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Tiivistelmä: 

Tausta: CP-vamma on sikiön tai pikkulapsen kehittyviin aivoihin tapahtuneen 

aivovaurion aiheuttama liikuntavamma. CP-vamma jaotellaan spastiseen, 

dyskineettiseen ja ataktiseen alatyyppiin. Anatomisen sijainnin perusteella CP-vamma 

jaotellaan edelleen kvadriplegiseen, diplegiseen ja hemiplegiseen muotoon. Lisäksi 

käytössä ovat määrittämätön ja muu CP-vamma. CP-vamma on yleensä diagnosoitu 

noin 1–2 vuoden iässä, mutta on mahdollista jo ennen 6 kuukauden ikää. Tanskassa 

mediaani-ikä diagnoosin asettamiselle on 11 kuukautta. Suomessa vastaava ikä on 1,5 

vuotta, mutta eri alatyypeille tätä ikää ei ole selvitetty. 

Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää HYKS:n lastenneurologialla 

diagnosoitujen CP-vammaisten lasten diagnoosi-iän mediaani. Tämä määritetään koko 

tutkimuspopulaatiolle sekä eri alatyypeille huomioiden myös sukupuolien väliset 

mahdolliset erot. 

Menetelmät: Aineistona käytettiin HYKS:n lastenneurologialla ajalla 1/2009–6/2018 

alle 9-vuotiaana diagnosoituja potilaita. Tiedot diagnoosista ja sen ajankohdasta 

haettiin potilastietojärjestelmästä. Lopullinen tutkittavien määrä oli 213, joista poikia 

oli 122 ja tyttöjä 91. Spastisia kvadriplegisiä potilaita oli 7, spastisia diplegisiä 37, 

spastisia hemiplegisiä 139, dyskineettisiä 29 ja ataktisia 1. 

Tulokset: Mediaani-ikä diagnoosivaiheessa oli kaikille 17 kuukautta, pojille 16,5 kk ja 

tytöille 17 kk. Mediaani-iät alatyypeissä olivat kvadriplegialle 17, diplegialle 22, 

hemiplegialle 14, dyskineettiselle 19 ja ataktiselle 42 kuukautta. Alatyypillä yleisesti 
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tarkasteltuna oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus diagnoosi-ikään, mutta sukupuolella 

ei. 

Pohdinta: Koko tutkimuspopulaation diagnoosi-iän mediaani oli hyvin yhtenäinen 

aiemmin tutkitun, koko Suomen kattavan diagnoosi-iän kanssa. Näiden perusteella 

diagnostiikka ei kuitenkaan ole Suomessa yhtä aikaista kuin Tanskassa. Aikainen 

diagnoosi on etu hoitointerventioiden aloituksen suhteen, mutta Suomen ja Tanskan 

eroja hoitointerventioissa ei kuitenkaan tämän perusteella voi arvioida. Tärkeää 

diagnostiikassa on myös diagnoosin pysyvyys myöhemmällä iällä. 

 

  



iii 
 

Sisällysluettelo 
1 Johdanto .................................................................................................................... 1 

2 Kirjallisuuskatsaus ..................................................................................................... 1 

2.1 Yleistä ................................................................................................................. 1 

2.2 Ilmaantuvuus ..................................................................................................... 2 

2.3 Luokittelu ........................................................................................................... 2 

2.4 Riskitekijät .......................................................................................................... 6 

2.5 Diagnostiikka ..................................................................................................... 7 

2.6 Hoito ................................................................................................................... 9 

3 Tutkimuksen tavoitteet ............................................................................................. 9 

4 Aineisto ja menetelmät ............................................................................................. 9 

5 Tulokset ................................................................................................................... 12 

6 Pohdinta .................................................................................................................. 14 

Lähdeluettelo .................................................................................................................. 19 

 

  



1 
 

1 Johdanto 
 

CP-vamma on pysyvä mutta etenemätön liikuntavamma, joka johtuu aivovauriosta 

kehittymässä oleviin sikiön tai pikkulapsen aivoihin. (1) Suomessa syntyy vuosittain noin 

100–120 CP-vammaista lasta (2) ja Suomessa on CP-vammaisia henkilöitä noin 6 000–7 

000. (3) CP-vamma onkin yleisin lapsuusiän säännöllistä ja moniammatillista 

kuntoutusta vaativa oireyhtymä. (4) 

Tämä tutkielma sisältää ensin kirjallisuuskatsauksen CP-vamman yleisyydestä, 

ilmaantuvuudesta, luokittelusta, riskitekijöistä, diagnostiikasta sekä lyhyesti hoidosta. 

Tämän jälkeen tulee oma tutkimukseni, joka käsittelee CP-vamman diagnostiikan 

ajankohtaa suhteessa lapsen ikään. 

 

2 Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1 Yleistä 
CP-vamma on lyhennelmä sanoista cerebral palsy eli aivohalvaus. CP-vammalla 

tarkoitetaan liikuntavammaa, jonka on aiheuttanut kertaluonteinen vaurio sikiön tai jo 

syntyneen lapsen kehittyviin aivoihin. Liikuntavamma käsittää asennon, liikkumisen ja 

toiminnan vaikeuksia, ja usein vammaan liittyy muita ongelmia, kuten kognition, 

näönkäytön, kommunikaation ja syömisen vaikeuksia. Lisäksi CP-vammaan voi liittyä 

epilepsiaa sekä sekundaarisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. (1, 2, 5) 

 

Vammaan johtava aivovaurio voi siis tapahtua vielä syntymän jälkeen 

varhaislapsuudessa, mutta mitään selvää yhtenäistä yläikärajaa ei ole asetettu. Usein 

kuitenkin vain alle kahden, kolmen vuoden iässä tapahtuvia aivovaurioita pidetään CP-

vammoina, joskin painotus liittyy juurikin vaurion tapahtumiseen pikkulapsen 

kehittyviin aivoihin. Oleellista diagnostiikassa on myös se, että CP-vamma ei ole etenevä 

sairaus vaan kertaluonteisen tekijän aiheuttama vaurio. (1, 5, 6) 
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2.2 Ilmaantuvuus 
CP-vamman ilmaantuvuus on Suomessa ja muualla kehittyneissä maissa noin 2–2,5 ‰. 

(2, 7) Ilmaantuvuus riippuu kuitenkin paljon raskauden kestosta, sillä ennenaikaisesti 

syntyneillä CP-vammaa esiintyy enemmän – esimerkiksi Hirvosen ym. tutkimuksessa alle 

32:n viikon iässä syntyneillä ilmaantuvuus on 8,7 %, viikoilla 32-33+6 syntyneillä 2,4 %, 

viikoilla 34-36+6 syntyneillä 0,6 % sekä viikolla 37 tai sen jälkeen syntyneillä 0,1 %. (8) 

Vastaavia tuloksia on myös Oskouin ym. laatimassa systemaattisessa katsauksessa ja 

meta-analyysissa. (9) Samassa tutkimuksessa on myös käsitelty syntymäpainon 

vaikutusta CP-vamman esiintyvyyteen, ja meta-analyysin eri tutkimukset osoittavat 

hyvin yhtenäisesti esiintyvyyden kasvavan käänteisessä suhteessa syntymäpainoon 

nähden. 

 

Ilmaantuvuuden on ajateltu pysyneen melko vakaana viime vuosikymmenten aikana, 

mutta esimerkiksi Norjassa ilmaantuvuus laski 2,62 ‰:sta vuonna 1999 1,89 ‰:en 

vuonna 2010. Samalla myös vamman vaikeusaste viisiportaisella GMFCS-luokituksella 

(Gross Motor Function Classification System) arvioituna parani, sillä vuonna 2010 

syntyneistä CP-vammaisista lapsista 73,8 % lukeutui toiminnallisesti lievempiin luokkiin 

I ja II, kun vastaavasti vuonna 1999 näin oli vain 67,0 %:n kohdalla. Vaikeampiin luokkiin 

IV ja V taas kuului vuonna 2010 15,9 %, kun osuus vuonna 1999 oli 26,8 %. (10) 

 

2.3 Luokittelu 
CP-vamman luokittelu voidaan tehdä eri tavoin, kuten lihastonuksen ja liikkeiden laadun 

perusteella (spastinen, dyskineettinen, ataktinen) tai vaurion anatomisen sijainnin 

mukaan (hemiplegia, diplegia, kvadriplegia). (2, 11, 12) 

 

Spastinen CP-vamma on alatyypeistä kaikista yleisin käsittäen 85–90 % tapauksista. (6) 

Spastisuus tarkoittaa kohonnutta ja nopeusriippuvaista lihasjäntevyyttä liikettä vastaan 
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erityisesti liikkeen alussa, mikä voi näkyä linkkuveitsi-ilmiönä. (12, 13) Tämän tyypin 

vammat johtuvat pyramidiradan vauriosta. (2) Spastisuuteen liittyy usein vilkkaat 

refleksit sekä positiivinen Babinskin merkki. (12)  

 

Spastiset CP-vammat jaetaan vielä hemiplegiseen, diplegiseen ja kvadriplegiseen 

(=tetraplegiseen) muotoon. Hemiplegia tarkoittaa vamman ilmenemistä vain joko 

oikean- tai vasemmanpuoleisena, jolloin toisen puolen sekä ylä- että alaraajan toiminta 

on poikkeavaa. Hemipleginen CP kattaa noin 20–36 % kaikista tapauksista. Diplegia 

puolestaan viittaa spastisuuden ilmenemiseen molemmissa alaraajoissa. 

Yläraajojenkaan toiminta ei välttämättä ole täysin normaalia, mutta parempaa kuin 

alaraajoissa. Diplegian osuus on noin 50–60 %. Kvadriplegialla taas tarkoitetaan CP-

vammaa, jossa aivojen vaurio on vammauttanut yläraajojen toiminnan yhtä selkeästi 

kuin alaraajojenkin. Tämän muodon osuus on noin 10–15 %. (2)  

 

”Surveillance of Cerebral Palsy in Europe” -suosituksen mukaan spastinen CP-vamma 

voidaan jakaa myös yksinkertaisemmin toispuoleisiin (unilateral) tai molemminpuolisiin 

(bilateral) vammoihin. (14) Tämän jaon tarkoitus on vähentää vaihtelua, jota kliinikoiden 

ja tutkijoiden välillä saattaa esiintyä vamman anatomisessa jaottelussa. Tässä 

tutkielmassa käytetään kuitenkin edelleen jakoa hemiplegiseen, diplegiseen ja 

kvardiplegiseen muotoon. 

 

Dyskineettinen CP on toiseksi yleisin CP-vamman muoto. Lihasjäntevyys on vaihtelevaa 

ja siinä esiintyy tahdosta riippumattomia liikkeitä tai asentoja. Dyskinesia voi olla joko 

dystonista tai koreoatetoottista muotoa. Dystoniassa lihasjäntevyys vaihtelee 

epätarkoituksenmukaisesti, joskin ollen enemmän spastinen kuin hypotoninen, ja siinä 

esiintyy erityisesti poikkeavia asentoja. Koreoatetoosissakin jäntevyys vaihtelee mutta 

on tyypillisesti hypotoninen, ja lisäksi siihen liittyy joko nopeita ja nykiviä liikkeitä tai 
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hitaita ja väänteleviä liikkeitä tai molempia. (2, 11, 15) Dyskinesian taustalla on aivojen 

ekstrapyramidaaliset vauriot. (2) 

 

Ataktinen CP-vamma on harvinaisin alatyyppi. Siinä esiintyy sekä vartalon hallinnan ja 

kävelyn hataruutta että hienomotoriikan vaikeutta. Lisäksi lihasjäntevyys on 

madaltunut. Nämä voivat ilmetä kohdennusvapinana, yläraajojen liikkeiden 

epätarkkuutena sekä seisoma- ja muiden asentojen ylläpitämisen vaikeutena. (2, 12) 

Ataktisen CP-vamman taustalla voi olla mm. pikkuaivojen vaurio. (2) 

 

Yllä olevat luokittelutavat eivät kuitenkaan kerro juuri mitään CP-vamman 

vaikeusasteesta. Tämän vuoksi on kehitetty mm. karkeamotoriikan luokittelujärjestelmä 

(Gross Motor Function Classification System, GMFCS) ja kädentoimintojen 

luokittelujärjestelmä (Manual Ability Classification System, MACS). (16) GMFCS-luokitus 

kuvaa yksilön yleistä liikuntakykyä ja apuvälineiden tarvetta liikkuessa, ja sitä voidaan 

käyttää kahdesta ikävuodesta eteenpäin. Luokassa I henkilö on täysin itsenäisesti 

kävelevä, kun taas luokkaan V sijoittuva henkilö tarvitsee täysin toisen ihmisen apua 

liikkumisessa ja kykenee kulkemaan vain tuetussa pyörätuolissa. MACS-luokitus 

kehitettiin vastaavaksi kuin GMFCS-luokitus, mutta kuvailemaan yksilön 

hienomotoriikkaa ja yleistä käsien käyttöä esineiden käsittelyssä, erityisesti arkielämään 

liittyen. MACS-luokitus voidaan antaa 4-vuotiaille ja tätä vanhemmille. MACS I -luokassa 

esineiden käsittely on helppoa ja enintään lievästi rajoittunutta, luokassa V puolestaan 

lähes mahdotonta. GMFCS- ja MACS-luokitusten lisäksi on kehitetty vastaavantyyppiset 

viisiportaiset luokittelut kommunikaatiolle sekä kyvylle syödä ja juoda (Communication 

Function Classification System, CFCS, sekä Eating and Drinking Ability Classification 

System, EDACS). (16) Lyhyet yhteenvedot näistä luokittelujärjestelmistä taulukossa 1. 
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Taulukko 1. CP-vammaan liittyvät vaikeusasteluokitukset 

 GMFCS MACS CFCS EDACS 

I Kävelee ilman 

rajoitteita 

Käsittelee 

esineitä 

helposti 

Tehokas 

kommunikoija* 

Syö ja juo 

helposti ja 

turvallisesti 

II Kävelyssä 

rajoitteita 

Käsittelee 

useimpia 

esineitä 

hitaammin 

ja/tai 

vaikeammin 

Tehokas mutta 

hitaampi 

kommunikoija 

Syö ja juo 

turvallisesti 

mutta 

hitaammin 

III Kävelee 

käsikäyttöisen 

apuvälineen 

kanssa 

Esineiden 

käsittelyssä 

vaikeuksia, 

tarvitsee apua 

valmistelussa 

tai toiminnan 

muokkauksessa 

Tehokas kommunikoija 

vain tuttujen ihmisten 

kanssa 

Syömisen ja 

juomisen 

turvallisuus 

heikentynyt, 

mahdollisesti 

myös 

hidastunutta 

IV Liikkuu itse 

pyörätuolilla, 

(tavallinen tai 

sähkökäyttöinen) 

Käsittelee 

rajoittunutta 

määrää 

esineitä 

muokatuissa 

tilanteissa 

Epäjohdonmukaisuutta 

kommunikoinnissa 

tuttujenkin ihmisten 

kanssa 

Syömisen ja 

juomisen 

turvallisuus 

selvästi 

heikentynyt 

V Kuljetetaan 

pyörätuolilla 

Ei käsittele 

esineitä 

Harvoin tehokas 

kommunikoija 

tuttujenkaan ihmisten 

kanssa 

Ei kykene 

turvallisesti 

syömään tai 

juomaan, 

harkittava 

letkuruokintaa 
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Taulukko 1 jatkuu. 

* Kommunikoinnilla tarkoitetaan tässä kaikkia kommunikoinnin menetelmiä kuten 

puhumista, viittomia tai kuvaviestintää. 

GMFCS = Gross Motor Function Classification System, MACS = Manual Ability 

Classification System, CFCS = Communication Function Classification System, EDACS 

= Eating and Drinking Ability Classification System.  

Taulukko lainattu vapaasti suomentaen. (16) 

 

 

2.4 Riskitekijät 
CP-vammalla on useita riskitekijöitä ja niitä voidaan luokitella esimerkiksi ajallisesti 

raskauden aikaisiin, synnytyksen aikaisiin, syntymän jälkeisiin sekä jo ennen 

hedelmöittymistä tai hedelmöittymisen aikaisiin riskitekijöihin. (17) Viimeksi 

mainittuihin voidaan katsoa kuuluvan mm. geneettisiä tekijöitä, sikiön sukupuoli, 

monikkoraskaus sekä joitakin äidin sairauksia. Geneettisten tekijöiden on katsottu 

selittävän noin 2 % tapauksista. (17, 18) Sikiön sukupuoli vaikuttaa riskiin myös, sillä 

pojilla on noin 1,3-kertainen riski tyttöihin nähden saada CP-vamma. (18) 

Monikkoraskauksissa CP-riski liittyy suuresti pienipainoisuuteen ja ennenaikaisuuteen, 

mutta sillä on myös itsenäinen vaikutus. (19) Esimerkiksi toisen kaksosen kuolema 

kohdussa lisää selvästi selviytyvän kaksosen riskiä CP-vammaan. (19) 

Monikkoraskauksissa myös korionisiteetilla saattaa olla merkitystä, sillä 

monokoriaalisiin raskauksiin liittyy mahdollisesti suurempi CP:n riski kuin dikoriaalisiin. 

(19) Äidin sairauksista erityisesti hypotyreoosi lisää riskiä lapsen CP-vammalle (17), 

mutta myös muihin sairauksiin, kuten epilepsian eri muotoihin (17) ja lihavuuteen (19), 

liittyy kohonnut riski.  

 

Raskauden aikaisia riskitekijöitä ovat muun muassa ennenaikaisuus, sikiön 

kasvuhidastuma ja infektiot. (17, 19) Tarkkaa tietoa ennenaikaisuuden mekanismeista 

riskitekijänä ei ole ja todennäköisesti taustalla on useita tekijöitä. Selittävinä tekijöinä 
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voi kuitenkin olla muun muassa iskemia, inflammaatio, elinten epäkypsyys sekä 

esimerkiksi hormonien ja aineenvaihdunnallisten tekijöiden poikkeavuudet. (17, 19) 

Sikiön kasvuhidastuma puolestaan lisää riskiä CP-vammalle raskauden kestosta 

riippumatta. (19) Myös infektiot voivat lisätä CP-vamman riskiä siirtyessään äidistä 

sikiöön. Tyypillisiä raskauden aikana vaarallisia patogeeneja ovat esimerkiksi 

toksoplasma, vihurirokko, sytomegalovirus ja herpes simplex -virus, joskin näiden osuus 

selittävinä tekijöinä on melko pieni. (19) Toisaalta myös kohtuun nousevat infektiot ovat 

CP-vamman riskitekijöitä. (17) 

 

Synnytyksen aikaisista riskitekijöistä merkittävimpinä on pidetty syntymäasfyksiaa, 

jonka on aiemmin ajateltu olevan jopa tärkein CP-vamman riskitekijä, mutta joka 

sittemmin on todettu paljon vähäisemmäksi seikaksi. Nykyisin synnytyksen aikaisen 

hapenpuutteen katsotaan olevan ainakin osittain selittävänä tekijänä noin 10 %:ssa 

tapauksista. (6, 17) Myös esimerkiksi perätila synnytyksen alussa lisää riskiä CP-

vammalle. Riski on kuitenkin suurentunut sekä alatie- että sektiosynnytyksissä. Tämä 

viitannee perätilan itsessään indikoivan jotain toista poikkeavuutta, joka on kohonneen 

riskin syynä. (19) 

 

Syntymän jälkeisiä riskitekijöitä ovat muun muassa keskushermostoinfektiot, traumat ja 

aivoverenkierron häiriöt. (17) Kuten aiemmin CP-vamman määritelmässä mainittu, 

syntymänjälkeiset syyt liittyvät kuitenkin vielä kehittymässä oleviin aivoihin. Näiden 

syiden osuus on arviolta 10–15 %. (6, 17) 

 

2.5 Diagnostiikka 
CP-vamman diagnoosi on ensi sijassa kliininen, mutta kuvantamistutkimukset 

täydentävät tätä. (2, 6) Oleellista on selvittää raskauden ja syntymän aikaiset sekä 

syntymän jälkeiset riski- ja tapahtumatiedot, kartoittaa neurologinen kehitys ja nykytila, 

selvittää vamman aiheuttanut vaurio magneettikuvauksella, sekä sulkea pois muut 
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selittävät sairaudet, erityisesti etenevät neurologiset sairaudet. Neurologisen 

kehityksen arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi Hammersmithin menetelmiä (HNNE 

ja HINE). (20) Magneettikuvauksella voidaan CP-vamman aiheuttanut vaurio todeta noin 

85–90 %:lla. (2, 6) 

 

Ikä, jolloin CP-vamman diagnoosi asetetaan, on yleensä ollut kehittyneissä maissa 1–2 

vuotta. (21, 22) Joissakin tapauksissa diagnostiikka on kuitenkin ollut mahdollista jo 

ennen 6 kuukauden korjattua ikää. (21) Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa mediaani-ikä 

CP-vammadiagnoosin saamiselle oli 11,1 kuukautta. (23) Tässä tutkimuksessa CP-

vamman alatyyppejä ei jaoteltu samoin kuin Suomessa, vaan käytössä olivat 

toispuolinen spastinen, molemminpuolinen spastinen, dyskineettinen ja ataktinen CP-

vamma. Mediaani-iät diagnoosivaiheessa näille alatyypeille olivat 13,5 kk toispuoliselle 

spastiselle, 10,2 kk molemminpuoliselle spastiselle, 7,2 kk dyskineettiselle sekä 28,8 kk 

ataktiselle CP-vammalle. Tässä tutkimuksessa myös jaoteltiin CP-vamma kaikissa 

alatyypeissä vaikeusasteisiin kolmeen luokkaan: ”kävelee itsenäisesti”, ”kävelee 

apuvälineen kanssa” ja ”ei kävele itse”. Tutkimuksessa todettiin CP-vamman diagnoosin 

asetettavan sitä aiemmin, mitä vaikeampaa tyyppiä se oli. Vastoin tutkijoiden odotuksia, 

gestaatio-ikä ei kuitenkaan korreloinut CP-vamman diagnoosi-iän kanssa. 

 

Hirvosen et al tekemässä tutkimuksessa mediaani-ikä diagnoosin saamiselle Suomessa 

oli 1,5 vuotta. (8) Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkasteltu sitä, millainen vaikutus 

CP-vamman alatyypillä tai vaikeusasteella on ikään, jolloin diagnoosi asetetaan. Yleisesti 

kuitenkin voidaan sanoa, että vaikeimmat muodot tulevat ilmi pian syntymänjälkeisinä 

kuukausina, mutta mitä lievempi CP-vamma, sitä myöhemmin diagnoosi saatetaan 

asettaa. (2) 
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2.6 Hoito 
CP-vammaan ei ole parantavaa hoitoa, mutta erilaisin toimenpitein voidaan yksilön 

elämänlaatua parantaa ja toisaalta ehkäistä sekundaarisia komplikaatioita. (24) 

Hoitokeinot riippuvat paljolti CP-vamman alatyypistä ja sen vaikeusasteesta sekä 

liitännäisvammoista ja -sairauksista. Joka tapauksessa hoidon tulee olla 

moniammatillista sekä pitkäjänteisesti kuntouttavaa ja sopeuttavaa. (2) 

Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi fysio-, puhe- ja toimintaterapeuttiset menetelmät, 

erilaiset ortoosit ja liikkumisen apuvälineet, botuliini ja baklofeeni spastisuuden 

lievittämiseksi, sekä tarvittaessa myös leikkaukset (esim. hermon takajuuren katkaisu). 

(5, 24, 25). Toisaalta hoidossa tulee myös huomioida liitännäissairauksien, kuten 

epilepsian, näkö- ja unihäiriöiden, sekä ravitsemusongelmien hoito. (21) 

 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 

(HYKS) alueella tehtyjen CP-vammapotilaiden diagnosointi-ikä. Näistä ikätuloksista 

laskettiin mediaani sekä koko CP-vammapopulaatiolle, että CP-vamman alatyypeille 

erikseen. Tämän alaryhmäjaottelun tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako CP-vamman 

alatyyppi ikään, jolloin diagnoosi tehdään – olettamuksena oli, että erityisesti spastisissa 

tyypeissä laaja-alaisemmin ilmenevät muodot korreloisivat aikaisempaan diagnoosiin. 

Lisäksi kaikissa ryhmissä tarkasteltiin myös, onko lapsen sukupuolella vaikutusta tähän 

kyseiseen ikään. 

 

4 Aineisto ja menetelmät 
 

Tutkimuksen aineistona käytettiin potilastietokannasta kerättyjä potilastietoja. 

Aineistoksi pyydettiin kaikki sellaiset HYKS:n lastenneurologian käynnit ajalta 1/2009–
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6/2018, joissa diagnoosikoodina oli jokin CP-vamman diagnoosikoodi. Tällaisia 

diagnooseja olivat G80.0 Spastinen kvadripleginen CP-oireyhtymä, G80.1 Spastinen 

dipleginen CP-oireyhtymä, G80.2 Spastinen hemipleginen CP-oireyhtymä, G80.3 

Dyskineettinen CP-oireyhtymä, G80.4 Ataktinen CP-oireyhtymä, G80.8 Muu CP-

oireyhtymä ja G80.9 Määrittämätön CP-oireyhtymä. Tällöin potilaiden kokonaismäärä 

aineistossa oli 697. 

 

Näistä potilaista (n=697) tutkimukseen otettiin mukaan ne 253 potilasta, joilla diagnoosi 

oli asetettu kyseisellä aikavälillä 1/2009–6/2018 ja se asetettiin HYKS:n 

lastenneurologialla ja edelleen, että diagnoosi asetettiin viimeistään yhdeksään 

ikävuoteen mennessä. Kokonaisaineistosta siis karsittiin pois ne 444 potilasta, joilla 

diagnoosi oli asetettu jossakin muualla kuin HYKS:ssa tai joilla diagnoosi oli asetettu 

tarkasteltavan aikajakson ulkopuolella. Lisäksi potilaista karsittiin vielä ne 40 potilasta, 

joille ei ollut määritetty selvää alatyyppiä eli joille diagnoosiksi oli asetettu pelkästään 

joko G80.8 Muu CP-oireyhtymä tai G80.9 Määrittämätön CP-oireyhtymä.  

 

Näin ollen lopulliseksi potilasmääräksi tuli 213. Heistä poikia oli 122 (57,2 %) ja tyttöjä 

91 (42,7 %). Tarkemmin tutkittavien lukumäärät ja suhteelliset osuudet on esitetty 

taulukossa 2. Tutkimuspopulaatiossa huomioitavaa on, että vain yhdellä tutkittavalla oli 

CP-vamman ataktinen muoto (G80.4), mutta muissa alatyypeissä oli edustettuina sekä 

tyttöjä että poikia. 

 

Potilastietokannan kertomusten perusteella potilaista selvitettiin ikä, jolloin diagnoosi 

oli asetettu. Iän määrittämisessä käytettiin lapsen kalenteri-ikää. Tulokset kerättiin 

yhteen ja laskettiin diagnoosi-iän mediaanit sekä koko tutkimuspopulaatiolle 

yhteensä (n=213) että alaryhmille. Myös eri sukupuolille vastaavat iät laskettiin 

erikseen. Mediaaneille laskettiin 95 %:n luottamusvälit. Alatyyppien ja sukupuolten 

mediaanidiagnoosi-ikien tilastollista merkitsevyyttä laskettiin p-arvoilla. Tilastollisesti 
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merkittävänä pidettiin p-arvoa < 0,01. Aineiston käsittelyssä ja tilastollisten arvojen 

laskemisessa käytettiin SPSS-ohjelman versiota 28.0.0.0. 

 

 

Taulukko 2. Tutkittavien lukumäärät ja osuudet populaatiosta. 

Diagnoosi n Osuus (%)* 

G80.0 Poika 4 1,9 

Tyttö 3 1,4 

Kaikki 7 3,3 

G80.1 Poika 22 10,3 

Tyttö 15 7,0 

Kaikki 37 17,4 

G80.2 Poika 76 35,7 

Tyttö 63 29,6 

Kaikki 139 65,3 

G80.3 Poika 20 9,4 

Tyttö 9 4,2 

Kaikki 29 13,6 

G80.4 Tyttö 1 0,5 

Kaikki 1 0,5 

Kaikki CP Poika 122 57,3 

Tyttö 91 42,7 

Kaikki 213 100 

* Osuus viittaa koko tutkimuspopulaatioon (n=213). n = tutkittavien lukumäärä, G80.0 

= Spastinen kvadripleginen CP-oireyhtymä, G80.1 = Spastinen dipleginen CP-

oireyhtymä, G80.2 = Spastinen hemipleginen CP-oireyhtymä, G80.3 Dyskineettinen 

CP-oireyhtymä, G80.4 = Ataktinen CP-oireyhtymä 
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5 Tulokset 
 

Koko tutkimuspopulaation mediaani-ikä, jolloin jokin CP-vamman alaryhmädiagnoosi 

(G80.0-G80.4) oli asetettu, oli 17 kuukautta. Pojille tämä mediaani-ikä oli 16,5 kk ja 

tytöille 17 kk. Alaryhmässä G80.0 Spastinen kvadripleginen CP-oireyhtymä diagnosointi-

iän mediaani oli kaikille 17 kk, pojille 25 kk ja tytöille 17 kk. Vastaavasti mediaani-iät 

olivat diagnoosilla G80.1 Spastinen dipleginen CP-oireyhtymä 22 kk (kaikki), 21 kk (pojat) 

ja 23 kk (tytöt), diagnoosilla G80.2 Spastinen hemipleginen CP-oireyhtymä 14 kk (kaikki), 

14,5 kk (pojat) ja 13 kk (tytöt), sekä diagnoosilla G80.3 Dyskineettinen CP-oireyhtymä 19 

kk (kaikki), 17,5 kk (pojat) ja 22 kk (tytöt). Alaryhmässä G80.4 Ataktinen CP-oireyhtymä 

oli vain yksi tyttöpotilas, jolle diagnoosi asetettiin 42 kuukauden eli 3 v ja 6 kk iässä. 

Tulokset vaihteluväleineen ja 95 %:n luottamusväleineen on esitetty taulukossa 3. 

 

Poikien lukumäärän suhde tyttöjen lukumäärään oli koko tutkimuspopulaatiossa 1,3. 

Vastaavasti suhdeluvut alaryhmissä olivat 1,3 (G80.0), 1,5 (G80.1), 1,2 (G80.2) ja 2,2 

(G80.3). Alaryhmässä G80.4 suhdetta ei voitu määrittää, sillä poikia ei tässä ryhmässä 

ollut. 
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Taulukko 3. Mediaani-ikä diagnoosihetkellä.  

Diagnoosi n Mediaani-ikä (kk) Iän vaihteluväli (kk) Mediaanin 95 %:n 

LV (kk) 

G80.0 Poika 4 25 8–81 8–81 

Tyttö 3 17 15–41 17–17 

Kaikki 7 17 8–81 11–41 

G80.1 Poika 22 21 7–92 18–26,5 

Tyttö 15 23 14–51 22–26 

Kaikki 37 22 7–92 19–25 

G80.2 Poika 76 14,5 3–106 12–18 

Tyttö 63 13 3–85 11–18 

Kaikki 139 14 3–106 13–16 

G80.3 Poika 20 17,5 4–66 11,1–24 

Tyttö 9 22 5–86 12–37 

Kaikki 29 19 4–86 13–24 

G80.4 Tyttö 1 42 - - 

Kaikki 1 42 - - 

Kaikki 

CP 

Poika 122 16,5 3–106 14–19 

Tyttö 91 17 3–86 14–20 

Kaikki 213 17 3–106 15–19 

Diagnoosikoodien vastaavuus kuten taulukossa 2 on esitetty. n = tutkittavien 

lukumäärä, kk = kuukausia, LV = luottamusväli 

 

 

CP-vamman alatyyppi vaikutti kokonaistarkastelussa diagnoosi-ikään tilastollisesti 

merkitsevästi (p-arvo 0,001), mutta alaryhmien parienvälisissä tarkasteluissa 

tilastollinen merkitsevyys ilmeni vain hemiplegian ja diplegian välillä (p-arvo < 0,001). 

Sukupuoli puolestaan ei vaikuttanut diagnoosi-ikään tilastollisesti merkitsevästi. 

Sukupuolen vaikutusta tarkasteltiin sekä koko tutkimuspopulaatiolle, että eri CP-

vamman alatyypeille erikseen. Määritellyt p-arvot on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Tilastollinen merkitsevyys diagnoosi-ikään nähden 

Tilastollinen tekijä p-arvo 

CP-vamman alatyyppi (yhteensä) 0,001 

CP-vamman alatyyppi (G80.2-G80.1) < 0,001 

Muut CP-vamman alatyypit parienvälisissä tarkasteluissa 0,230–0,778 

Sukupuoli (poika/tyttö): G80.0 1,000 

Sukupuoli (poika/tyttö): G80.1 0,325 

Sukupuoli (poika/tyttö): G80.2 0,734 

Sukupuoli (poika/tyttö): G80.3 0,700 

Sukupuoli (poika/tyttö): G80.4 - 

Sukupuoli (poika/tyttö): Kaikki CP 0,109 

(Diagnoosikoodien vastaavuus kuten taulukossa 2 on esitetty) 

 

 

6 Pohdinta 
 

Kaikkien tutkittavien diagnosoinnin mediaani-ikä (17 kk) oli tässä tutkimuksessa hyvin 

vastaava kuin Hirvosen et al tutkimuksessa saatu koko Suomen CP-vammapotilaiden 1,5 

vuoden mediaani-ikä diagnoosihetkellä. Molemmat iät ovat kuitenkin selvästi 

korkeampia kuin Tanskassa todettu 11 kuukauden mediaani-ikä. On silti oleellista 

huomioida, että tanskalaistutkimuksessa ei selvitetty säilyivätkö tehdyt CP-vamman 

diagnoosit myöhemmällä iällä. Esimerkiksi Korzeniewskin et al tutkimuksessa selvitettiin 

pienipainoisina (< 2000 g) syntyneiden lasten CP-vammadiagnoosin pysyvyyttä ja 

todettiin, että vaikeammat CP-vamman muodot kyllä säilyivät lapsilla vielä 

kouluiässäkin, mutta merkittävä osa lievemmistä muodoista oli ikään kuin ”parantunut” 

kouluikään mennessä. (26)  
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Tutkimuksessani CP-vamman eri alatyyppien tuloksissa oli enemmän vaihtelua, joskin 

näiden alaryhmien koko myös vaihteli huomattavasti (1–139 potilasta/alaryhmä). 

Alatyypin vaikutus diagnoosi-ikään oli tilastollisesti merkitsevä, kun tarkasteltiin kaikkia 

ryhmiä yhteensä mutta parienvälisesti vain hemiplegian ja diplegian osalta. 

Hypoteesista poiketen, hemiplegiset potilaat saivat diagnoosin aiemmin kuin diplegiset 

potilaat. Olisi voinut odottaa, että vamman vaikuttaessa molemminpuolisesti kehoon, 

asetettaisiin diagnoosi aiemmin kuin toispuolisessa vammassa. Yhtenä selittävänä 

tekijänä voisi olla hemiplegian aiheuttama vasen-oikeapuoliero, jonka lääkärit ja lapsen 

vanhemmat huomaavat ehkä helpommin kuin tasaisemmin molempiin puoliin 

vaikuttavan diplegian. Muita alatyyppejä ei näillä tutkittavien määrillä pystytty 

luotettavasti vertailemaan keskenään, mikä näkyi sekä p-arvoissa että 

luottamusväleissä. 

 

Sukupuoli ei vaikuttanut diagnoosin asettamisen ikään missään CP-vamman alatyypissä 

eikä koko populaation sisäisessä tarkastelussa. Tässäkin toki erityisesti alaryhmien koot 

vaikuttavat luotettavuuteen. Alustavana tietona tämä on kuitenkin positiivinen, sillä on 

tietysti tärkeää, että kaikki CP-vammaiset lapset tunnistetaan ajoissa, sukupuolesta 

riippumatta.  

 

Sukupuolijakauma kokonaisjoukossa oli tyypillinen, poikia hieman enemmän kuin 

tyttöjä (suhdeluku 1,3). Ataktisessa CP-vamman muodossa oli vain yksi tutkittava, joka 

oli tyttö. Tämä alaryhmä pois lukien, myös alaryhmien sukupuolijakauma sopi 

tyypilliseen. Tämä jakautuminen kuvastaa (huomioiden jälleen tutkittavien lukumäärä) 

muissa tutkimuksissa todettua poikien suurempaa riskiä saada CP-vamma. 

 

CP-vamman alatyyppien osuudet kaikista tutkittavista CP-vammaisista olivat myöskin 

kutakuinkin tyypillisiä: eniten aineistossa esiintyi spastista CP-vammaa, sitten 

dyskineettistä ja vähiten puolestaan ataktista alatyyppiä. Kaikkiaan spastista muotoa 
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(G80.0-G80.2 yhteensä) oli aineistossani 86 % kun kirjallisuudessa tämä osuus on 85–90 

%. Sen sijaan yksittäisistä alatyypeistä aineistossani spastinen hemiplegia oli selvästi 

yleisin – osuus kaikista tutkittavista 65 % – kun kirjallisuudessa tämän osuudeksi on 

mainittu 20–36 %. Diplegistä alatyyppiä oli puolestaan 17 %, kirjallisuudessa 50–60 %. 

Edelleen kvadriplegistä alatyyppiä oli vain 3 %, kirjallisuudessa esiintyvyys 10–15 %. 

Syytä näihin eroihin on vaikea sanoa, joskin todennäköisesti tutkimuksen koko ainakin 

osittain vaikuttaa alatyyppien suhteellisiin osuuksiin. Toki on myös mahdollista, että 

esimerkiksi CP-vammaan liittyvissä riskitekijöissä ja niiden hoidossa (esim. 

ennenaikaisuus ja syntymäasfyksia) on tapahtunut ajan myötä muutoksia, jolloin CP-

vamman ilmiasu on muuttunut enemmän hemiplegiseen muotoon. 

 

Kokonaisuudessaan tuloksia voi pitää melko loogisina, mutta luotettavuutta selvästi 

lisäisi suurempi tutkittavien lukumäärä. Erityisesti kvadriplegisten ja ataktisten 

potilaiden vähyys vaikuttaa tässä tutkimuksessa tulosten luotettavuuteen. Suuremman 

tutkittavien määrän voisi saada keräämällä aineistoa vielä pidemmältä ajalta tai 

käyttämällä aineistona esimerkiksi koko Suomen CP-vammaisia lapsia. 

 

Tässä tutkimuksessa ei eroteltu tutkittavia sen mukaan, oliko heillä entuudestaan 

tiedossa olevia CP-vammalle altistavia riskitekijöitä, kuten ennenaikaisuutta tai 

synnytyksenaikaisia komplikaatioita. Oletettavasti lapset, joilla on tiedossa olevia 

riskitekijöitä, diagnosoidaan aikaisemmin kuin ne lapset, joilla näitä riskitekijöitä ei ole 

ja joilla CP-vammaa epäillään jonkin muun syyn, kuten poikkeavan kävelyn vuoksi. 

Toisaalta ainakaan aiemmin mainitussa tanskalaistutkimuksessa ennenaikaisuus ei 

korreloinut diagnoosi-iän kanssa. Samoin omassa tutkimusaineistossani ei myöskään 

huomioitu, mitä kautta (neuvola vs. erikoissairaanhoito vs. jokin muu) potilaat olivat 

tulleet lastenneurologialle. 

 



17 
 

Lähettävän lääkärin ja osin riskitekijätaustan vaikutuksia on tutkittu eräässä Kanadassa 

tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa. (27) Siinä käytiin läpi tietyllä 

lastenneurologilla käyneet CP-vammapotilaat ja todettiin, että suurin osa kyseiselle 

neurologille tulevista lähetteistä on muiden erikoislääkärien tekemiä ja vain pieni osa 

perusterveydenhuollon lääkärien (primary care physician) tekemiä. Erikoislääkärit myös 

lähettivät potilaan CP-vamman diagnostiikkaa varten selvästi varhaisemmassa 

vaiheessa kuin perusterveydenhuollon kollegansa (ikä keskimäärin 13,6 kk vs. 28,8 kk). 

Samoin selvästi aiemmin lähetteen saivat sellaiset lapset, jotka olivat alun perin olleet 

vastasyntyneiden teho-osastolla kuin he, jotka eivät siellä olleet (ikä keskimäärin 9,3 kk 

vs. 28,1 kk). Nämä ovatkin seikkoja, joita voisi selvittää tarkemmin Suomessakin. 

Oletettavasti kuitenkin Suomen kattavan neuvolajärjestelmän vuoksi juuri neuvola on 

pääasiallinen lähettävä taho lastenneurologialle. Olisi mielenkiintoista jatkossa selvittää, 

minkälainen on neuvoloiden lähettämiskynnys muualla toimiviin lääkäreihin nähden ja 

kuinka hyvin erityisesti ilman aiempia riskitekijöitä omaavat CP-vammaiset lapset 

Suomessa tunnistetaan. 

 

Diagnoosin asettamisen iällä on merkitystä, sillä varhainen diagnoosi mahdollistaa myös 

varhaisemmin aloitetut hoitointerventiot. Mitä aiemmin kuntoutus aloitetaan, sitä 

paremmin ja tehokkaammin on ainakin teoriassa mahdollisuuksia hyödyntää aivojen 

plastisiteettia. Onkin näyttöä, että mitä aiemmin hoitokeinoja aletaan hyödyntää, sitä 

parempia tuloksia saadaan. (21) Tästä huolimatta ei varhaisisista interventioista täysin 

kiistatonta näyttöä ole kuitenkaan saatu – ainakaan pidemmällä aikavälillä 

tarkasteltuina. (20, 22) Tarkka diagnoosi (CP-vamma vs. jokin tarkemmin määrittämätön 

kehityksellinen ongelma) yleensä kuitenkin johtaa kohdennetumpiin hoitoihin, sillä 

diagnoosit toimivat usein portinavaajina kuntoutushakemuksissa. (28) Koska CP-

vammaan liittyy usein varsinaisen liikuntavamman lisäksi myös runsaasti muita 

liitännäisvammoja, mahdollistaa tarkka diagnostiikka myös kokonaisvaltaisemman 

hoitosuunnitelman, jossa on huomioitu myös mm. näkökyky, kommunikaatio ja 

kognitio. (21) 
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Yhteenvetona voi sanoa, että optimaalista CP-vammaisten lasten diagnostiikan ikää on 

haasteellista määrittää. Yhtäältä on tärkeää, että lapsi saa diagnoosin varhain, jotta 

myös kuntoutus päästään aloittamaan mahdollisimman vaikuttavassa vaiheessa. 

Toisaalta diagnoosi tulisi asettaa sellaisessa iässä, jossa se on myös luotettava 

tarkoittaen, että CP-vamman diagnoosia ei aseteta ohimenevien motoristen 

poikkeavuuksien perusteella. 
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