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Liite 1. Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen hakudokumentaatiot 

PubMed 

 ("Chronic Pain"[Mesh] OR "chronic pain"[Title/Abstract] OR "persistent pain"[Title/Abstract] OR "long-term 
pain"[Title/Abstract] OR "prolonged pain"[Title/Abstract] OR "protracted pain"[Title/abstract]) AND ("Pain 
Management"[Mesh] OR "Pain Management"[Title/Abstract] OR "Rehabilitation"[Mesh] OR 
"Rehabilitation"[Title/Abstract] OR "intervention"[Title/Abstract] OR "Mind-Body Therapies"[Mesh] OR 
"Mind Body Therapies"[Title/Abstract] OR "Mind-Body Therapy"[Title/Abstract] OR "Counseling"[Mesh] OR 
"counseling"[Title/Abstract] OR "training"[Title/Abstract] OR "Exercise"[Mesh] OR "exercise"[Title/Abstract] 
OR "meditation"[Title/Abstract]) AND ("working age"[Title/Abstract] OR "Adult"[Mesh] OR "Young 
Adult"[Mesh] OR "adults"[Title/Abstract] OR "Middle aged"[Mesh]) AND ("2016/01/01"[PDAT] : 
"3000/12/31"[PDAT]) AND ("Randomized Controlled Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical 
Trial"[Publication Type] OR "Follow-Up Studies"[Mesh] OR "Case Reports"[Publication Type] OR 
"Qualitative Research"[Mesh] OR "Systematic Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis"[Publication 
Type] OR "Randomized Controlled Trial"[Title/Abstract] OR "Controlled Clinical Trial"[Title/Abstract] OR 
"Follow-Up Study"[Title/Abstract] OR "Case Report"[Title/Abstract] OR "Qualitative 
Research"[Title/Abstract] OR "Systematic Review"[Title/Abstract] OR "Meta-Analysis"[Title/Abstract])  

Filters applied: English, Finnish 
1 533 viitettä 
hakupäivä 24032021 

Embase 

'chronic pain'/exp OR 'chronic pain':ti,ab OR 'persistent pain'/exp OR 'persistent pain':ti,ab OR 'long-term 
pain':ti,ab OR  'longterm pain':ti,ab OR 'prolonged pain':ti,ab OR 'protracted pain':ti,ab 

'pain management':ti,ab OR 'rehabilitation'/exp OR 'rehabilitation':ti,ab OR 'intervention'/exp OR 
'intervention':ti,ab OR 'mind-body therapy':ti,ab OR 'mind-body therapies':ti,ab OR 'counseling'/exp OR 
‘counseling’:ti,ab OR ‘counselling’:ti,ab OR 'training'/exp OR ‘training’:ti,ab OR 'exercise'/exp OR 
‘exercise’:ti,ab OR 'meditation'/exp OR ‘meditation’:ti,ab OR 'physical medicine'/exp OR 'physical 
medicine':ti,ab OR 'teletherapy'/exp OR 'teletherapy':ti,ab 

'working age':ti,ab OR 'adult':de OR 'adult':ti,ab OR 'adults':ti,ab OR 'middle aged':de OR 'middle aged':ti,ab 
OR 'young adult':de OR 'young adult':ti,ab OR 'young adults':ti,ab  

'randomized controlled trial'/exp OR 'Randomized Controlled Trial':ab,ti OR 'controlled clinical trial'/exp OR 
'Controlled Clinical Trial':ab,ti OR 'follow up'/exp OR 'Follow-Up Study':ab,ti OR 'case report'/exp OR 'Case 
report':ab,ti OR 'qualitative research'/exp OR ’Qualitative study’:ti,ab OR 'systematic review'/exp OR 
'systematic review':ab,ti OR 'meta analysis'/exp OR 'meta analysis':ab,ti  

[2016-2021]/py  
[embase]/lim AND ([english]/lim OR [finnish]/lim) AND ('article'/it OR 'article in press'/it OR 'review'/it) 

1 710 viitettä 
hakupäivä 25032021 

Paavonen Anna-Marie, Karinkanta Saija. Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. 
Helsinki: Kela, Työpapereita 166, 2021. LIITTEET 



2 (3) 
 

 
Paavonen Anna-Marie, Karinkanta Saija. Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. 
Helsinki: Kela, Työpapereita 166, 2021. LIITTEET 

CINAHL 

MH "Chronic Pain" OR SU "chronic pain" OR TI "chronic pain" OR AB "chronic pain" OR TI "persistent pain" 
OR AB "persistent pain" OR TI "long-term pain" OR AB "long-term pain" OR TI "prolonged pain" OR AB 
"prolonged pain" OR TI "protracted pain" OR AB "protracted pain" 

MH "Pain Management" OR SU "Pain Management" OR TI "Pain Management" OR AB "Pain Management" 
OR MH "Rehabilitation+" SU "Rehabilitation" OR TI "Rehabilitation" OR AB "Rehabilitation" OR TI 
"intervention" OR AB "intervention" OR  MH "Mind Body Techniques+" OR TI "Mind-Body Therapies" OR AB 
"Mind-Body Therapies" OR TI "Mind-Body Therapy" OR AB "Mind-Body Therapy" MH "counseling+" OR TI 
"counseling" OR AB "counseling OR TI "counselling" OR AB "counselling" OR TI "training" OR AB "training" 
OR MH "Exercise+" OR TI "Exercise" OR AB "Exercise" OR MH "Meditation" OR TI "Meditation" OR AB 
"Meditation"  

TI "working age" OR AB "working age" OR TI “adult” OR AB “adult” OR MH "Middle Age" OR TI "Middle 
Aged" OR AB "Middle Aged" OR MH "Young Adult" OR TI "Young Adult" OR AB "Young Adult" 

MH "Clinical Trials+" OR TI "Randomized Controlled Trial" OR AB "Randomized Controlled Trial” OR TI 
“Controlled Clinical Trial” OR AB “Controlled Clinical Trial” OR MH "Prospective Studies+" OR TI "Follow-Up 
Study” OR AB "Follow-Up Study” OR MH "Case Studies" OR TI “case report” OR AB “case report” OR MH 
"Qualitative Studies+" OR TI "Qualitative Research" OR AB "Qualitative Research" OR MH "Systematic 
Review" OR TI "Systematic Review" OR AB "Systematic Review" OR MH "Meta Analysis" OR TI "Meta-
Analysis" OR AB "Meta-Analysis" 

aikarajaus 1/2016–12/2021 
English finnish  
exclude Medline 
Peer reviewed 
334 viitettä  
hakupäivä 31032021 

 

PsycArticles 

MAINSUBJECT.EXACT("Chronic Pain") OR SU("chronic pain") OR TIAB("chronic pain") OR TIAB("persistent 
pain") SU("persistent pain") OR SU("long-term pain") OR TIAB("prolonged pain")  

MAINSUBJECT.EXACT("Pain Management") OR TIAB("Pain Management") OR 
MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Rehabilitation") OR SU("Rehabilitation") OR TIAB("Rehabilitation") OR  
SU("intervention") OR TIAB("intervention") OR MAINSUBJECT.EXACT("Mind Body Therapy") OR SU("Mind-
Body Therapy”) OR SU("Mind Body Therapies") OR TIAB("Mind-Body Therapy") OR TIAB("Mind-Body 
Therapies") OR MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Counseling") OR SU("Counseling") OR TIAB("Counseling") 
OR TIAB("Counselling") OR SU("training") OR TIAB("training") OR MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Exercise") 
OR SU("Exercise") OR TIAB("Exercise") OR MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Meditation") OR 
SU("Meditation") OR TIAB("Meditation")  

Peer reviewed 
01012016-31122021 
English  
88 viitettä 
hakupäivä 31032021 
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Cochrane Reviews 

("Chronic Pain" OR "persistent pain" OR "persistent pain" OR "long-term pain" OR "prolonged pain" OR 
"protracted pain"):ti,ab,kw 
AND 
("Pain Management" OR "Rehabilitation" OR "intervention" OR "Mind-Body Therapies" OR "Mind-Body 
Therapy" OR "counseling" OR "counselling" OR "training" OR "Exercise" OR "Meditation"):ti,ab,kw 

Publication Date 01/01/2016 
44 reviews 
hakupäivä 01042021 

 

Pedro 

Abstract & Title: adult* 
Topic: chronic pain 
Method: clinical trial 
Published Since: 2016  
Match all search terms (AND) 

192 viitettä 01042021 

Abstract & Title: adult* 
Topic: chronic pain 
Method: systematic review 
Published Since: 2016 
Match all search terms (AND) 

175 viitettä  
hakupäivä 01042021 

 

Medic 

Tekijä/otsikko/asiasana/tiivistelmä 

"krooninen kipu" "kroonistunut kipu" "kroonista kipua" "kroonisen kivun" "krooniseen kipuun" "pitkittynyt 
kipu" "pitkäkestoinen kipu" "pitkäaikainen kipu"  
AND 

”kuntoutu*” ”kivunhoito” ”kivun hallinta” ”neuvonta” "neuvon" "liikunta" "liikun*" "harjoittelu" ”harjoit*” 
"Mind-Body-hoidot" "meditaatio" "medita*" "mietiskel*) 
2016- 
Suomi, englanti 
kaikki julkaisutyypit 
31 viitettä  
hakupäivä 01042021 
 

Kaikki viitteet yhteensä 4 107 
Tuplien poiston jälkeen 3 291 viitettä 



Liite 2. Psykologiset interventiot 

Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen 
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys
b. Toteutustavat
c. Toteuttaja(t)

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Anheyer ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
7 RCT-tutkimusta 
(n = 864) 

Tietoisuustaitojen 
harjoitteluun 
perustuvan stressin 
lievittämisen 
vaikutukset 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
muu interventio (muu 
psykologinen 
interventio) 

a. Tietoisuustaitojen harjoitteluun
perustuva stressin lievittäminen
(yhdessä interventiossa yhdistettynä
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan)
b. Massachusettsin yliopistossa
kehitetty ohjelma (8 viikkoa,
käyntikertoja kerran viikossa,
käyntikerran kesto 1,5–2 h;
6 tutkimusta)
c. Ei kuvattu

1. Alaselkäkipu
2. ka. 20–70
vuotta
3. Ei kuvattu
4. ≥ 3 – ≥ 6
kuukautta

Kipu 
Fyysinen 
toimintakyky 

Tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvan 
stressin lievittämisen vaikutuksen suuruus 
kipuun (SMD = −0,48) ja toimintakykyyn 
(SMD = 0,25) oli pieni lyhyellä aikavälillä (noin 
8 viikkoa intervention alkamisen jälkeen) 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Vaikutukset 
eivät olleet kuitenkaan kliinisesti merkittäviä 
eivätkä ne säilyneet pitkällä aikavälillä (noin 
6 kuukautta intervention alkamisen jälkeen). 
Tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvalla 
stressin lievittämisellä ei ollut vaikutuksia kipuun 
eikä toimintakykyyn lyhyellä eikä pitkällä 
aikavälillä verrattuna muuhun interventioon 
(muu psykologinen interventio). 

Bernardy ym. 
2018 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
29 RCT-tutkimusta 
(n = 2 509) 

Kognitiivisen 
käyttäytymisterapian 
vaikutukset 
fibromyalgian 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio 

a. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
(tavanomainen KKT: 23 tutkimusta;
tietoisuustaitoharjoittelu/hyväksymis- 
ja omistautumisterapia: 3 tutkimusta;
itsehallintakeinojen harjoittelu,
operantti terapia: 2 tutkimusta)
b. Pääasiassa ryhmämuotoista
(25 tutkimusta) ja kasvokkain
toteutettua (28 tutkimusta);
interventioiden keston mediaani 10
(3–54) viikkoa; käyntikertojen määrän
mediaani 10 (6–60); käyntikertojen
keston mediaani 18 (3–102) h
c. (Koulutettu terveydenhuollon
ammattilainen, muu ohjaaja)

1. Fibromyalgia
2. ka. 15–55
vuotta
3. naisia 89–
100 %
4. Useimmiten yli
5 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 

Kognitiivisella käyttäytymisterapialla oli 
enemmän vaikutuksia kipuun (kivun 
vähentyminen ≥ 50 %; RD = 0,05; korkea 
näytönaste), toimintakykyyn (SMD = −0,30; 
korkea näytönaste) ja terveyteen liittyvään 
elämänlaatuun (elämänlaadun parantuminen 
≥ 20 %; RD = 0,13; kohtalainen näytönaste) heti 
intervention päättymisen jälkeen verrattuna 
kontrolliryhmiin (tavanomainen hoito, hoitoa 
odottavien ryhmä, muu interventio). 
Kognitiivisella käyttäytymisterapialla oli 
vaikutuksia kipuun (RD = 0,07; korkea 
näytönaste) ja toimintakykyyn (SMD = −0,53; 
kohtalainen näytönaste) myös pitkällä aikavälillä 
(vähintään 6 kuukautta intervention päättymisen 
jälkeen). 
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Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen 
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys
b. Toteutustavat
c. Toteuttaja(t)

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Hilton ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
38 RCT-tutkimusta 
(n = 3 536) 

Tietoisuustaitoharjoit-
telun vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio 

a. Tietoisuustaitoharjoittelu (stressin
lievittäminen: 8 tutkimusta;
kognitiivinen terapia: 6 tutkimusta)
b. Intervention kesto useimmiten 8
viikkoa (3–12 viikkoa)
c. Ei kuvattu

1. Pitkäaikainen
kipu (useimmiten
alaselkäkipu ja
fibromyalgia)
2. ka. 30–78
vuotta
3. naisia 14–
100 %;
8 tutkimuksessa
ainoastaan naisia
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 
(mielentervey
s ja fyysinen 
terveys) 

Tietoisuustaitoharjoittelun vaikutuksen suuruus 
kipuun oli pieni (SMD = 0,32; heikko näytönaste; 
30 RCT-tutkimusta) verrattuna kontrolliryhmiin 
(tavanomainen hoito, hoitoa odottavien ryhmä, 
muu interventio). Vaikutuksia arvioitiin pisimmän 
tutkimuksessa esitetyn seuranta-ajan jälkeen. 
Seuranta-ajan mediaani oli 12 viikkoa 
(vaihteluväli 4–60 viikkoa). 
Vaikutuksen suuruus myös mielenterveyteen 
(SMD = 0,49; kohtalainen näytönaste) ja 
fyysiseen terveyteen (SMD = 0,34; heikko 
näytönaste) liittyvään elämänlaatuun oli pieni 
(16 RCT-tutkimusta). 
Vaikutuksia toimintakykyyn ei havaittu. 

Hughes ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
11 RCT-tutkimusta 
(n = 863) 

Hyväksymis- ja 
omistautumisterapian 
vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio 

a. Hyväksymis- ja omistautumisterapia
b. Yksilö- ja ryhmämuotoista ja
verkkoperustaista
c. Ei kuvattu

1. Pitkäaikainen
kipu (poissulkien
päänsärky; yleisin
kipuongelma
alaselkäkipu)
2. ka. 37–58
vuotta 
3. naisia 51–
100 %
4. 7–17 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian 
vaikutuksen suuruus toimintakykyyn oli pieni heti 
(SMD = −0,45) ja kolme kuukautta 
(SMD = −0,41) intervention päättymisen jälkeen 
verrattuna kontrolliryhmiin (tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, muu interventio). 
Vaikutuksen suuruus kipuun oli pieni 
(SMD = −0,31) kuusi kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen. 
Verrattuna rentoutumisharjoitteluun hyväksymis- 
ja omistautumisterapian vaikutuksen suuruus 
elämänlaatuun oli pieni heti (SMD = 0,40) ja 
kuusi kuukautta (SMD = 0,46) intervention 
päättymisen jälkeen. Vaikutuksen suuruus 
toimintakykyyn oli kohtalainen heti intervention 
päättymisen (SMD = 0,70) ja pieni (SMD = 0,36) 
kuusi kuukautta intervention päättymisen 
jälkeen. 
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Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen 
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys
b. Toteutustavat
c. Toteuttaja(t)

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Ismail ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus 
4 RCT-tutkimusta 
(n = 665) 

Kognitiivisen 
käyttäytymisterapian 
ja kipuselviytymiskei-
nojen harjoittelun 
vaikutukset polven 
nivelrikkokivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
muu interventio (esim. 
liikuntaharjoittelu) 

a. Kognitiivinen käyttäytymisterapia
(2 tutkimusta) ja
kipuselviytymiskeinojen harjoittelu
(2 tutkimusta; myös yhdistettynä
painonhallintaan tai
liikuntaharjoitteluun)
b. Yksilökuntoutusta(?); käyntikertoja
kerran viikossa tai kahden viikon
välein; käyntikertojen kesto ka: 62 min
c. Psykologit, fysioterapeutit

1. Polven
nivelrikko
2. Ei kuvattu
3. naisia 71 %
4. Ei kuvattu

Kipu 
(WOMAC) 

Kognitiivisella käyttäytymisterapialla ja 
kipuselviytymiskeinojen harjoittelulla ei ollut 
vaikutuksia kipuun verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon ja muuhun interventioon (esim. 
liikuntaharjoittelu).  
Kipuselviytymiskeinojen harjoittelulla oli 
vaikutuksia kipuun, kun se oli yhdistetty muihin 
interventioihin (painonhallinta tai 
liikuntaharjoittelu; vaikutuksen suuruus hyvin 
pieni–kohtalainen). 
(Kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja 
kipuselviytymiskeinojen harjoittelua ei voida 
suositella ainoina interventioina polven 
nivelrikkokivun kuntoutukseen.) 

Khoo ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus ja 
verkostometa-
analyysi 
21 RCT-tutkimusta 
(n = 1 981) 

Tietoisuustaitojen 
harjoitteluun 
perustuvan stressin 
lievittämisen ja 
kognitiivisen 
käyttäytymisterapian 
vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä 

a. Tietoisuustaitojen harjoitteluun
perustuva stressin lievittäminen
(MBSR; 7 tutkimusta) ja kognitiivinen
käyttäytymisterapia (KKT;
13 tutkimusta) (MBSR vs. KKT:
1 tutkimus)
b.
MBSR: intervention kesto tuli olla 8–
12 viikkoa; käyntikertoja kerran
viikossa; käyntikertojen kesto 2–2,5 h
KKT: interventioiden tuli olla
ryhmämuotoisia; käyntikertoja tuli olla
8–12 (min. yht. 15 h)
c.
MBSR: sertifioidut MBSR-opettajat,
psykoterapeutti ja osteopaatit, opinto-
ohjaaja, psykologi
KKT: koulutettu psykologi, lääkäri tai
sosiaalityöntekijä tai psykologian
opiskelijat

1. Pitkäaikainen
kipu (useimmiten
fibromyalgia,
alaselkäkipu,
nivelreuma)
2. ka. 35–65
vuotta
3. 81 %
tutkimuksista:
≥ 60 % naisia
4. ka. 3 – ≥ 10
vuotta

Kipu 
Fyysinen 
toimintakyky 

Tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvan 
stressin lievittämisen ja kognitiivisen 
käyttäytymisterapian vaikutuksen suuruus 
kipuun (SMD = −0,34 ja −0,37) ja toimintakykyyn 
(SMD = −0,42 ja −0,40) oli pieni verrattuna 
tavanomaiseen hoitoon ja hoitoa odottavien 
ryhmään. 
Yhdessä tutkimuksessa verrattiin 
tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuvan 
stressin lievittämisen ja kognitiivisen 
käyttäytymisterapian vaikutuksia. Tutkimuksessa 
interventioiden vaikutuksissa ei havaittuja eroja. 
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Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen  
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys 
b. Toteutustavat 
c. Toteuttaja(t) 

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma 
2. Ikä 
3. Naisten osuus 
4. Kivun kesto 

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Louw ym. 
2016 
 
Systemaattinen 
katsaus 
13 RCT-tutkimusta  
(n = 734) 

Tiedon antamisen 
vaikutukset 
pitkäaikaisen tule-
kivun kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
muu interventio (esim. 
fysioterapia) 

a. Tiedon antaminen (pain 
neuroscience education) 
b. Yksilökuntoutusta (2 tutkimuksessa 
ryhmämuotoista); käyntikertoja yksi tai 
useita kuntoutuksen aikana; yhden 
käyntikerran kesto 30 min – 4 h 
c. Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti 
(1 tutkimus) 

1. Pitkäaikainen 
tule-kipu (esim. 
alaselkäkipu, 
fibromyalgia, 
niskakipu) 
2. ka. 42 vuotta 
3. naisia 70 % 
4. ka. 
8 kuukautta – 
10 vuotta 

Kipu 
Toimintakyky 

Useimmissa tutkimuksissa tiedon antamisella oli 
enemmän vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon ja muuhun 
interventioon (esim. fysioterapia). 
Kahdessa tutkimuksessa vaikutuksia kipuun ja 
toimintakykyyn havaittiin vuosi intervention 
päättymisen jälkeen. 
(Kolmessa tutkimuksessa terveyspalvelujen 
käyttö oli vähentynyt vuosi intervention 
päättymisen jälkeen.) 

Pike ym. 
2016 
 
Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
18 RCT-tutkimusta  
(n = 2 253) 

Psykologisten 
interventioiden 
vaikutukset 
terveyspalvelujen 
käyttöön ja työstä 
poissaoloihin 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio 

a. Psykologiset interventiot 
(kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan 
perustuvat: 14 tutkimusta; 
käyttäytymisterapiat: 2 tutkimusta; 
kognitiiviset menetelmät: 1 tutkimus) 
b. Ei kuvattu 
c. Ei kuvattu 

1. Pitkäaikainen 
kipu (poissulkien 
päänsärky; 
useimmiten 
sekamuotoinen 
kipu, alaselkä- 
ja/tai niskakipu ja 
fibromyalgia) 
2. ka. 46 vuotta 
(useimmiten  
35–60 vuotta) 
3. naisia 74 % 
4. ka. noin 
4 vuotta 
(enimmillään 
50 vuotta) 

Työstä 
poissaolot 
(esim. 
sairauspoissa
olot, 
työkyvyttömyy
seläkkeellä 
jääminen; 
9 tutkimusta) 

Psykologisilla interventioilla ei havaittu 
vaikutuksia työstä poissaoloihin verrattuna 
kontrolliryhmiin (tavanomainen hoito, hoitoa 
odottavien ryhmä ja muu interventio). 
(Kipuongelman moniulotteisuuden vuoksi 
pitkäaikaisen kivun kuntoutuksessa saattaisi olla 
hyvä käyttää psykologisten interventioiden lisäksi 
myös muunlaisia interventioita.) 

Romm ym. 
2021 
 
Meta-analyysi 
18 RCT-tutkimusta  
(n = 12–216) 

Tiedon antamisen 
vaikutukset 
pitkäaikaisen tule-
kivun kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: ei 
kuvattu 

a. Tiedon antaminen (pain 
neuroscience education) 
b. Ei kuvattu (mukaanottokriteerinä 
tiedon antaminen osa interventiota) 
c. Ei kuvattu 

1. Pitkäaikainen 
tule-kipu (esim. 
alaselkäkipu, 
fibromyalgia) 
2. Ei kuvattu 
3. Ei kuvattu 
4. Ei kuvattu 

Kipu 
Toimintakyky 

Tiedon antamisen vaikutuksen suuruus kipuun 
oli suuri (Cohen's d = −0,85) ja toimintakykyyn 
pieni (−0,48) heti intervention päättymisen 
jälkeen verrattuna kontrolliryhmiin (ei kuvattu). 
(Ryhmämuotoisella tiedon antamisella voi olla 
enemmän vaikutuksia liikkumisen pelkoon kuin 
muilla interventioilla.) 
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Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen 
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys
b. Toteutustavat
c. Toteuttaja(t)

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Simpson ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus 
10 RCT-tutkimusta 
(n = 19–238) 

Hyväksymis- ja 
omistautumisterapian 
vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio 

a. Hyväksymis- ja omistautumisterapia
b. Yksilö- ja ryhmämuotoista ja
verkkoperustaista; intervention kesto
2–12 viikkoa; käyntikertoja
useimmiten kerran viikossa;
käyntikertojen kesto 1–4 h
c. Ei kuvattu

1. Pitkäaikainen
kipu
2. ka. 40–58
vuotta 
3. naisia
51–100 %
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 
(mielenter-
veys) 

Kahdessa tutkimuksessa hyväksymis- ja 
omistautumisterapian vaikutuksen suuruus 
kipuun oli pieni heti intervention päättymisen 
jälkeen. Kahdessa tutkimuksessa vaikutuksen 
suuruus kipuun oli pieni myös 3 tai 12 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen.  
Kolmessa tutkimuksessa hyväksymis- ja 
omistautumisterapialla oli vaikutuksia 
toimintakykyyn heti intervention päättymisen 
jälkeen (vaikutuksen suuruus: kohtalainen–
suuri) ja kahdessa 3 tai 6 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen (vaikutuksen suuruus: 
pieni–suuri). 
Yhdessä tutkimuksessa hyväksymis- ja 
omistautumisterapian vaikutuksen suuruus 
mielenterveyteen liittyvään elämänlaatuun oli 
kohtalainen. 
(Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa voidaan 
harkita lisämenetelmänä pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa.) 
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Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen  
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys 
b. Toteutustavat 
c. Toteuttaja(t) 

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma 
2. Ikä 
3. Naisten osuus 
4. Kivun kesto 

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Veehof ym. 
2016 
 
Meta-analyysi 
25 RCT-tutkimusta  
(n = 1 285) 

Hyväksymiseen ja 
tietoisuustaitoharjoitte
luun perustuvien 
interventioiden 
vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio 

a. Hyväksymiseen ja 
tietoisuustaitoharjoitteluun perustuvat 
interventiot (stressin lievittäminen: 
11 tutkimusta; hyväksymis- ja 
omistautumisterapia: 9 tutkimusta; 
kognitiivinen terapia: 2 tutkimusta; 
stressin lievittäminen ja kognitiivinen 
terapia: 1 tutkimus; lisäksi 
tietoisuustaitojen harjoitteluun 
perustuva kivunhallintaohjelma ja 
neljän askeleen ohjelma) 
b. Tietoisuustaitojen harjoitteluun 
perustuvat ohjelmat 
Useimmiten ryhmämuotoisia; kesto 
useimmiten 8 viikkoa; käyntikertoja 
kerran viikossa; käyntikertojen kesto 
1,5–2,5 h 
Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 
perustuvat interventiot 
Useimmiten ryhmämuotoista; kesto 
useimmiten 4–12 viikkoa; 
käyntikertoja kerran viikossa; 
käyntikertojen kesto 1–2,5 h 
c. Ei kuvattu 

1. Pitkäaikainen 
kipu (useimmiten 
pitkäaikainen kipu; 
fibromyalgia; jokin 
paikallistettu kipu, 
kuten 
alaselkäkipu) 
2. ka. 35–60 
vuotta 
3. naisia 51–
100 % 
4. Ei kuvattu 

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Interventioiden vaikutuksen suuruus kipuun 
(SMD = 0,24) ja toimintakykyyn (SMD = 0,40) oli 
pieni heti intervention päättymisen jälkeen 
verrattuna kontrolliryhmiin (tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, muu interventio). 
Interventioiden vaikutuksen suuruus kipuun 
(SMD = 0,41) ja toimintakykyyn (SMD = 0,39) oli 
pieni ja elämänlaatuun (SMD = 0,66) 
kohtalainen 2–6 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen. 

Watson ym. 
2019 
 
Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
12 RCT-tutkimusta  
(n = 755) 

Tiedon antamisen 
vaikutukset 
pitkäaikaisen tule-
kivun kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
muu interventio (esim. 
liikuntaharjoittelu) 

a. Tiedon antaminen (pain 
neuroscience education) 
b. Käyntikertoja yksi (4 tutkimusta) tai 
useita (8 tutkimusta); yhden 
käyntikerran kesto 30 min – 3 h 
c. Ei kuvattu 

1. Pitkäaikainen 
tule-kipu (yleisin 
kipuongelma 
alaselkäkipu) 
2. ka. 37–70 
vuotta 
3. naisia 54–93 % 
4. ka. 
3 kuukautta – 
11 vuotta 

Kipu 
Toimintakyky 

Tiedon antamiselle oli pieni kliininen vaikutus 
lyhyellä (alle 3 kuukautta) ja keskipitkällä  
(3–6 kuukautta intervention päättymisen 
jälkeen) aikavälillä kipuun ja toimintakykyyn 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon ja muuhun 
interventioon (esim. liikuntaharjoittelu). 
(Tiedon antaminen havaittiin hyödyllisemmäksi, 
kun intervention kesto oli pidempi ja kun tiedon 
antaminen yhdistetään muihin interventioihin.) 
(Laadullisen osion perusteella osana kuntoutusta 
tulisi toteuttaa kuntoutukseen osallistuvan 
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Tiedot 
tutkimuksesta: 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen  
tavoite 

Interventiot 
a. Teoreettinen viitekehys 
b. Toteutustavat 
c. Toteuttaja(t) 

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma 
2. Ikä 
3. Naisten osuus 
4. Kivun kesto 

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

henkilön perusteellinen arviointi, joka 
mahdollistaa henkilökohtaisen tarina kertomisen 
ja mahdollistaa kipuun liittyvän ymmärryksen 
uudelleen rakentamisen). 

Williams ym. 
2020 
 
Systemaattinen 
katsaus 
(Cochrane) 
75 RCT-tutkimusta  
(n = 9 401) 

Psykologisten 
interventioiden 
vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
(poissulkien 
päänsärky) 
kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu 
interventio (esim. 
fysioterapia) 

a. Psykologiset interventiot 
(useimmiten kognitiivinen 
käyttäytymisterapia, 
käyttäytymisterapia, hyväksymis- ja 
omistautumisterapia) 
b. Ei kuvattu 
c. Psykologi mukana kaikkien 
interventioiden toteuttamisessa 

1. Pitkäaikainen 
kipu (poissulkien 
päänsärky; 
useimmiten 
fibromyalgia, 
alaselkäkipu, 
nivelreuma tai 
sekamuotoinen 
pitkäaikainen kipu) 
2. ka. 50 vuotta 
3. 
65  tutkimuksessa 
enemmistö naisia 
4. ka. 9 vuotta 

Kipu 
Toimintakyky 

Kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikutuksen 
suuruus kipuun (SMD = −0,09) ja toimintakykyyn 
(SMD = −0,12) oli hyvin pieni heti intervention 
päättymisen jälkeen verrattuna muuhun 
interventioon (esim. fysioterapia; kohtalainen 
näytönaste). 
Vaikutuksen suuruus kipuun (SMD = −0,22; 
kohtalainen näytönaste) ja toimintakykyyn 
(SMD = −0,32; heikko näytönaste) oli pieni 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon. 
Vaikutukset kipuun ja toimintakykyyn verrattuna 
tavanomaiseen hoitoon olivat pääasiassa 
säilyneet 6–12 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen. 
Käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja 
omistautumisterapian vaikutuksista ei voitu 
tutkimusten perusteella tehdä johtopäätöksiä 
(hyvin heikko–kohtalainen näytönaste). 

Wood ja Hendrick 
2019 
 
Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
8 RCT-tutkimusta  
(n = 615) 

Tiedon antamisen 
vaikutukset 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
muu interventio (esim. 
oma-apuohjelma, 
liikuntaharjoittelu) 

a. Tiedon antaminen (pain 
neuroscience education) 
b. Yksilökuntoutusta, ryhmämuotoista, 
verkkovälitteistä; käyntikertoja yksi tai 
useita kuntoutuksen aikana; yhden 
käyntikerran kesto 5 min–3 h; ilman 
(3 tutkimusta) tai yhdistettynä 
(5 tutkimusta) fysioterapiaan 
c. Ei kuvattu 

1. Pitkäaikainen 
alaselkäkipu 
2. ka. 36–60 
vuotta 
3. naisia 43–67 % 
4. ka. 6 viikkoa –
9 vuotta 

Kipu 
Toimintakyky 

Tiedon antamisella oli pieniä vaikutuksia kipuun 
lyhyellä aikavälillä (alle 3 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen), kun se oli yhdistetty 
fysioterapiaan verrattuna tavanomaiseen hoitoon 
tai muuhun interventioon (esim. oma-
apuohjelma, liikuntaharjoittelu; kohtalainen 
näytönaste). 
Tiedon antamisella oli vaikutuksia toimintakykyyn 
lyhyellä aikavälillä, kun sitä käytettiin ainoana 
interventiona tai yhdistettynä fysioterapiaan 
(kohtalainen näytönaste). 
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Liite 3. Fysioterapeuttiset interventiot 

Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji  
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Elbayomy ym. 
2018 

Systemaattinen 
katsaus 
34 RCT-tutkimusta 
(n = 2 514) 

Keskivartalon 
vahvistamisen 
vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: muu 
interventio (esim. 
liikuntaharjoittelu, 
moniosainen fysioterapia) 

a. Keskivartalon
vahvistaminen (esim.
liikekontrollin harjoittelu,
kehon asennon ylläpitoa
tukevat harjoitukset)
b. Interventioiden kesto
3–12 viikkoa; käyntikertoja
1–4 viikossa

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. Ei kuvattu
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Keskivartalon vahvistamisella oli enemmän 
vaikutuksia kipuun, toimintakykyyn ja 
elämänlaatuun (fyysinen) lyhyellä (alle 3 kuukautta) 
ja keskipitkällä (3–12 kuukautta intervention 
alkamisen jälkeen) aikavälillä verrattuna 
tavanomaiseen liikuntaharjoitteluun (heikko–
kohtalainen näytönaste). Vaikutuksia kipuun, 
toimintakykyyn ja elämänlaatuun (fyysinen) ei 
havaittu pitkällä aikavälillä (yli 12 kuukautta 
intervention alkamisen jälkeen). 
Keskivartalon vahvistamisella oli myös enemmän 
vaikutuksia toimintakykyyn verrattuna moniosaiseen 
fysioterapiaan lyhyellä aikavälillä (heikko 
näytönaste). 

Gardiner ym. 
2020 

Systemaattinen 
katsaus 
7 RCT-tutkimusta 
(n = 1 820) 

Kehon asennon ylläpitoa 
tukevien harjoitteiden 
vaikutukset pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
lumekontrolli, muu 
interventio 
(fysioterapeutin 
toteuttama) 

a. Kehon asennon ylläpitoa
tukevat harjoitteet
b. Käyntikertoja 8–10 (kuvattu
rajatusti) 

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 41–55
vuotta 
3. Kaikissa
tutkimuksissa
enemmistö naisia
4. Ei kuvattu

Toimintakyky Kehon asennon ylläpitoa tukevilla harjoitteilla ei ollut 
enemmän vaikutuksia toimintakykyyn verrattuna 
kontrolliryhmiin (lumekontrolli tai muu 
fysioterapeutin toteuttama interventio). 
(Interventioiden vaikutuksia mitattiin 12 ja 
24 kuukautta intervention päättymisen jälkeen.) 
Kehon asennon ylläpitoa tukevat harjoitteet olivat 
hyödyllisempiä 12 kuukauden seuranta-ajan jälkeen 
yhdellä mittarilla verrattuna tiedon antamiseen 
(Oswestry Disability Index) sekä lumekontrolliin ja 
painonnostoon (Patient Specific Functional Scale). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji  
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Li ym. 
2016 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
17 RCT-tutkimusta 
(n = 1 705) 

Lihasvoimaharjoittelun 
vaikutukset polven 
nivelrikon 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei hoitoa 
(esim. lumekontrolli), 
muu interventio (tiedon 
antaminen) 

a. Lihasvoimaharjoittelu
(vastus kevyt–raskas/10–
80 % toistomaksimista)
b. Useimmiten
yksilökuntoutusta
(palveluntuottajan tiloissa tai
kotona); interventioiden kesto
8–24 viikkoa; käyntikertoja
useimmiten 3 kertaa viikossa;
harjoittelusarjoja useimmiten
3 (8–12 toistoa/sarja)

1. Polven
nivelrikko
2. ka. 64 vuotta
3.
16 tutkimuksessa
enemmistö naisia
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
(fyysinen) 

Lihasvoimaharjoittelun vaikutuksen suuruus kipuun 
oli pieni (SMD = −0,43) ja toimintakykyyn 
kohtalainen (SMD = −0,53) heti intervention 
päättymisen jälkeen verrattuna kontrolliryhmiin 
(esim. lumekontrolli, tiedon antaminen). 
Interventioiden pitkäaikaisvaikutuksista ei saatu 
tietoa. 
(Voimakkaampitehoisella harjoittelulla (vaikutuksen 
suuruus: suuri) oli enemmän vaikutuksia kipuun ja 
toimintakykyyn kuin kevyemmällä harjoittelulla 
(vaikutuksen suuruus: pieni)). 

López-de-Uralde-
Villanueva ym. 
2016 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
12 RCT-tutkimusta 
(n = 1 486) 

Asteittaisen aktiivisuuden 
ja liikkeelle altistumisen 
vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, 
muu interventio (muu 
terapeuttinen harjoittelu), 
interventio osana muuta 
kuntoutusta 

a. Asteittainen aktiivisuuden
lisääminen ja liikkeelle
altistuminen
b. Ei kuvattu

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 35–49
vuotta 
3. naisia 42–75 %
4. > 3 kuukautta –
> 5 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Asteittaisella aktiivisuuden lisäämisellä ei ollut 
enemmän vaikutuksia kipuun tai toimintakykyyn 
verrattuna muuhun terapeuttiseen harjoitteluun. 
Asteittaisen aktiivisuuden lisäämisen vaikutuksen 
suuruus toimintakykyyn oli pieni lyhyellä (alle 
3 kuukautta; SMD = −0,30) ja pitkällä (yli 
12 kuukautta intervention alkamisen jälkeen; 
SMD = −0,53) aikavälillä verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon tai hoitoa odottavien ryhmään. 
Asteittaisella altistumisella liikkeelle oli enemmän 
vaikutuksia toimintakykyyn kuin asteittaisella 
aktiivisuuden lisäämisellä lyhyellä aikavälillä 
(SMD = 0,39). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji  
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Pitsillides ym. 
2021 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
6 RCT-tutkimusta 
(n = 800) 

Fysioterapeuttien 
toteuttaman kognitiivisen 
käyttäytymisterapian 
vaikutukset polven 
nivelrikkokivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, muu 
interventio (esim. tiedon 
antaminen) 

a. Fysioterapeutin toteuttama
kognitiivinen
käyttäytymisterapia (KKT ja
terapeuttinen harjoittelu)
b. Kasvokkain ja etänä (4 ja
2 tutkimusta); interventioiden
kesto 8–12 viikkoa (yksi
interventio 6 kk); käyntikertoja
1–3 viikossa; käyntikertojen
kesto 25–90 min

1. Polven
nivelrikko
2. ka. yli 45 vuotta
3. naisia 65 %
4. Ei kuvattu

Kipu Fysioterapeuttien toteuttaman kognitiivisen 
käyttäytymisterapian vaikutuksen suuruus kipuun oli 
suuri (SMD = −1,42; −1,62 läsnäkuntoutus, −1,28 
etäkuntoutus). 
(Terapeuttisen harjoittelun ja kognitiivisen 
käyttäytymisterapian yhdistelmällä vaikuttaa olevan 
hyötyjä polven nivelrikkokivun kuntoutuksessa. 
Tutkimuksissa ei kuitenkaan verrattu 
yhdistelmäintervention hyötyjä terapeuttisen 
harjoittelun ja KKT:n hyötyihin.) 

Saragiotto ym. 
2016 

Systemaattinen 
katsaus 
(Cochrane) 
29 RCT-tutkimusta 
(n = 2 431) 

Liikekontrollin 
harjoittelun vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei hoitoa 
(esim. hoitoa odottavien 
ryhmä), muu interventio, 
interventio osana muuta 
kuntoutusta 

a. Liikekontrollin harjoittelu
b. Interventioiden kesto
20 päivää – 12 viikkoa;
käyntikertojen määrän
mediaani 12; käyntikertoja
1–5 viikossa; käyntikertojen
kesto 20–90 min

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. 21–55 vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 
(Työhön 
paluu) 

Liikekontrollin harjoittelulla on samanlaisia 
vaikutuksia kipuun, toimintakykyyn ja 
elämänlaatuun kuin muulla liikuntaharjoittelulla 
(heikko–vahva näytönaste). 
Tutkimuksissa ei raportoitu vaikutuksia työhön 
paluuseen. 
(Liikekontrollin harjoittelu ei ole hyödyllisempää 
alaselkäkivun kuntoutuksessa kuin muut 
liikuntaharjoittelun muodot.) 

Silva Guerrero ym. 
2018 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
34 RCT-tutkimusta 
(n = 4 936) 

Fysioterapeuttien 
toteuttamien 
psykologisten 
interventioiden 
vaikutukset tule-kipujen 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, muu 
interventio (fysioterapia) 

a. Fysioterapeuttien
toteuttamat psykologiset
interventiot (esim.
kipuselviytymiskeinojen
harjoittelu, asteittainen
aktiivisuuden lisääminen, KKT,
kognitiivinen funktionaalinen
terapia)
b. Käyntikertoja 3–26;
(toteutustavat vaihtelevia)

1. Tule-kivut
(useimmiten
alaselkäkipu,
nivelrikko)
2. Ei kuvattu
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Fysioterapian ja psykologisten interventioiden 
vaikutuksen suuruus kipuun oli pieni lyhyellä  
(1–4 kuukautta; MD = −0,37; kohtalainen 
näytönaste) ja pitkällä (6–12 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen; MD = −0,38; korkea 
näytönaste) aikavälillä verrattuna kontrolliryhmiin 
(tavanomainen hoito ja fysioterapia). 
Vaikutuksen suuruus toimintakykyyn oli pieni lyhyellä 
aikavälillä (SMD = −0,14; heikko näytönaste). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji  
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji 
b. Toteutustavat 

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma 
2. Ikä 
3. Naisten osuus 
4. Kivun kesto 

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Smart ym. 
2016 
 
Systemaattinen 
katsaus 
(Cochrane) 
18 RCT-tutkimusta 
(n = 739) 

Yleisten 
fysioterapiainterven-
tioiden vaikutukset 
CRPS:n kuntoutuksessa 
(tyypit I ja II) 
 
Kontrolliryhmä: 
lumekontrolli, 
tavanomainen hoito, muu 
interventio 
 

a. Fysioterapiainterventiot 
(esim. terapeuttinen 
harjoittelu, tiedon antaminen) 
b. (Toteutustavat vaihtelevia) 

1. CRPS (tyypit I ja 
II; alkuperäistutki-
muksissa 
ainoastaan 
tyyppi I) 
2. ka. 21–62 
vuotta 
3. 
10 tutkimuksessa 
enemmistö naisia 
4. noin 
1  kuukautta –
11 vuotta 

Kipu 
Toimintakyky 

Moniosaisella fysioterapialla voi olla vaikutuksia 
toimintakykyyn pitkällä aikavälillä (12 kuukautta 
intervention alkamisen jälkeen) verrattuna 
sosiaalityöhön (hyvin heikko näytönaste). 
Moniosaisen fysioterapian vaikutukset CRPS:n 
(tyyppi I ja II) kuntoutuksessa ovat epäselviä tai niitä 
ei ole. 
(Fysioterapeuttisten menetelmien vaikutuksista ei 
voida tutkimusten perusteella tehdä vahvoja 
johtopäätöksiä.) 

Sosa-Reina ym. 
2017 
 
Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
16 RCT-tutkimusta 
(n = 715) 

Terapeuttisen harjoittelun 
vaikutukset fibromyalgian 
kuntoutuksessa 
 
Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, muu 
interventio (esim. muu 
liikuntaharjoittelu) 

a. Terapeuttinen harjoittelu 
(kestävyysharjoittelu, 
lihasvoimaharjoittelu, 
venyttely) 
b. Interventioiden kesto  
8–24 viikkoa; 
harjoittelukertoja 2–3 
viikossa; harjoittelukertojen 
kesto  
10–60 min 

1. Fibromyalgia 
2. ka. 42 vuotta 
3. naisia 98 % 
4. Ei kuvattu 

Kipu 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 
(fyysinen ja 
henkinen) 

Terapeuttisen harjoittelun vaikutuksen suuruus 
kipuun oli suuri (SMD = −1,11) ja terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun kohtalainen 
(SMD = fyysinen: 0,77, henkinen: 0,49) heti 
intervention päättymisen jälkeen verrattuna 
kontrolliryhmiin (tavanomainen hoito, muu 
liikuntaharjoittelu). 
Kestävyysharjoittelulla ja lihasvoimaharjoittelulla oli 
suurimmat vaikutukset kipuun. 
Kestävyysharjoittelulla ja venyttelyllä oli suurimmat 
vaikutukset terveyteen liittyvään elämänlaatuun. 
Myös monipuolisella liikuntaharjoittelulla (kestävyys- 
ja lihasvoimaharjoittelu sekä venyttely) oli 
vaikutuksia kipuun. 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji  
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

van Erp ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus 
7 RCT-tutkimusta 
(n = 1 426) 

Fysioterapeutin 
toteuttamien 
biopsykososiaalisesti 
orientoituneiden 
interventioiden 
vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, muu 
interventio (esim. tiedon 
antaminen) 

a. Fysioterapeuttien
toteuttamat
biopsykososiaalisesti
orientoituneet interventiot
(vähintään yksi biologinen osio
ja yksi psykologinen/
sosiaalinen osio; kaikissa
interventioissa kognitiiviseen
käyttäytymisterapiaan
perustuvia sisältöjä, esim.
asteittaista aktiivisuuden
lisäämistä, tiedon antamista)
b. Yksilö- ja ryhmämuotoista
(yksilömuotoista: 4 tutkimusta;
yksilö- ja ryhmämuotoista:
2 tutkimusta; ryhmämuotoista:
1 tutkimus); interventioiden
kesto 6–12 viikkoa
(pääasiassa ≤ 16 h)

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 41–54
vuotta
3. 3 tutkimuksessa
enemmistö naisia
4. 3 kuukautta –
26 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
Työllisyys-
tilanne 

Biopsykososiaalisesti orientoituneilla interventioilla 
oli enemmän vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn 
lyhyellä (alle 3 kuukautta), keskipitkällä  
(3–12 kuukautta) ja pitkällä aikavälillä (yli 
12 kuukautta intervention alkamisen jälkeen; 
kohtalainen näytönaste) verrattuna tiedon 
antamiseen. 
Eroja vaikutuksissa ei havaittu verrattuna fyysiseen 
aktiivisuuteen (heikko näytönaste). 
Eroja vaikutuksissa työllisyystilanteeseen ei havaittu. 

Wilson ja Cramp 
2018 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
8 RCT-tutkimusta 
(n = 20–227) 

Fysioterapian ja 
psykologisten 
interventioiden 
yhdistelmän vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
fysioterapia 

a. Psykologinen interventio
yhdistettynä fysioterapiaan
(fysioterapia esim. kehon
asennon ylläpitoa tukevia
harjoitteita; psykologiset
interventiot useimmiten KKT,
esim. asteittainen
aktiivisuuden lisääminen)
b. Interventioiden kesto
8–12 viikkoa; käyntikertoja
1–3 viikossa; käyntikertojen
kesto 45 min – 1,75 h

1. Pitkäaikainen
kipu (alaselkäkipu
tai niskakipu)
2. ka. 38–58
vuotta
3. 6 tutkimuksessa
enemmistö naisia
4. Ei kuvattu

Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Fysioterapian ja psykologisen intervention 
vaikutuksen suuruus toimintakykyyn oli suuri 
verrattuna fysioterapiaan (SMD = −1,12). 
Kolmessa tutkimuksissa interventioilla oli enemmän 
vaikutuksia myös elämänlaatuun verrattuna 
fysioterapiaan. 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji  
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Zhang ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
13 RCT-tutkimusta 
(n = 52–348) 

Ryhmämuotoisten 
fysioterapeuttien 
toteuttamien 
psykologisten 
interventioiden 
vaikutukset pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, 
muu interventio 

a. Ryhmämuotoiset
fysioterapeuttien toteuttamat
psykologiset interventiot
(fysioterapiaosio ja
käyttäytymisterapeuttinen tai
psykologinen osio)
b. Ryhmämuotoisia;
interventioiden kesto
4–12 viikkoa; käyntikertoja
1–5 viikossa

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 37–59
vuotta 
3. naisia 51–
100 %
4. 3 kuukautta –
> 1 vuosi

Kipu Ryhmämuotoisten interventioiden vaikutuksen 
suuruus kipuun oli pieni pitkällä aikavälillä 
(vähintään 12 kuukautta intervention alkamisen 
jälkeen; SMD = −0,25) verrattuna kontrolliryhmiin 
(tavanomainen hoito, hoitoa odottavien ryhmä, muu 
interventio). 
Interventioiden vaikutuksen suuruus kipuun oli pieni 
myös lyhyellä (alle 6 kuukautta; SMD = −0,33), 
keskipitkällä (6–12 kuukautta intervention 
alkamisen jälkeen; SMD = −0,33) ja pitkällä 
(SMD = −0,34) aikavälillä verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon ja hoitoa odottavien ryhmään. 
Interventioiden vaikutuksen suuruus kipuun oli pieni 
pitkällä aikavälillä verrattuna muuhun interventioon 
(ei kuvattu; SMD = −0,18). 
(Johtopäätöksiä interventioiden vaikutuksista tulee 
tehdä varoen tutkimusten välisten erojen vuoksi.) 
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Liite 4. Liikuntaharjoittelu 

Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Adamse ym. 
2018 

Systemaattinen 
katsaus 
16 RCT-tutkimusta 
(n = 3 575) 

Etäkuntoutuksena 
toteutetun 
liikuntaharjoittelun 
vaikutukset pitkäaikaisen 
kivun kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei hoitoa 
(esim. tiedon saaminen), 
tavanomainen hoito, muu 
interventio 

a. Etäkuntoutuksena
toteutettu liikuntaharjoittelu
b. Verkon, älypuhelimen tai
puhelimen välityksellä 
(kannustamista fyysiseen 
aktiivisuuteen tai räätälöity 
harjoitteluohjelma); 
interventioiden kesto 
ka. 6 kuukautta (1–24 
kuukautta); 
harjoittelukertoja 1–5 
viikossa; harjoittelukertojen 
kesto 20–60 min 

1. Pitkäaikainen kipu
(useimmiten
alaselkäkipu, laaja-
alainen kipu tai
nivelrikko)
2. ka. 53 vuotta
(40–66 vuotta) 
3. naisia 79 %
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
(päivittäisistä 
toiminnoista 
suoriutu-
minen) 
Elämänlaatu 

Etänä toteutetun liikuntaharjoittelun vaikutuksen 
suuruus kipuun ja päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumiseen oli pieni verrattuna ei hoitoa 
saaviin (esim. tiedon saaminen; Cohen’s 
d = 0,22 ja SMD = −0,20). 
Vaikutuksia kipuun ja päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumiseen ei havaittu, kun etäkuntoutusta 
verrattiin tavanomaiseen hoitoon tai kun 
kontrolliryhmä sai etäkuntoutusta ja 
tavanomaista hoitoa. 
Vaikutuksia elämänlaatuun ei havaittu verrattuna 
kaikkiin kontrolliryhmiin (ei hoitoa, tavanomainen 
hoito, muu interventio). 
(Etämuotoinen liikuntaharjoittelu ei vaikuta 
olevan hyödyllisempää kuin tavanomainen hoito.) 

Bidonde ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus (Cochrane) 
13 RCT-tutkimusta 
(n = 839) 

Kestävyysharjoittelun 
vaikutukset fibromyalgian 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei hoitoa 
(esim. tavanomainen 
hoito, hoitoa odottavien 
ryhmä, päivittäinen 
aktiivisuus), muu 
liikuntaharjoittelu, muu 
interventio (esim. tiedon 
antaminen, stressin 
hallinta) 

a. Kestävyysharjoittelu
(esim. kävely, pyöräily,
aerobic)
b. Interventioiden kesto
6–24 viikkoa (useimmiten 
15 viikkoa); 
harjoittelukertoja  
1–7 viikossa (useimmiten 
3 viikossa + kasvava 
intensiteetti); 
harjoittelukertojen kesto 
20–60 min (useimmiten 
30 min) 

1. Fibromyalgia
2. 32–56 vuotta
3. naisia 89 %
4. ka. 5–12 vuotta

Kipu 
Fyysinen 
toimintakyky 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 

Kestävyysharjoittelulla voi olla enemmän 
vaikutuksia terveyteen liittyvään elämänlaatuun 
(kohtalainen näytönaste) ja hieman enemmän 
vaikutuksia kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn 
(heikko näytönaste) verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon ja hoitoa odottavien ryhmään. 
Kestävyysharjoittelulla voi olla vähän tai ei 
ollenkaan vaikutuksia kipuun ja fyysiseen 
toimintakykyyn myös pitkällä aikavälillä 
(6 viikkoa – 4 vuotta intervention päättymisen 
jälkeen). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Bidonde ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus (Cochrane) 
29 RCT-tutkimusta 
(n = 2 088) 

Monipuolisen 
liikuntaharjoittelun 
vaikutukset fibromyalgian 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei hoitoa 
(esim. tavanomainen 
hoito, hoitoa odottavien 
ryhmä), muu 
liikuntaharjoittelu, muu 
interventio (esim. tiedon 
antaminen, 
rentoutuminen) 

a. Monipuolinen
liikuntaharjoittelu (kahta tai
useampaa erilaista
liikuntaharjoittelua;
kestävyys, lihasvoima,
joustavuus)
b. Interventioiden kesto 3–
26 viikkoa (ka. 13 viikkoa);
harjoittelukertoja
17 viikossa (mediaani:
3 viikossa);
harjoittelukertojen kesto
30–180 min (useimmiten
45–60 min)

1. Fibromyalgia
2. ka. 43–59 vuotta
3. naisia 98 %
4. 4–19 vuotta

Kipu 
Fyysinen 
toimintakyky 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 

Monipuolisella liikuntaharjoittelulla voi olla 
enemmän vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn 
ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun verrattuna 
tavanomaiseen hoitoon ja hoitoa odottavien 
ryhmään (kohtalainen näytönaste). 
Liikuntaharjoittelun vaikutukset kipuun, 
toimintakykyyn ja elämänlaatuun ovat 
epävarmoja pitkällä aikavälillä (hyvin heikko 
näytönaste). 

Chang ym. 
2016 

Systemaattinen 
katsaus 
14 RCT-tutkimusta 
(n = 22–313) 

Joogan vaikutukset 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, 
muu interventio 

a. Jooga
b. Joogatunteja,
kotiharjoittelua tai
verkkovälitteistä
(1 tutkimus); interventioiden
kesto 1–24 viikkoa;
harjoituskertoja 1–2
viikossa (2 tutkimuksessa
viikon kestävä
intensiiviohjelma);
harjoittelukertojen kesto
30 min – 2 h

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. Ei kuvattu
3. Ei kuvattu
(1 tutkimuksessa
ainoastaan naisia)
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Joogalla voi olla vaikutuksia kipuun ja 
toimintakykyyn. 
Joogan vaikutukset vaikuttavat olevan yhtä 
suuria toimintakykyyn kuin muun lääkkeettömän 
kuntoutuksen ja suurempia kipuun kuin 
tavanomaisen hoidon tai jos henkilö ei saa 
hoitoa. 

Galvão-Moreira ym. 
2021 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
14 RCT-tutkimusta 
(n = 508/578) 

Allasharjoittelun 
vaikutukset fibromyalgian 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei 
liikuntaharjoittelua, 
liikuntaharjoittelu maan 
päällä 

a. Allasharjoittelu
b. Interventioiden kesto ka:
17 (12 ± 32) viikkoa;
käyntikertoja viikossa ka.:
2  (1 ± 3); käyntikertojen
kesto ka.: 54 (35 ± 70) min

1. Fibromyalgia
2. Ei kuvattu
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Allasharjoittelun vaikutuksen suuruus kipuun ja 
toimintakykyyn oli pieni verrattuna 
kontrolliryhmiin (maan päällä toteutettava 
liikuntaharjoittelu, ei liikuntaa harjoittavien 
ryhmä; SMD = −0,27 ja −0,29). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Gordon ja Bloxham 
2016 

Systemaattinen 
katsaus 
14 tutkimusta 
(n = 8–160) 

Liikuntaharjoittelun ja 
fyysisen aktiivisuuden 
vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: muu 
interventio (esim. muu 
liikuntaharjoittelu, 
fysioterapia) 

a. Liikuntaharjoittelu ja
fyysinen aktiivisuus
(kestävyys- ja
lihasvoimaharjoittelu ja
venyttely)
b. Interventioiden kesto
6 viikkoa – 1 vuosi;
käyntikertoja 2–4 viikossa

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ≥ 18 vuotta
3. 7 tutkimuksessa
kaikki tai enemmistö
naisia
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Kestävyys- ja lihasvoimaharjoittelulla ja 
venyttelyllä oli enemmän vaikutuksia kipuun tai 
toimintakykyyn verrattuna muihin interventioihin 
(esim. muu liikuntaharjoittelu, fysioterapia). 
Kestävyys- ja lihasvoimaharjoittelua ja venyttelyä 
yhdistävä interventio saattaisi olla hyödyllinen 
alaselkäkivun kuntoutuksessa. 

Hall ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
15 RCT-tutkimusta 
(n = 16–188) 

Taijin vaikutukset 
pitkäaikaisten 
kipuoireyhtymien 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, 
muu interventio 

a. Taiji
b. Ryhmämuotoista;
interventioiden kesto
6–20 viikkoa (useimmiten
10–12 viikkoa);
harjoittelukertoja
useimmiten 2 viikossa;
harjoittelukertoja 8–60;
harjoittelukertojen kesto
40–60 min

1. Pitkäaikaiset
kipuoireyhtymät
(nivelrikko,
alaselkäkipu,
päänsärky)
2. ka. 38–79 vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 

Nivelrikko: Taijillä oli enemmän vaikutuksia 
kipuun (SMD = −0,66) ja toimintakykyyn 
(SMD = −0,66) lyhyellä aikavälillä (alle 
3 kuukautta intervention alkamisen jälkeen) 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon ja hoitoa 
odottavien ryhmään (kohtalainen näytönaste). 
Taijillä oli myös enemmän vaikutuksia fyysiseen 
terveyteen liittyvään elämänlaatuun lyhyellä 
aikavälillä verrattuna tavanomaiseen hoitoon ja 
hoitoa odottavien ryhmään (SMD = −0,61; heikko 
näytönaste). 
Alaselkäkipu: Taijillä oli enemmän vaikutuksia 
toimintakykyyn lyhyellä aikavälillä (SMD = −0,64) 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon ja hoitoa 
odottavien ryhmään (heikko näytönaste). 
(Pitkäaikaisvaikutuksista saatiin vain vähän 
tietoa.) 
(Vaikutuksia tulisi myös verrata esim. muun 
liikuntaharjoittelun hyötyihin.) 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Kim ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus (Cochrane) 
12 RCT-tutkimusta 
(n = 743) 

Liikkuvuusharjoittelun ja 
venyttelyn vaikutukset 
fibromyalgian 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, muu 
liikuntaharjoittelu 
(kestävyys- ja 
lihasvoimaharjoittelu), 
muu interventio 

a. Liikkuvuusharjoittelu ja
venyttely
b. Ryhmämuotoista ja
kotona toteutettua; 
interventioiden kesto 4–20 
viikkoa; harjoittelukertoja 
1–3 viikossa; 
harjoittelukertojen kesto 
40–60 min 

1. Fibromyalgia
2. ka. 49 vuotta
(36–56 vuotta)
3. 7 tutkimuksessa
ainoastaan naisia
4. ka. 3–10 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
(fyysinen) 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 

Liikkuvuusharjoittelun ja venyttelyn vaikutukset 
kipuun, fyysiseen toimintakykyyn ja terveyteen 
liittyvään elämänlaatuun ovat epävarmoja 
verrattuna kestävyysharjoitteluun, 
lihasvoimaharjoitteluun ja tavanomaiseen 
hoitoon (hyvin heikko–heikko näytönaste). 
Myös liikkuvuusharjoittelun ja venyttelyn 
pitkäaikaisvaikutukset ovat epävarmoja (hyvin 
heikko näytönaste). 

Kraus ym. 
2019 

Systemaattinen 
sateenvarjokatsaus 
9 tutkimusta 
(6 meta-analyysiä; 
3 systemaattista 
katsausta/ 
n = 25 924) 

Fyysisen aktiivisuuden 
vaikutukset polven ja 
lonkan nivelrikon 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei 
liikuntaharjoittelua 

a. Fyysinen aktiivisuus
(kestävyys- ja,
lihasvoimaharjoittelua ja
taijitä)
b. Maalla tai vedessä

1. Polven ja lonkan
nivelrikko
2. ka. 52–79 vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Terveyteen 
liittyvä 
elämänlaatu 

Fyysisellä aktiivisuudella oli enemmän 
vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn (vahva 
näytönaste) ja terveyteen liittyvään 
elämänlaatuun (kohtalainen näytönaste) 
verrattuna ei liikuntaa harjoittaviin 
kontrolliryhmiin. 
Vaikutuksen suuruus (SMD) oli enimmillään 
kipuun 0,53, toimintakykyyn 0,76 ja 
elämänlaatuun 0,28. 
Liikuntaharjoittelun vaikutukset kipuun säilyivät 
6 kuukautta intervention päättymisen jälkeen ja 
toimintakykyyn vielä 6 kuukauden jälkeen. 

Lawford ym. 
2016 

Systemaattinen 
katsaus 
7 RCT-tutkimusta 
(n = 869) 

Kävelyn vaikutukset 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, muu 
interventio (esim. muu 
liikuntaharjoittelu) 

a. Kävely
b. Tavanomainen kävely,
juoksumatolla kävely,
verkkoavusteinen kävely;
interventioiden kesto
4–12 viikkoa; 2 x 40 min/
viikko–viikoittain asteittain
lisääntyvä harjoittelun
määrä

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 42–56 vuotta
3. 6 tutkimuksessa
enemmistö naisia
4. Ei kuvattu

Toimintakyky 
Elämänlaatu Kävelyllä ei ollut enemmän vaikutuksia 

toimintakykyyn ja elämänlaatuun verrattuna 
kontrolliryhmiin (esim. tavanomainen hoito, muu 
liikuntaharjoittelu). 
Yhdessä tutkimuksessa tavanomainen kävely 
havaittiin hyödyllisemmäksi kuin juoksumatolla 
kävely ja yhdessä verkkovälitteinen kävely 
hyödyllisemmäksi kuin ei-verkkovälitteinen 
kävely. 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Kävely on yhtä hyödyllistä pitkäaikaisen 
alaselkäkivun kuntoutuksessa lyhyellä (heti 
intervention päättymisen jälkeen) ja pitkällä (yli 
6 kuukautta intervention päättymisen jälkeen) 
verrattuna muihin lääkkeettömiin interventioihin 
(heikko näytönaste). 

Nduwimana ym. 
2020 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
31 RCT-tutkimusta 
(n = 3 193) 

Kävelyn ja keho-mieli-
terapioiden vaikutukset 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei kuvattu 

a. Kävely ja keho–mieli-
terapiat (jooga, taiji, qigong,
tietoisuustaitomeditaatio)
b. (Toteutustavat
vaihtelevia); interventioiden
kesto 1 viikko –
12 kuukautta

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. (≥ 18 vuotta)
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Kävelyn vaikutukset kipuun ja toimintakykyyn 
olivat yhtä suuret lyhyellä aikavälillä  
(0–3 kuukautta) ja hieman suuremmat 
keskipitkällä aikavälillä (3–6 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen) verrattuna 
kontrolliryhmiin (ei kuvattu; SMD = −0,34 ja 
−0,30).
Joogalla oli enemmän vaikutuksia kipuun ja
toimintakykyyn lyhyellä aikavälillä verrattuna
kontrolliryhmiin (SMD = −1,47 ja −1,17).
(Joogan vaikutukset kipuun ja toimintakykyyn
vaikuttavat olevan suurempia lyhyellä ja kävelyn
keskipitkällä aikavälillä.)

Ouellet ym. 
2021 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
18 RCT-tutkimusta 
(n = 1 719) 

Kohdennetun ja yleisen 
liikuntaharjoittelun 
vaikutukset tule-
sairauksien 
kuntoutuksessa (vertailu) 

a. Kohdennettu ja yleinen
liikuntaharjoittelu (rajattuun
lihasryhmään tai
keholliseen sijaintiin
kohdistuva harjoittelu vs.
kestävyysharjoittelu, jooga,
taiji, pilates,
lihasvoimaharjoittelu tms.)
b. Interventioiden kesto
6–12 viikkoa

1. Tule-sairaudet
(alaselkäkipu, polven
nivelrikko)
2. ka. 36–76 vuotta
3. 4 tutkimuksessa
ainoastaan naisia
4. ka. 2–20 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Kohdennetun ja yleisen liikuntaharjoittelun 
vaikutuksissa kipuun ja toimintakykyyn ei 
havaittu eroja lyhyellä (6–13 viikkoa; heikko 
näytönaste), keskipitkällä (4–9 kuukautta) eikä 
pitkällä (10–18 kuukautta intervention 
alkamisen jälkeen; hyvin heikko näytönaste) 
aikavälillä. 
Eroja vaikutuksissa elämänlaatuun ei myöskään 
havaittu millään tarkastellulla aikavälillä 
(kohtalainen näytönaste). 
Vaikutuksissa kipuun ei havaittu myöskään eroja 
lyhyellä aikavälillä, kun tarkasteltiin ainoastaan 
alaselkäkipua (heikko näytönaste). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Owen ym. 
2020 

Verkostometa-
analyysi 
89 RCT-tutkimusta 
(n = 5 578) 

Mitkä liikuntamuodot ovat 
vaikuttavimpia 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei 
liikuntaharjoittelua 
(hands-on ja hands-off -
menetelmät) 

a. Liikuntaharjoittelu
(kestoltaan vähintään neljä
viikkoa)
b. Harjoittelukertoja 1–7
viikossa

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 20–70 vuotta
3. 11 tutkimuksessa
ainoastaan naisia
4. 3 kuukautta –
14 vuotta 

Kipu 
Toimintakyky 

Pilateksella (SMD = −1,86), 
kestävyysharjoittelulla (SMD = −1,41) ja 
liikekontrollin harjoittelulla (SMD = −1,31) oli 
suurimmat vaikutukset kipuun verrattuna ei 
liikuntaa harjoittaviin kontrolliryhmiin. 
Lihasvoimaharjoittelulla (SMD = −1,14) ja 
liikekontrollin harjoittelulla (SMD = −1,13) oli 
suurimmat vaikutukset toimintakykyyn. 
Liikuntaharjoittelulla voi olla enemmän 
vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn kuin muilla 
terapeutin toteuttamilla menetelmillä (hands-on 
ja hands-off -menetelmät). 
(Heikko näytönaste.) 

Schimidt ym. 
2020 

Systemaattinen 
katsaus 
7 RCT-tutkimusta 
(n = 38–101) 

Pilateksen vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
(useimmiten muu 
interventio, esim. tiedon 
antaminen) 

a. Pilates
b. Interventioiden kesto
3–14 viikkoa; käyntikertoja
2–3 viikossa

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. Ei kuvattu
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Tutkimuksissa pilateksella oli vaikutuksia kipuun 
ja toimintakykyyn. 
(Myös muilla interventioilla oli vaikutuksia kipuun 
ja toimintakykyyn, joten pilateksen hyödyistä ei 
voida tutkimusten perusteella tehdä vahvoja 
johtopäätöksiä.) 

Sitthipornvorakul 
ym. 
2018 

Meta-analyysi 
9 RCT-tutkimusta 
(n = 20–229) 

Kävelyn vaikutukset 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: muu 
interventio (esim. tiedon 
antaminen, muu 
liikuntaharjoittelu, 
fysioterapia) 

a. Kävely
b. Tavanomainen kävely,
juoksumatolla kävely;
interventioiden kesto
6 viikkoa – 12 kuukautta

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. 18–65 vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Kävelyllä oli yhtä suuria vaikutuksia kipuun ja 
toimintakykyyn lyhyellä (alle 3 kuukautta) ja 
keskipitkällä (3–12 kuukautta intervention 
alkamisen jälkeen) aikavälillä verrattuna muihin 
lääkkeettömiin interventioihin (tiedon antaminen, 
muu liikuntaharjoittelu, fysioterapia; heikko–
kohtalainen näytönaste). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Vanti ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
5 RCT-tutkimusta 
(n = 329) 

Kävelyn vaikutukset 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: muu 
liikuntaharjoittelu 

a. Kävely
b. Tavanomaista kävelyä,
juoksumatolla kävelyä,
sauvakävelyä;
interventioiden kesto 6–8
viikkoa; harjoittelukertoja
2–7 viikossa;
harjoittelukerran kesto
30–50 min

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 28–50 vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 

Kävelyn ja muun liikuntaharjoittelun vaikutukset 
kipuun, toimintakykyyn ja elämänlaatuun olivat 
samanlaisia lyhyellä (alle 3 kuukautta), 
keskipitkällä (3–6 kuukautta) ja pitkällä (yli 
6 kuukautta intervention alkamisen jälkeen) 
aikavälillä. 
Kävelyn lisääminen muuhun liikuntaharjoitteluun 
ei lisännyt kuntoutuksen vaikutuksia kipuun eikä 
toimintakykyyn lyhyellä aikavälillä. 

Wewege ym. 
2018 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
6 RCT-tutkimusta 
(n = 333) 

Kestävyysharjoittelun ja 
lihasvoimaharjoittelun 
vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa (vertailu) 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito 
(liikuntaneuvonnan 
kanssa tai ilman) 

a. Kestävyysharjoittelu ja
lihasvoimaharjoittelu
(asteittain lisääntyvä;
kävely, hölkkä tai
sauvakävely/
kuntosalilaitteet tai vapaat
painot)
b. Interventioiden kesto
6–16 viikkoa; 
harjoittelukertoja 2–4 
viikossa; harjoittelukertojen 
kesto 10–60 min 

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 44 ± 6 vuotta
3. naisia 66 %
4. ka. 7 ± 6 vuotta

Kipu 
Toimintakyky 
Elämänlaatu 
(fyysinen ja 
henkinen) 

Liikuntaharjoittelun (kestävyys- ja 
lihasvoimaharjoittelu) vaikutuksen suuruus 
kipuun oli pieni verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon (SMD = −0,42). 
Lihasvoimaharjoittelulla oli enemmän 
vaikutuksia elämänlaatuun verrattuna 
tavanomaiseen hoitoon (henkinen osio; 
MD = 5,74). 
Kumpikaan tarkastelluista liikuntamuodoista ei 
ollut vaikutuksiltaan ylitse toisen. 

Wieland ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus (Cochrane) 
12 RCT-tutkimusta 
(n = 1 080) 

Joogan vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien ryhmä, 
muu interventio, jooga 
yhdistettynä muuhun 
interventioon 

a. Jooga (useimmiten
iyengar-, hatha- tai
vinijooga)
b. Interventioiden kesto
4–24 viikkoa
(1 tutkimuksessa
viikonkestoinen ohjelma);
harjoituskertoja 1–3
viikossa; harjoituskertojen
kesto 45–90 min

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 34–48 vuotta
3. naisia 45–83 %
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Joogan vaikutukset selän toimintaan olivat 
pienestä kohtalaiseen 3 ja 6 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen verrattuna ei 
liikuntaa harjoittaviin kontrolliryhmiin (heikko–
kohtalainen näytönaste). 
Joogan vaikutukset kipuun ja toimintakykyyn ovat 
epävarmoja verrattuna muuhun 
liikuntaharjoitteluun. 
On myös epävarmaa, onko joogalla yhdistettynä 
muuhun liikuntaharjoitteluun enemmän 
vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn verrattuna 
liikuntaharjoitteluun. 

Paavonen Anna-Marie, Karinkanta Saija. Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Työpapereita 166, 2021. LIITTEET



8 (8) 

Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Harjoittelun laji
b. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Zou ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
17 RCT-tutkimusta 
(n = 2 022) 

Tietoisuustaittoharjoittelua 
sisältävien 
liikuntamuotojen 
vaikutukset pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: hoitoa 
odottavien ryhmä, muu 
interventio (esim. oma-
apuohjelma, muu 
liikuntaharjoittelu 

a. Tietoisuustaitoharjoit-
telua sisältävät
liikuntamuodot (esim. jooga,
taiji, qigong)
b. Interventioiden kesto
1–24 viikkoa;
harjoittelukertoja 1–7
viikossa; harjoittelukertojen
kesto 40–90 min

1. Pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. ka. 34–74 vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Liikuntainterventioiden vaikutuksen suuruus 
kipuun ja toimintakykyyn oli pieni heti 
intervention päättymisen jälkeen verrattuna 
kontrolliryhmiin (hoitoa odottavien ryhmä, muu 
interventio; SMD = −0,37 ja −0,39). 
Interventioiden vaikutuksen suuruus kipuun oli 
pieni myös verrattuna muuhun interventioon 
(esim. oma-apuohjelma, muu liikuntaharjoittelu; 
SMD = −0,40). 
Taijillä oli suurin vaikutus kipuun (SMD = −0,75). 
(Tarkastellut liikuntainterventiot voivat olla 
hyödyllisiä pitkäaikaisen kivun kuntoutuksessa.) 
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Liite 5. Moniammatilliset interventiot 

Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Intervention kuvaus
b. Sisällöt
c. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Bujak ym. 
2019 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
13 tutkimusta 
(1 RCT;  
n = 3 370) 

Moniammatillisten 
intensiivisten 
avomuotoisten 
kuntoutusohjelmien 
vaikutukset 
monimuotoisen 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei 
kontrolliryhmää 
(12 tutkimusta)/ ei 
kuvattu (1 tutkimus) 

a. Moniammatilliset intensiiviset,
avomuotoiset kuntoutusohjelmat
b. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa; tiedon
antamista; stressin, mielialan ja kivun 
itsehallintaa; biopalautetta; 
rentoutusharjoituksia; toiminta- ja 
fysioterapiaa (kahdessa tutkimuksessa 
lisäksi ammatillista kuntoutusta ja 
neuvontaa; yhdessä allasharjoittelua; 
neljässä toiminnallisia testejä) 
Kaikissa interventioissa kuntoutumisen 
edistymistä seurasi asiakasohjaaja ja 
farmaseutti, jos tavoitteena lääkehoidon 
vähentäminen 
c. Avomuotoista; yksilö- tai ryhmämuotoista;
interventioiden kesto
2–4 viikkoa; kuntoutusta
5–6 päivää/viikko ja
6–8 tuntia/päivä

1. Pitkäaikaiset
kiputilat
(enemmän kuin
yksi pitkäaikaisen
kivun diagnoosi;
esim.
fibromyalgia,
alaselkäkipu,
nivelrikko)
2. ka. 37–53
vuotta
3. naisia 69 %
4. 6 kuukautta –
11 vuotta

Kipu 
Elämänlaatu 

Moniammatillisten interventioiden 
vaikutuksen suuruus kipuun oli kohtalainen 
(SMD = 0,67) ja elämänlaatuun hyvin suuri 
(SMD = 1,15) heti intervention päättymisen 
jälkeen (tutkimuksissa ei kontrolliryhmää). 
Viidessä tutkimuksessa interventioiden 
hyötyjä tarkasteltiin 6 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen. Tutkimuksissa 
interventioiden hyödyt olivat säilyneet 
seuranta-ajan jälkeen (SMD = 0,19). 
(Suurin osa tutkimuksista (12 tutkimusta) oli 
havainnoivia eli niihin ei sisältynyt 
kontrolliryhmää.) 
(Moniammatillisista interventioista voi olla 
hyötyä pitkäaikaisen kivun kuntoutuksessa.) 

Casey ym. 
2020 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
31 RCT-
tutkimusta  
(n = 20–459) 

Moniammatillisten 
interventioiden 
vaikutukset 
pitkäaikaisen kivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: fyysinen 
aktiivisuus (jotakin 
liikuntaharjoittelua tai 
muuta fyysistä 
aktiivisuutta; 
yhdistettynä tai ilman 
jotakin passiivista 
terapiaa) 

a. Moniammatilliset interventiot (fyysinen
osio ja vähintään yksi psykologinen,
sosiaalinen tai työhön liittyvä osio; lisäksi
toteuttajina vähintään 2 eri ammattialan
edustajia)
b. Esim. tiedon antamista,
liikuntaharjoittelua, psykologisia osioita 
(esim. KKT), rentoutusharjoituksia, 
fysioterapiaa, toimintaterapiaa, työhön 
liittyviä osioita (esim. työsimulaatio) 
b. Avo- tai laitosmuotoista; yksilö- tai
ryhmämuotoista; interventioiden kesto
1–17 viikkoa

1. Pitkäaikainen
kipu (useimmiten
alaselkäkipu;
25 tutkimusta)
2. ka. 40–61
vuotta
3.
19 tutkimuksessa
enemmistö naisia
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Moniammatillisten interventioiden 
vaikutuksen suuruus kipuun ja 
toimintakykyyn oli kohtalainen lyhyellä (alle 
3 kuukautta; SMD = −0,53 ja −0,50) ja 
pitkällä (vähintään 12 kuukautta intervention 
päättymisen jälkeen; SMD = −0,56 ja −0,77) 
aikavälillä verrattuna fyysiseen aktiivisuuteen 
(esim. liikuntaharjoittelu; heikko näytönaste). 
Vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn ei 
havaittu keskipitkällä (3–12 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen) aikavälillä 
(kohtalainen näytönaste). 
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Tiedot 
tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutki-
musten määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Intervention kuvaus
b. Sisällöt
c. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulos-
muuttujat 

Päälöydökset 

Cheng ja Cheng 
2019 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
18 RCT-
tutkimusta  
(n = 2 391) 

Liikuntaharjoitteluun ja 
kognitiiviseen 
käyttäytymisterapiaan 
(KKT) perustuvien 
interventioiden 
vaikutukset 
pitkäaikaisen tule-
kivun kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu interventio 
(esim. ainoastaan 
liikuntaharjoittelu tai 
KKT) 

a. Liikuntaharjoittelun ja kognitiivisen
käyttäytymisterapian yhdistelmä
b. Ei kuvattu
c. Yksilö- tai ryhmämuotoista; interventioiden
kesto useimmiten 1–3 kuukautta (osa 6–12
kuukautta)

1. Pitkäaikainen
tule-kipu
(useimmiten
alaselkäkipu)
2. ka. 37–63
vuotta
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 

Interventioiden vaikutuksen suuruus kipuun 
oli suuri lyhyellä (heti intervention 
päättymisen jälkeen) ja pitkällä (vähintään 
12 kuukautta intervention päättymisen 
jälkeen) aikavälillä verrattuna 
liikuntaharjoitteluun (Hedges’ g = 1,06 ja 
1,20). 
Vaikutuksen suuruus toimintakykyyn oli suuri 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä verrattuna 
liikuntaharjoitteluun (g = 1,04 ja 1,47) ja 
pieni verrattuna hoitoa odottavien ryhmään 
ja tavanomaiseen hoitoon (g = 0,42 ja 0,44). 
Kun poistettiin vaikutukseltaan suuret 
tutkimukset, havaittiin enää pieniä 
vaikutuksia kipuun (g = 0,17) ja 
toimintakykyyn (g = 0,28) pitkällä aikavälillä 
verrattuna liikuntaharjoitteluun. 
(Interventioilla ei havaittu yhdenmukaisia 
hyötyjä tutkimusten välillä.) 

Parreira ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus 
(Cochrane) 
30 RCT-
tutkimusta  
(n = 4 105) 

Selkäkoulujen 
vaikutukset 
määrittämättömän 
pitkäaikaisen 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: ei 
hoitoa (esim. hoitoa 
odottavien ryhmä), 
muu interventio (esim. 
fysioterapia, 
liikuntaharjoittelu) 

a. Selkäkoulut (tiedon
antaminen + liikuntaharjoittelu)
b. Ryhmämuotoista; interventioiden kesto
1–13 viikkoa (osaan sisältyi ainoastaan 
esim. 1–3 kertaa); käyntikertoja useimmiten 
1–3 viikossa; käyntikertojen kesto 
useimmiten 45–120 min/ toteutustavat 
vaihtelivat intensiivisestä (36 käyntikertaa 
12 viikossa) kevyempään (4 käyntikertaa 
4 viikossa) 

1. Määrittämätön
pitkäaikainen
alaselkäkipu
2. Ei kuvattu
3.
3 tutkimuksessa
ainoastaan naisia
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Työllisyys-
tilanne 

Selkäkoulujen vaikutukset kipuun ja 
toimintakykyyn ovat hyvin pieniä tai 
vaikutuksia ei ole verrattuna kaikkiin 
kontrolliryhmiin (ei hoitoa, liikuntaharjoittelu, 
fysioterapia; hyvin heikko–heikko 
näytönaste). 
Tutkimuksissa ei tarkasteltu vaikutuksia 
työllisyystilanteeseen. 
(Selkäkoulujen hyödyt ovat epävarmoja 
pitkäaikaisen alaselkäkivun 
kuntoutuksessa.) 
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Liite 6. Muut interventiot 

Tiedot tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutkimusten 
määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Tarkempi kuvaus
interventiosta
b. Sisällöt
c. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulosmuuttujat Päälöydökset 

Chou ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus 
114 systemaattista 
katsausta ja RCT-
tutkimusta 
(n = ei kuvattu) 

Lääkkeettömät 
interventiot 
alaselkäkivun 
kuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu interventio 

a. Lääkkeettömät interventiot
b. Ei kuvattu
c. Ei kuvattu

1. Alaselkäkipu
2. (aikuiset)
3. Ei kuvattu
4. Ei kuvattu

Kipu 
Toimintakyky 
Työhön paluu 

Taijillä (heikko näytönaste), 
tietoisuustaitojen harjoitteluun 
perustuvalla stressin lievittämisellä ja 
joogalla (kohtalainen näytönaste) on 
hyötyjä alaselkäkivun kuntoutuksessa. 
Myös liikuntaharjoittelulla sekä 
psykologisilla ja moniammatillisilla 
interventioilla on hyötyjä alaselkäkivun 
kuntoutuksessa (heikko–kohtalainen 
näytönaste). 
Hyödyt olivat useimmiten lyhytaikaisia 
(mitattu heti tai alle 3 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen). 
Liikuntaharjoittelu ja moniammatillinen 
kuntoutus olivat yhteydessä 
todennäköisempään työhön 
palaamiseen. 
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Tiedot tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutkimusten 
määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Tarkempi kuvaus
interventiosta
b. Sisällöt
c. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulosmuuttujat Päälöydökset 

Martorella ym. 
2017 

Systemaattinen 
katsaus ja meta-
analyysi 
16 RCT-tutkimusta 
(n = 4 103) 

Räätälöityjen 
verkkointerventioiden 
vaikutukset 
kipukuntoutuksessa 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
hoitoa odottavien 
ryhmä, muu interventio 
(kasvokkain toteutettu 
kuntoutus, 
standardimuotoinen 
verkkointerventio) 

a. Räätälöidyt
verkkointerventiot
b. Useimmiten kognitiivista
käyttäytymisterapiaa (osassa 
interventioista yhdistettynä 
tiedon antamiseen, 
rentoutusharjoituksiin, 
tietoisuustaitojen harjoitteluun 
tai motivoivaan tai psyykkiseen 
tukeen); myös liikuntaa sekä 
motivointiin, valmentamiseen, 
tiedon antamiseen ja 
rentoutumiseen liittyviä 
menetelmiä; kaikkiin 
interventioihin sisältyi 
palautteen antamista 
b. Etänä tai yhdistettynä
kasvotusten toteutettuun;
interventioiden kesto 3–12
viikkoa; käyntikertoja
useimmiten kerran viikossa

1. Pitkäaikainen kipu
(useimmiten selkä tai
useita sijainteja/laaja-
alainen)
2. ka. 48 vuotta
(37–62 vuotta) 
3. naisia 71 %
4. Ei kuvattu

Toimintakyky 
(fyysinen ja 
psyykkinen) 

Interventioiden vaikutuksen suuruus 
kipuun (SMD = −0,21) ja 
toimintakykyyn (SMD = −0,38) oli pieni 
lyhyellä aikavälillä (heti tai enintään 
kuukausi intervention päättymisen 
jälkeen) verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon ja hoitoa odottavien ryhmään. 
Vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn ei 
havaittu keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä (alle tai yli 6 kuukautta 
intervention päättymisen jälkeen) 
verrattuna tavanomaiseen hoitoon tai 
hoitoa odottavien ryhmään. 
Vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn ei 
myöskään havaittu verrattuna muihin 
interventioihin (kasvokkain toteutettu 
tai standardimuotoinen 
verkkointerventio). 
(Yksilöllistetyt verkkointerventiot ei 
havaittu hyödyllisemmiksi kuin 
standardimuotoiset verkkointerventiot.) 
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Tiedot tutkimuksesta 
Katsauksen laji 
Alkuperäistutkimusten 
määrä (n) 

Tutkimuksen tavoite Interventiot 
a. Tarkempi kuvaus
interventiosta
b. Sisällöt
c. Toteutustavat

Kohderyhmä 
1. Kipuongelma
2. Ikä
3. Naisten osuus
4. Kivun kesto

Päätulosmuuttujat Päälöydökset 

Wegrzynek ym. 
2020 

Systemaattinen 
katsaus 
16 RCT-tutkimusta 
(n = 103–654) 

Millaisilla interventioilla 
voidaan tukea 
pitkäaikaista kipua 
kokevien työhön 
paluuta 

Kontrolliryhmä: 
tavanomainen hoito, 
työhön paluu 
interventioiden vertailu 

a. Työhön paluuta tukevat
interventiot
b. Useimmat moniammatillisia
ja niihin sisältyi psykologisia, 
fyysisiä ja työpaikalla 
toteutettavia osioita; 
psykologisiin osioihin sisältyi 
usein kognitiivista 
käyttäytymisterapiaan ja 
tavoitteen asettamista 
(tavoitteena terveysuskomusten 
muuttaminen); useassa 
tutkimuksessa oli työpaikalla 
toteutettavia osioita (esim. 
työhön valmennusta, 
ergonomianeuvontaa); lisäksi 
moniammatillisissa 
interventioissa keskityttiin 
toimintakykyyn ja opetettiin 
aktiivisia 
kivunhallintamenetelmiä 
c. Yksilö- tai ryhmämuotoista

1. Pitkäaikainen kipu
(useimmiten
alaselkäkipu tai tuki- 
ja liikuntaelin-
sairauteen liittyvä
kipu)
2. ka. 32–50 vuotta
3. 10 tutkimuksessa
enemmistö naisia
4. (Poissa töistä
≥ 4 viikkoa)

Työhön paluu Viidessä tutkimuksessa 
moniammatillisilla interventioilla 
pystyttiin tukemaan työhön paluuta 
verrattuna kontrolliryhmiin (esim. 
tavanomainen hoito, muu interventio). 
Vaikuttavat interventiot olivat 
moniammatillisia ja niihin sisältyi 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa, 
asteittaista aktiivisuuden lisäämistä, 
toimintakyvyn palauttamiseen liittyviä 
osioita (functional restoration), 
käyttäytymisterapeuttista fysioterapiaa 
sekä työkyvyn palauttamiseen tähtääviä 
ja ergonomiaan liittyviä harjoitteita. 
Seitsemässä tutkimuksessa ei havaittu 
vaikutuksia työhön paluuseen. 
(Ei vakuuttavaa näyttöä minkään 
yksittäisen intervention hyödyistä 
työhön paluun tukemisessa. 
Moniammatillisia lähestymistapoja tulisi 
harkita työhön paluun tukemisessa.) 
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Liite 7. Kipukuntoutuksen asiantuntijoiden haastattelurunko 

1. NYKYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ

Millaisia ovat pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten palvelupolut tällä hetkellä (esim. hoidon ja 
kuntoutuksen suunnittelu, palveluihin ohjautuminen)? 

Millaiset asiakkaat ohjautuvat palveluihin tällä hetkellä? Millaiset asiakkaat jäävät mahdollisesti palveluiden 
ulkopuolelle? 

Miten arvioisitte nykyistä pitkäaikaista kipua kokeville aikuisille suunnattua kuntoutuspalvelutarjontaa? 
- Millaisia ovat palvelutarjonnan vahvuudet?
- Entä mahdolliset esiin tulleet kehittämistarpeet (esim. millaisia palveluita tällä hetkellä puuttuu)?

Millaisella kuntoutuksella voidaan arvionne mukaan tukea pitkäaikaista kipua kokevien työ- ja 
toimintakykyä ja työssä selviytymistä? 

2. KARTOITTAVAN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN ALUSTAVAT TULOKSET (erillinen dokumentti)

Miten arvioisitte kirjallisuuskatsauksen alustavia tuloksia?
- Mitkä löydökset tukevat aiempaa tietämystänne? Mikä mahdollisesti yllättää?
- Miten löydöksiä olisi mahdollista soveltaa suomalaisen kuntoutuspalvelujärjestelmän

kehittämisessä?

3. KELAN ROOLI TULEVAISUUDESSA

Miten arvioisitte Kelan mahdollista roolia kipukuntoutuksen järjestäjänä tulevaisuudessa (esim. millainen 
tarve Kelan järjestämille kuntoutuspalveluille näkemyksenne mukaan on, millaisia palvelut voisivat olla)? 

Millä muulla tavoin Kela voisi toiminnassaan ottaa huomioon pitkäaikaista kipua kokevat? 

Onko jokin keskeinen aihe jäänyt haastattelun aikana vielä käsittelemättä? 

Lisäksi: Miten haluaisitte esiintyä tuloksia esittelevässä raportissa (nimettöminä, omalla nimellänne)? 

Lämmin kiitos ajastanne. 
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