihee-
seen: 

pikkulapsivaihe: 0-3 vuotiaat
varhaisvaihe: 4-9 vuotiaat
nuoruusvaihe: 10 ikävuodesta ylöspäin 

Nuoruusiän idiopaattinen skolioosi
Tässä artikkelissa käsitellään yleisintä skolioosia eli nuo-
ruusiän idiopaattista skolioosia. Tätä skolioosia voi edeltää 
jo varhaislapsuudessa todettu selän epäsymmetria. Useim-
miten skolioosi todetaan murrosiässä tulevan kasvupyräh-
dyksen aikana. Suomessa viidesluokkalaisten terveystarkas-
tukset ovat avainasemassa skolioosin seulonnassa. Taudin 
taustalla epäillään olevan vahva geneettisyys: ehdokasgee-
nejä on useita. Skolioosin syitä on esimerkiksi etsitty rangan 
kasvuun liittyvistä häiriöistä, verihiutaleitten epänormaalis-
ta rakenteesta ja melatoniinin erityksestä kasvuun liittyen. 

Mitään yksittäistä tekijää ei ole todettu skolioosin syyksi ja 
taudin syynä arvioidaan olevan useita tekijöitä. Epäsymmet-
riset asennot kuten huono istuma-asento tai laukun kanta-
minen toisella kehon puolella eivät aiheuta nuoruusiän idio-
paattista skolioosia. 

Skolioosin esiintyvyys väestössä vaihtelee. Tavallisesti 
esiintyvyys on yhden – kolmen prosentin luokkaa 10 – 16 
vuotiailla pojilla sekä tytöillä kun kyseessä on vähintään 
10 asteen skolioosi. Lievän skolioosin yleisyys on joidenkin 
arvioiden mukaan noin 7 %.  Esiintyvyys pienenee mitä 
isommasta Cobbin kulmasta on kyse. Sukupuolten välinen 
ero lisääntyy Cobbin kulman lisääntyessä ja tytöillä on lähes 
kymmenkertainen riski kulman pahenemiseen aina kol-
meenkymmeneen tai sitä suurempaan asteeseen. 

Skolioosin eteneminen on voimakkainta kasvupyräh-
dyksen aikana, kun luusto on vielä epäkypsää. Suomessa 
koulussa tapahtuva viidesluokkalaisten terveystarkastukset 
ovat skolioosin seulonnassa avainasemassa. Kliinisesti luus-
ton kypsyyttä voidaan esimerkiksi tutkia Risserin luokitus-
menetelmällä, jota käytetään apuna hoidon suunnittelussa. 
Risserin luokitusta röntgenkuvauksen avulla arvioidaan 1-5 
luvuilla. Risserin luokka kaksi tai vähemmän tarkoittaa, että 
nuorella on vielä paljon kasvupotentiaalia jäljellä ja siten 
myös skolioosin pahenemisriski suurempi (kuva 5). Mui-
takin kasvuvaiheen arvioita käytetään hoidon suunnittelun 
apuna kuten tytöillä kuukautisten alkamishetkeä.  Skoli-
oosin etenemisen arvioidaan olevan voimakkaampaa ennen 
kuukautisten alkua. 

Skolioosin lievät muodot (alle 25 asteen kulma) hoide-
taan seurannalla sekä skolioosispesifeillä harjoitteilla. Nyky-
tutkimukset tukevat skolioosispesifien harjoitteiden käyttöä. 
Harjoittelun tuloksena skolioosikulmat ovat pienentyneet.  
Kohtuullisessa skolioosissa (25 – 40 asteen kulma) käytetään 
korsettihoitoa, mitä jatketaan kasvun loppuun asti (kuva 
6). Korsettihoidolla saadaan yleensä estettyä skolioosin 

4
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Adamsin eteentaivutus -testi yh-
distettynä skoliometrin käyttöön.

Risserin luokitusmenetelmä
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eteneminen mutta ei valitettavasti skolioosikulmia pienene-
mään. Vakavammassa skolioosissa (yli 40- 50 asteen kulmat) 
leikkaushoito on pääasiallinen hoitomuoto. Tutkimusten 
perusteella arvioidaan, että alle 30 asteen kulma kasvun 
loputtua ei lisää erityisiä riskejä ikääntyessä. Yksittäistapa-
uksissa skolioosi voi aikuisiässä edetä vakavaksi näissäkin 
tapauksissa. Tutkimusten perusteella arvioidaan, että sko-
lioosikulmien ollessa 30 – 50 astetta kasvun loputtua riskit 
lisääntyvät aikuisiässä terveysongelmiin, elämänlaadun 
heikkenemiseen, kosmeettiseen haittaan, kipuihin ja toi-
minnallisiin rajoitteisiin. 

Skolioosispesifit harjoitteet
Skolioosispesifit harjoitteet sisältävät hengitysharjoitteita, 
kehonasennon ja -linjauksen harjoitteita, vahvistavia lihas-
harjoitteita, päivittäisten toimien läpikäymistä unohtamatta 
sydän -ja verenkiertoelimistön harjoitteita. Harjoitteiden tu-
kena käytetään manuaalisia käsittelytekniikoita (kuva 7). 

Hengitysharjoitteet ovat tärkeä osa skolioosinuoren hoi-
toa. Rintakehän liikkuvuutta voi tutkia yksinkertaisella tes-
tillä; mittanauha rintakehän ympäri miekkalisäkkeen kor-
keudelta. Pyydä tutkittavaa hengittämään voimakkaasti ulos 
ja sen jälkeen mahdollisimman syvään sisään. Rintakehän 
liikkuvuus saadaan vähentämällä uloshengityksen jälkeinen 
mitta sisäänhengityksen jälkeisestä mitasta. Normaalitulos 
on yli viisi senttimetriä. Skolioosinuori pyrkii hengityksellä 
parantamaan liikkuvuutta konkaavilta puolen eli ohjaamaan 
hengityksen vinouman jäykemmälle puolelle ja samalla vä-
hentämään selkärangan kiertyneisyyttä (kuva 8). 

Kehonasennon ja -linjauksen löytymisen apuna käy-
tetään esimerkiksi peiliä, seinää, seinänkarmia ja pilates-
rullaa. Nämä apuvälineet helpottavat näkö- ja tuntoais-
timuksen kautta kehon hallintaa.  Asennon ja linjauksen 
harjoitteita tehdään eri alkuasennoissa. Näissä harjoitteissa 
pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvä linjaus selkä-
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Skolioosiselässä pehmytkudosjäykkyyttä on usein 
aivan selkärangan vieressä ja yleensä mutkan kon-
kaavilla puolella. Kuvassa selkä on aseteltu mahdol-
lisimman pyöreäksi, jolloin liu’utus -tekniikka rangan 
viereen on tehokasta ilman suurta voiman käyttöä.

Kuvassa pallo on rangan konveksin puolen alla. Si-
säänhengityksen avulla parannetaan rintakehän kon-
kaavin puolen liikkuvuutta (kuvassa oikeaa puolta).

6
Korsetteja on erilaisia. Te-
kijä Scolidoc, Weiss et al. 
Scoliosis 2007.
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rangassa sekä hyödyntämään hengityksen suuntausta linja-
uksen parantamiseksi (kuva 9).

Vahvistavat harjoitteet ovat kirjallisuudessa tarkoittaneet 
perinteisesti selkä- ja vatsalihasharjoitteita. Tänä päivänä 
vahvistavilla harjoitteilla on laajempi merkitys. Harjoitteilla 
on tarkoitus vahvistaa koko kehoa linjatusti. Esimerkiksi 
tsekkiläinen lääkäri Richard Smiŝek on kehittänyt oivallisen 
harjoitusmenetelmän skolioosinuoren kehon vahvistami-
seksi. Siinä vahvistavana apuvälineenä käytetään erityistä 
terapianauhaa. Menetelmän nimi on Spiraalistabilaatio ja 
menetelmän perustana toimii lihasten vuorotahtinen su-
pistuminen ja rentoutuminen sekä rangan pidentäminen 
lihasketjuharjoittelun avulla (https://www.spiralstabiliza-
tion.com/en/). Tavallinen vastuskuminauha toimii samalla 
periaatteella, kunhan nauha on vähintään kaksi metriä pitkä 
(kuva 10).

Kaikkien tärkein asia skolioosinuoren opittavaksi on 
kehon asennon hallinta päivittäisten toimien yhteydessä. 
Missä asennossa skolioosinuori istuu (kuva 11)? Miten hän 
nousee istumasta seisomaan? Missä asennossa selkäranka 
on, kun hän kumartelee? Miten hän hallitsee kehoaan har-

rastusten yhteydessä? Näitä asioita tulee lopulta harjoiteltua 
kymmeniä ellei satoja kertoja päivässä. Muut aikaisemmissa 
kappaleissa mainitut erillisharjoitteet ovat tukena näille lin-
jatuille päivittäisille toimille. 

Sydän- ja verenkiertoelimistön harjoittaminen on tär-
keää skolioosiasiakkaalle iästä riippumatta. Sauvakävely on 
erinomainen liikuntamuoto skolioosiasiakkaalle. Sauvojen 
avulla on mahdollista saada pituutta ja hyvää linjausta koko 
kehoon liikkumisen aikana. Skolioosiasiakkaalla tämä vaatii 
yksilöllisen ohjeistuksen sauvakävelyyn. Uintia harrastavan 
skolioosinuoren on tärkeää osata hengittää vapaauinnissa 
molemmilta puolin. Pyöräilyssä taas selkärangan linjauksen 
hallinta korostuu. Harrastipa skolioosinuori mitä tahansa 
liikuntaa on tärkeää harjoitella kehon hyvää hallintaa kysei-
sessä lajissa.

Yhteenvetoa 
Nuoruusiän idiopaattisen skolioosin tehokkaan hoidon kul-
makiviä ovat oikea-aikaisuus ja päivittäinen tekeminen. 
Tarkka seulonta on tärkeää, jotta lievästä skolioosista kärsi-
vät nuoret pääsisivät ajoissa hoitoon. Kasvun loppupuolella 

9
Kulmavenytysversio. Venytysasennos-
sa sisäänhengityksen avulla ohjataan 
rangan jäykkää aluetta avautumaan 
(yleensä konkaavia aluetta) ja uloshen-
gityksellä rintakehän konveksia puolta 
liukumaan kohti kehon keskustaa.

>>
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ja vakavimmiksi kehittyneissä skoliooseissa rangan linjauk-
seen ei ole helppoa vaikuttaa. Kasvun loppuminen ei tarkoi-
ta skolioosin pysähtymistä. Skolioosin eteneminen aikuisiäs-
sä on aina yksilöllistä. Tämä on hyvä pitää mielessä ja siten 
skolioosin itsehoitoa on tärkeä jatkaa kasvun loputtuakin. 

Valitettavan usein nuorta pelotellaan kertomalla, että 
kyse on etenevästä sairaudesta, johon ei auta kuin passiiviset 
hoidot (korsetti ja leikkaus). Skolioosinuoren hoidon alussa 
onkin tärkeää kertoa nuorelle, että skolioosiin on mahdol-
lista vaikuttaa. Nykyinen, joskin vielä pieni, tutkimusnäyttö 
tukee tätä lähestymistapaa. Pari kertaa päivässä muutamien 
minuuttien ajan tapahtuva selän linjattu yksilöllinen har-
joittaminen on varsinkin lievän ja kohtuullisen skolioosin 
hoidon ydin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tämä tapahtuu 
sitä parempi!
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Alkuasento, terapianauha 
noin kyynärpäiden korkeudel-
la. Kädet ja yläselkä rentoina.

Loppuasento, lapaluiden ylä-
sisäkulmia yhteen lempeästi. 
Liikettä toistetaan 6-10 kertaa.

Skolioosinuoren istuma-
asento voi olla epäsymmet-
risen näköinen päällepäin. 
Tukeutumalla enemmän 
toiseen yläraajaan (yleensä 
konkaavin puoli) saadaan 
varsinkin rintarangan mut-
kaa suoremmaksi. 
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