
Whiplash ja niskakipu 

Kurssin esittely 

Whiplash-vamman eli niskan retkahdusvamman jälkeen lähes puolella oireet voivat kestää 
yli puoli vuotta, jonka vuoksi oireiden kroonistumiseen voi liittyä huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia kustannuksia. Tavallisia retkahdusvamman oireita ovat niskan kipu ja 
jäykistyminen sekä huimaus ja päänsärky, mutta toisinaan voi esiintyä myös neurologisia 
oireita. Kuntoutuksessa suositellaan usein konservatiivista hoitoa, mutta fysioterapian 
näkökulmasta kohdennetun kuntoutuksen haasteisiin liittyy luotettavien tutkimuksien 
vähäisyys. Tarkoituksemukainen ja täsmällinen hoito luo kuitenkin edellytykset tehokkaalle 
kuntoutukselle.  

Kahden päivän käytännön koulutus antaa valmiudet whiplash-vamman fysioterapeuttiseen 
tutkimiseen, luokitteluun sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon. Kurssin laajuus 
on 1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja itsenäisen opiskelun tehtävän. 
 
Koulutuksen sisältö:  

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja:  
- ymmärtää retkahdusvamman monimuotoisuuden ja kohdennetun kuntoutuksen 

haasteet. 
- osaa soveltaa kaularangan nivelrakenteiden sekä myofaskiaalisen ja sensorisen 

järjestelmän palpaatiota, keskeisiä testejä sekä manuaalisen terapian tekniikoita. 
- osaa arvioida kaularangan neuromuskulaarista ja sensorimotorista kontrollia sekä 

soveltaa tietämystään fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa. 
- tunnistaa hermoston yliherkkyyden ja soveltaa tietämystään kliinisessä tutkimisessa 

sekä fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa. 
- tunnistaa kivun kroonistumisen taustalla olevia psykososiaalisia tekijöitä ja soveltaa 

tietämystään kliinisessä tutkimisessa sekä fysioterapian suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

- osaa perustella anamneesin ja kliinisen tutkimisen fysioterapeuttisen johtopäätöksen ja 
hoitosuunnitelman. 

Ennakkotehtävä: 

Ennen koulutuspäiviä osallistujien edellytetään kertaavan niskan anatomiaa 
neurodynamiikka mukaan lukien. Lisäksi alla mainittuihin artikkeleihin tutustuminen 
helpottaa koulutuspäivälle orientoitumista. Artikkelit löytyvät liitteistä. 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Koulutukseen liittyy myös ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän tarkoituksena on, että 
osallistuja reflektoi aikaisemmin opittua tietoaan sekä soveltaa osaamistaan ennalta 
annettuun potilastapaukseen. Potilastapaus löytyy liitteistä. Ennakkotehtävässä voi 
halutessaan käyttää myös hyödyksi etukäteislukemistoa. Ennakkotehtävät palautetaan 
27.10.2017 päivään mennessä sähköpostiin: niklas.sarkilahti@omt-liike.fi. Lisäinfoa saatte 
lähettämällä viestiä edellä mainittuun osoitteeseen. 

Nähdään marraskuussa! 
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