
AMPUTOIDUN OPAS
VOL. 2



KUNTOUTUMINEN
Kuntoutumisen ensimmäinen vai-
he on leikkauksen jälkeinen hoito. 
Post-operatiivisilla toimenpiteillä 
pyritään minimoimaan leikkauk-
sen jälkeisiä komplikaatioita ja val-
mistamaan protetisointiin. Näihin 
toimenpiteisiin lukeutuvat mm. 
kivunhoito, hengitysharjoitukset, 
turvotuksen hoito ja hallinta sekä 
potilaan mobilisointi asento- ja lii-
keharjoitteiden ja alaraaja-ampu-
toiduilla myös seisonta- ja tasapai-
noharjoitusten avulla. 

Myös psyykkisen toimintakyvyn 
tukeminen on osa amputaation 
jälkeistä hoitoa. Amputaation jäl-
keen kannattaa tarvittaessa kes-
kustella psykologin kanssa. Oman 
tilanteen hyväksymisellä on suuri 
rooli kuntoutumisessa. Kuntoutus 
vaatii yhteistyötahoilta ammatti-
taitoa, mutta ilman potilaan sitou-
tumista hoitoihin kuntoutuminen 
ei pääse etenemään.

MIKSI KOMPRESSIOHOITO  
ON TÄRKEÄÄ?
Noin viikon kuluttua leikkaukses-
ta aloitettava kompressiohoito no-
peuttaa leikkaushaavan parane-

mista, muotoilee tynkää ja totut-
taa sitä paineeseen. Lisäksi se vä-
hentää turvotuksesta aiheutuvaa 
kipua. Heti leikkauksen jälkeen 
turvotusta hallitaan tyhjiösidok-
sella. Varsinainen kompressiohoi-
to aloitetaan perinteisellä tynkä-
sidoksella ja/tai tuppihoidolla; pa-
ras lopputulos saavutetaan mo-
lempien hoitomuotojen yhdistel-
mällä. Kompressiohoidon vaikutus 
tyngän muotoutumiseen on kiis-
tatonta, joten hoidon toteutumi-
nen ja siihen sitoutuminen on erit-
täin tärkeää. 

MOBILISOINTI
Asentovirheitä, kuten jäykistymis-
tä ja vääntymistä, hoidetaan asen-
tohoidolla. Osaltaan asentovirhei-
tä ehkäisee liikehoito, jolla kuiten-
kin pääsääntöisesti pyritään ylläpi-
tämään liikkuvuutta. Sekä asento- 
että liikehoidossa käytettävät har-
joitukset määräytyvät amputaa-
tiotason mukaan. Pääperiaattei-
na voidaan sekä ylä- että alaraa-
ja-amputaation kohdalla pitää jäl-
jellä olevien suurten nivelten ter-
veen asennon ja liikkuvuuden yl-
läpitoa.

AAVETUNTEMUKSIA VAI  
AAVEKIPUA?
Kutinaa, pistelyä tai puutumis-
ta ja muita tuntemuksia olemat-
tomassa raajassa kutsutaan aave-
tuntemuksiksi. Laukaisevia teki-
jöitä voivat olla tuppihoito, tyngän 
supistuminen sen muotoutuessa, 
proteesin käytön aloitus tai muu 
kuormitus. Mikäli tunne on häirit-
sevän kova, kivulias ja/tai jatkuva, 
saattaa kyseessä olla aavekipu. Ra-
janvetoa aavetuntemusten ja aa-
vekivun välille on vaikea tehdä, sillä 
kyseessä ovat hyvin yksilölliset ko-
kemukset. 

Tuntemukset ja kivut yleensä 
vähentyvät tai häviävät ajan myö-
tä. Lääkitys on yleinen hoitomuo-
to, mutta sen rinnalla tai tilalla voi-
daan kokeilla eri hoitovaihtoehto-
ja*. Tilanteesta kannattaa keskus-
tella oman lääkärin kanssa.

*hieronta, lämpöhoito, 
rentoutusharjoitukset, 
fysioterapia, peiliterapia, 
TENS-/EMS-hoito, pistokset, 
leikkaus. 

Amputaatio ja sen peruuttamattomuus pysäyttä-
vät. Sen mukanaan tuomat muutokset vaikutta-
vat amputoidun kaikilla elämänalueilla. Raajan me-
netys on kuin raskas kosketus, jonka paino tun-
tuu niin henkisesti kuin fyysisestikin. On kuiten-
kin hyvä muistaa, ettei amputaatioon ole päädyt-
ty kevein perustein ja että operaatiolla on merkit-
tävä vaikutus elämänlaadun ja tulevan liikuntaky-
vyn kannalta.

Raaja-amputaatio ei estä rakastamista tai rakastu-
mista, elämistä, olemista, liikkumista tai harrasta-
mista. Raajan mukana eivät häviä huumorintaju, 
kauneus ja komeus, uskallus, seksuaalisuus, sek-
sikkyys, sosiaalisuus, rakastettavuus, ilo tai elämän-

halu.  Se, mikä rampauttaa, kaataa ja estää nouse-
masta, on hyväksymättömyys ja katkeruus. 

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa käsitellä amputaati-
on aiheuttamaa tunnemyrskyä. Se, mistä toinen saa 
lohtua ja voimaa, ei tuo helpotusta toiselle. Puhu-
minen, aiheesta lukeminen tai kenties toisten am-
putoitujen kuunteleminen, näkeminen ja heidän 
kanssaan jutteleminen voivat antaa uutta perspek-
tiiviä amputoituna elämiseen. 

Tässä esitteessä oleva tieto on pintaraapaisu am-
putaation, kuntoutuksen ja raajaprotetiikan maa-
ilmaan. Se pyrkii silti tarjoamaan hyödyllistä perus-
tietoa ja vinkkejä amputoidun alkutaipaleelle.

A M P U T O I D U L L E
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PROTETISOINTI
Heti amputaatiopäätöksen syn-
nyttyä alkaa protetisoinnin suun-
nittelu. Amputaation ja leikkauk-
sen jälkeisten hoitojen tavoite pro-
tetisoinnin kannalta on toiminnal-
lisesti hyvä, tervekudoksinen tynkä, 
joka on sopivan pituinen ja muo-
toinen sekä mahdollisimman kivu-
ton. Nämä tyngän ominaisuudet 
mahdollistavat proteesin hyvän 
istuvuuden ja potilaan parhaan 
mahdollisen liikuntakyvyn.

PROTETISOINNIN 
EDELLYTYKSET
Aivan kuten potilaan kuntoutumi-
sen myös protetisoinnin kannalta 
on tiettyjen edellytysten täytyttä-
vä, jotta potilaan toimintakykyä ja 
elämänlaatua pystytään paranta-
maan proteesin avulla. Yksilöllinen 
arviointi suoritetaan yhdessä hoi-
tavan tahon ja apuvälineteknikon 
kanssa. Tarkastelun ja arvioinnin 
kohteina ovat mm. tyngän muo-
to, kunto ja mahdolliset ongelma-
kohdat, potilaan paino, ikä ja mo-
tivaatio, henkiset ja fyysiset edelly-
tykset sekä muut toimintakykyä ja 
soveltuvuutta määrittelevät seikat.

PROTEESI
Proteesi on yksilöllinen apuväli-
ne, tekninen laite, joka kompen-
soi kehon puuttuvaa osaa ja edis-
tää omalta osaltaan amputoidun 
toimintakykyä. Proteesin valmis-
tuksessa lähtökohtina ovat yksilöl-
lisyys ja käyttäjän tarpeet. Protee-
sin komponentteja valittaessa kiin-
nitetään huomiota käyttäjän aktii-
visuustasoon. Proteeseja valmista-
vat alan koulutuksen saaneet apu-
välineteknikot apuvälineklinikoilla 
ympäri Suomen.

PROTEESIEN JAOTTELU
Proteesit voidaan jakaa kosmeet-
tisiin, passiivisiin ja toiminnallisiin. 
Jaottelu ei kuitenkaan ole yksise-
litteinen. Toiminnallinen proteesi 
tehdään ensisijaisesti vastaamaan 
aktiivisuustarpeisiin; toiminnalli-

suus ei kuitenkaan sulje pois raajan 
kosmeettista ulkonäköä. Toimin-
nallisten proteesien aktiivisuusta-
soja on useita, esimerkiksi alaraaja-
proteeseissa pelkistä siirtymiseen 
tarkoitetuista korkean suoritusky-
vyn omaaviin. 

Pelkästään kosmeettiseksi teh-
dyt proteesit näyttävät oikeilta 
raajoilta mutta ovat hyvin passiivi-
sia. Kylpyproteesi on vedenkestävä 
käyttöproteesi, jota käytetään esi-
merkiksi uimahallissa, uimaran-
nalla, saunassa ja pesutiloissa. 

ALARAAJAPROTEESIN OSAT
Sääri- ja reisiproteesi koostuu tyn-
kään ennen proteesin pukemista 
tiiviisti rullattavasta tupesta, tar-
peen mukaan tupen päälle lisät-
tävistä tynkäsukista, holkista, luki-
tuksesta, raajan pituutta korvaa-
vasta putkesta, jalkaterästä ja kos-
metiikasta sekä reisiproteesin koh-
dalla myös polvinivelestä.

Apuvälineklinikoilla käytetään eri 
tuotevalmistajien komponentteja. 
Esimerkiksi tynkätuppia löytyy lu-
kuisia variaatioita, eri kokoja ja ma-
teriaaleja. Lukitusvaihtoehtoja ovat 
mm. tappilukko, narulukko ja ali-
painekiinnitys. Alaraajaproteesin 
jalkaterävaihtoehtoja sekä reisi-
proteesin polviniveliä on saatavilla 
kaikkiin aktiivisuustarpeisiin.

Proteesiholkin valmistus tapah-
tuu tyngän kipsijäljennöksen avul-
la tai suorasovitemenetelmällä. 
Käytettävät komponentit sekä val-
mistusmateriaalit vaikuttavat pro-
teesin ominaisuuksiin. Kaikessa 
teknisyydessäänkään proteesilla ei 
koskaan saavuteta yhtä hyvää toi-
minnallisuutta kuin terveellä raa-
jalla. Proteesi ei myöskään kävele 
itsestään, vaan liikkumiseen tarvi-
taan lihaskuntoa.

KÄYTTÖPROTEESIN TULEE 
TUKEA AKTIVISUUSTASOA
Raaja-amputoidun ensimmäisen 
proteesin valmistusajankohta on 
hyvin yksilöllinen. Siihen vaikutta-
vat mm. amputoidun terveyden-
tila ja tyngän kunto. Ensimmäisel-
lä alaraajaproteesilla harjoitellaan 

kävelyä ja totutetaan tynkää kuor-
mitukseen. Tyngän muotoutuessa 
ja supistuessa lisätään tynkäsukkia 
paremman istuvuuden saavutta-
miseksi. Jossain vaiheessa tarpeel-
liseksi tulevat tynkätupen vaihto 
sekä uuden holkin valmistaminen 
ja/tai muokkaaminen.

Proteesi, varsinkin uusi, vaatii ai-
na säätämistä, muokkaamista ja 
totuttelua, mikä voi tarkoittaa usei-
ta käyntejä teknikon luona. Proses-
si ei siis tapahdu hetkessä, vaan se 
vaatii kärsivällisyyttä.

Avoin, luottamuksellinen ja lä-
heinen suhde teknikkoon on tär-
keä, sillä proteesi vaatii säätämis-
tä ja huoltoa niin kauan kuin sitä 
käytetään.

PROTEESI ON APUVÄLINE
Apuväline edistää kuntoutumis-
ta sekä tukee, ylläpitää ja paran-
taa toimintakykyä tai ehkäisee toi-
mintakyvyn heikentymistä.

Apuvälineen tarve on arvioita-
va yksilöllisesti, oikea-aikaisesti ja 
käyttäjäkohtaisesti. Tarvetta kar-
toitettaessa on otettava huomioon 
hakijan toimintakyky ja elämänti-
lanne sekä elinympäristön asetta-
mat vaatimukset apuvälineen toi-
mivuudelle.

Lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälinetarpeen arviointi kuuluu 
hoito- ja kuntoutusprosessiin, ja se 
olisi hyvä tehdä joko ennen jatko-
kuntoutukseen siirtymistä tai ko-
tiuttamista.

PERUSTERVEYDENHUOLTO 
perustason apuvälineet.

ERIKOISSAIRAANHOITO
vaativat lääkinnällisen 

kuntoutuksen apuvälineet.

VAKUUTUSLAITOKSET 
liikenne- ja tapaturma-

vahinkojen vuoksi tarvittavat 
apuvälineet.
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Vuoden 2017 olisin voinut jättää 
kokonaan väliin. Kesäkuun alussa 
jouduin sairaalaan murtuneen kyl-
kiluun aiheuttamien kipujen vuok-
si. Myöhemmin havaittiin, että ky-
seessä onkin jokin aivan muu: mi-
nulle oli kehittynyt hengenvaaral-
linen verenmyrkytystila ja moni- 
elinvaurio. Valitettavasti juhannuk-
sen aikoihin päädyttiin amputaa-
tioihin kaikkien raajojen kuolion 
vuoksi. Raajat tai henki. Jalat sa-
hattiin poikki reisitasolta, oikea käsi 
ranteen yläpuolelta ja vasemmas-
ta kaikki sormet. Kämmen ja ran-
ne sentään jäivät.

Nukutuksesta minua herätel-
tiin heinäkuun puolivälissä. Ha-
vahduin täysin vieraassa vartalos-
sa, joka ei totellut käskyjäni, sillä li-
hakseni olivat surkastuneet pit-
kässä vuodelevossa. Fysioterapia 
alkoi teho-osastolla hintelistä läh-
tökohdista: jaksoin nostaa käsivar-
siani hädin tuskin senttiä patjas-
ta. Kaikesta huolimatta olin päät-
tänyt vielä kävellä ja asetin itselle-
ni tavoitteen vuoden päähän. Hoi-
tohenkilöstö kannusti minua, vaik-
ka sisimmässään he varmasti pi-
tivät tavoitettani mahdottomana.

 Henkistä tukea kriisin keskel-
lä oli hienosti tarjolla; sairaalapas-
tori kutsuttiin paikalle silloin, kun 
tunsin tarvitsevani häntä. Tärkein 
neuvo oli, että on itkettävä, kun sil-
tä tuntuu. Myös perhe otettiin huo-
mioon. Teini-ikäiset lapseni eivät 
keskusteluapua halunneet, mut-
ta aviomieheni keskusteli sairaa-

lapastorin ja työpaikan psykologin 
kanssa.

 Kävin pitkään läpi avuttomuu-
den ja hyödyttömyyden tuntei-
ta menetyksen surun lisäksi. Su-
rin kaikkea sitä, mitä en enää kos-
kaan pystyisi tekemään. Käsityöt ja 
askartelu olivat olleet minulle tär-
keitä henkireikiä maailman mels-
keissä. Tunteet oli pakko käydä lä-
pi sitä mukaa, kun ne tulivat pin-
taan, mutta lopulta kuitenkin huo-
masin ajatusten kääntyvän enem-
män siihen, mitä vielä kykenisin te-
kemään.

Asia kerrallaan aloin opetella elä-
mää uudestaan: suuri päivä oli se, 
kun sain käsivarren nostettua niin 
ylös, että kykenin nostamaan sil-
mälasit. Vähitellen elämä on alka-
nut muotoutua uudenlaisiin uo-
miin; kiitos siitä kuuluu mahtaval-
le Kaskenlinnan kuntoutusosaston 
väelle, perheelleni ja muille huikeil-
le läheisille. 

Protetisointia alettiin suunnitel-
la muutama viikko heräämiseni 
jälkeen. Parin kuukauden päästä 
sain oikean käden tynkään kaavail-
lun myoproteesin. Se oli kuitenkin 
täysin soveltumaton, mistä seura-
si taistelu oikeudestani saada pa-
remmin sopiva malli. Toisinaan ne 
henkilöt, joiden kuuluisi kannus-
taa, asennoituvat amputaatiopoti-
laisiin perin nurjasti; minullekin toi-
totettiin joka käänteessä, etten tu-
le enää koskaan kävelemään. Täs-
tä ei kuitenkaan pidä lannistua: 
jokainen amputoitu päättää itse,  

mitä haluaa ja mitä ei halua tehdä. 
Tietoakaan ei aina ihan helpos-

ti saa, etenkin kun ei ymmärrä ky-
syä. Sisareni törmäsi netissä am-
putoidut.fi-sivustoon, jota ryhdyin 
seuraamaan heti kun vaan suin-
kin nettiin pääsin. Sieltä löysin Am-
putoidun oppaan, joka auttoi tie-
donhankinnassa eteenpäin. Myös 
Facebookin Amputoidut-ryhmän 
olen kokenut hyväksi tietolähteek-
si; ryhmässä on niin pitkään pro-
teesien ja amputointien kanssa 
eläneitä kuin vasta-amputoituja-
kin. Proteesiasiantuntijoitakin on 
mukana. 

Usealla paikkakunnalla toimii 
amputoitujen vertaistukiryhmä, 
joka meidänkin kaupunkiimme 
saatiin pystytettyä. Vertaistuki on 
minulle tässä kriisitilanteessa ol-
lut äärimmäisen tärkeää. Kaikil-
le se ei sovi. Siksi onkin hyvä, että 
netistäkin löytyy tietoa ja vertaisia, 
joiden montuista ja onnistumisen 
elämyksistä voi lukea, vaikkei itse 
keskusteluun osallistuisikaan.

 Nyt, vajaa vuosi amputaatioiden 
jälkeen, käytän sujuvasti oikean kä-
den myoproteesia ja reisiproteesit 
odottavat kuljetuspussissaan, et-
tä toisen reisityngän korjausleik-
kauksen haavat paranevat. Olen 
jopa keksinyt konstin, jolla pystyn 
jälleen neulomaan! Autollakin ajat-
telin vielä ajaa, kunhan ensin kyke-
nen itse kävelemään autolle saak-
ka.

 Tsemppiä kaikille vertaisilleni, 
jotka tätä nyt luette. Muistakaa 
kysyä, pyytää ja tarvittaessa vaa-
tia, jotta saatte sen avun ja apuvä-
lineet, joihin meillä kaikilla on oi-
keus. 

A M P U T O I T U  K E R T O O  ARJA AHTAANLUOMA

TOIVOTTAVASTI 
 TÄMÄ OPAS  TAVOITTAA 

MAHDOLLISIMMAN 
MONTA AMPUTOITUA  

JO HETI LEIKKAUSSALIN 
OVELLA!
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SUOMEN ORTOTIIKKA & PROTETIIKKA
Proteesiratkaisut asiakkaan toiveita kuunnellen ja
toimintakyvyn tavoitteet huomioiden. 
Fysioterapiapalvelut tukemassa tavoitteita. 

HELSINKI – TURKU – KUOPIO – KANKAANPÄÄ
www.fi-op.fi

Vertaistuki yhdistää samankaltai-
sessa tilanteessa olevat ihmiset. 
Sairastuminen tai vammautumi-
nen muuttaa elämää monella ta-
valla, ja vertaistukihenkilöt voivat 
auttaa tuettavaa selviämään muu-
toksista. Oma sairastumiseni vuon-
na 1992 johti reisiamputaatioon. Mi-
nulle vertaistukitoiminta on anta-
nut jaksamista arkeen, uusia ystä-
viä ja kokemuksia, elämänkoke-
musta ja koulutuksen kautta han-
kittua tietoa amputaatioon liittyvis-
tä eri osa-alueista. Saan myös itse 
arvokasta vertaistukea tässä työssä.

TYÖNKUVA
Vertaistukityössä käyn tapaamas-
sa tuettavia hoitopaikoissa ja ko-
deissa amputoinnin tapahduttua, 
mutta tukisuhde voi alkaa jo en-
nen varsinaista amputointia. Läs-
nä on usein läheisiä, jotka ovat huo-
lissaan omaisensa jaksamisesta ja 
selviytymisestä. Meillä tukihenki-
löillä pitää olla suuret ja herkät kor-
vat sekä avara lämmin sydän. Mei-
dän tulee pystyä puhumaan omis-
ta kokemuksistamme aina selviy-
tymisen alkumetreistä tähän het-
keen saakka. 

Tukihenkilönä toimiminen vaatii 
oman elämän hallintaa sekä vuo-
rovaikutus- ja empatiakykyä. Omal-
la esimerkillämme näytämme, et-
tä elämä kantaa ja ihminen sel-
viää vaikeistakin asioista. Käynneil-
lä keskustellaan mieltä askarrutta-
vista asioista: Miten selvitä käytän-
nön arjesta? Mitä apuvälineitä on 

olemassa ja mistä niitä saa? Miten 
pääsee eteenpäin Kelan tukiviida-
kossa? Millaisia tunteita ja ajatuk-
sia sairastuminen ja vammautumi-
nen herättävät? Miten ne vaikutta-
vat ihmissuhteisiin? Tukisuhteessa 
käsitellään joskus myös hyvin arko-
ja henkilökohtaisia asioita.

Vapaaehtoistyö voi uuvuttaa, mi-
käli vertaistukihenkilöllä ei ole työn 
ulkopuolisia mielenkiinnon koh-
teita. Itse käyn lataamassa akkuja-
ni kesäisillä tanssilavoilla, uin paljon 
ja uutena harrastuksena aloitin rat-
sastuksen tänä keväänä. Talvet me-
nevät käsitöiden parissa ja jauho-
peukalona.

20 V. KOULUTUKSEN VAATI-
VAA VERTAISTUKITYÖTÄ
Tällä hetkellä vertaistukityöhön 
kouluttavat Suomen Amputoidut 
ry sekä kolmivuotinen, maaliskuus-
sa 2017 käynnistynyt Vertainen vie-
rellä -hanke. Minut on kouluttanut 
Invalidiliitto. Olen kouluttautunut 
vertaistukihenkilöksi/kriisityönteki-
jäksi, vertaisryhmien vetäjäksi, ko-
kemuskouluttajaksi sekä kriisipu-
helinpäivystäjäksi. 

Olen tehnyt vertaistukityötä noin 
kaksikymmentä vuotta. Alkuun yh-
teistyökanavina olivat Päijät-Hä-
meen ja Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirit sekä Tampereen yliopis-
tollinen sairaala, joiden kanssa aloi-
tin yhteistyön käymällä kertomas-
sa vertaistukityöstä ja toimittamal-
la samalla yhteistietoni. Kriisipuhe-
linpalvelumme kautta on sittem-

V E R T A I S T U K I H E N K I L Ö  K E R T O O  EEVA PELTONEN

*KRIISIPUHELIN 
+358 44 4477 777!

min tullut mukaan seitsemän sai-
raanhoitopiiriä lisää. Teen yhteistyö-
tä Suomen Amputoidut ry:n, Suo-
men Nuoret Amputoidut ry:n sekä 
Vertainen vierellä -projektin kanssa.

SUOMEN AMPUTOIDUT RY
Kuulun Suomen Amputoidut  
ry:hyn (SA) joka perustettiin vuon-
na 2011. SA:lla on 16 koulutettua 
tukihenkilöä ympäri Suomen. Alai-
suudessamme toimii amputoi-
duille sekä heidän läheisilleen tar-
koitettuja vertaistukiryhmiä useil-
la paikkakunnilla, ja lisää peruste-
taan tarpeen mukaan. Itse vedän 
näistä ryhmistä kuutta. Keskuste-
luryhmissä vaihdetaan kuulumisia, 
kahvitellaan sekä kuunnellaan eri-
laisten vierailijoiden luentoja. Vie-
railijoina käy mm. fysioterapeutte-
ja, proteesi- ja apuvälinealan am-
mattilaisia sekä muita ryhmäläis-
ten toivomia asiantuntijoita, joil-
ta saa ajankohtaista tietoa, apua ja 
neuvoja.

 Olemme perustaneet myös am-
putoitujen maksuttoman kriisipu-
helimen*, joka päivystää ympäri 
vuorokauden ja auttaa amputaa-
tioon liittyvissä mieltä askarrutta-
vissa asioissa. Suurin osa puheluis-
tamme tulee aikoina, jolloin viras-
tot ovat sulkeneet ovensa. Puheli-
meen vastaa koulutettu kriisityön-
tekijä, joka on itse kokenut ampu-
taation. Häneltä saa tukea, neuvon-
taa ja ohjausta vertaistuen piiriin.
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Kenttäkatu 17, 33500 Tampere, puh. 03 259 2111 (vaihde)

www.tammenlehvakeskus.fi               /tammenlehvakeskus

Amputaatiokuntoutusta Tammenlehväkeskuksessa jo 30 
vuoden kokemuksella. Kuntoutumistasi tukemassa moni-
ammatillinen tiimi, monipuoliset terapiatilat sekä amputaatio-
kuntoutujien vertaistukiryhmä.

KUNTOUTUS
Kuntoutuksen tavoitteita ovat toi-
mintakyvyn edistäminen ja ylläpi-
täminen, itsenäinen selviytyminen, 
hyvinvointi, työllistyminen ja osal-
listumismahdollisuuksien turvaa-
minen. Kuntoutuksen tehokkuu-
den perustana ovat yksilöllisyys, oi-
kea-aikaisuus ja vaikuttavuus.

Keskeisessä roolissa kuntoutuk-
sen onnistumisen kannalta ovat 
kuntoutujan osallistuminen ja sitou-
tuminen kuntoutuksen suunnitte-
luun, toteutukseen ja arviointiin. 

Amputoinnista kuntoutumista 
parhaaseen mahdolliseen toimin-
takykyyn tuetaan monella tavalla. 
Kuntoutus voi olla kuntoutusneu-
vontaa, kuntoutustarvetta selvittä-
viä tutkimuksia, työ- ja toimintaky-
kyä parantavaa hoitoa, kuntoutus-
jaksoja, apuvälinepalveluita, sopeu-
tumisvalmennusta ja/tai kuntou-
tusohjausta.

 Sairaalassa alkanut kuntoutus voi 
jatkua esimerkiksi laitoskuntoutuk-
sena ja/tai avokuntoutuksena. Lää-
ketieteellinen seuranta ja jatkokun-
toutuksen tarve, psyykkinen tuki 
mukaan lukien, määritellään ter- 
veydenhuollossa. Lakisääteinen 
vastuu lääkinnällisen kuntoutuk-
sen ja sosiaalihuollon kuntoutuk-
sen järjestämisestä on kunnilla.

KUNTOUTUSSUUNNITELMA
Kuntoutukseen pääsy edellyttää 
voimassa olevaa kuntoutussuun-
nitelmaa. Sairastuneelle tai vam-
mautuneelle tehdään kuntoutus-
suunnitelma hoitavassa sairaalas-
sa tai terveyskeskuksessa yhdessä 
kuntoutujan kanssa. Julkisen ter-

veydenhuollon lääkäri ja kuntou-
tuja tekevät yhdessä arvion kun-
toutuksen tarpeesta ja tavoitteis-
ta, ja niiden pohjalta lääkäri laatii 
kuntoutussuunnitelman. Kuntou-
tussuunnitelmasta tulee käydä il-
mi hakijan toiminnallinen ja lääke-
tieteellinen haitta mm. päivittäisis-
sä toimissa tai työelämässä/opiske-
lussa sekä kuntoutuksen tarve, si-
sältö ja tavoitteet. 

USEAT TAHOT JÄRJESTÄVÄT 
KUNTOUTUSTA
Kuntoutusta järjestävät mm. Kela, 
vakuutus- ja työeläkelaitokset, työ-
terveyshuolto sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuolto. Myös järjestöt toimi-
vat kuntoutuksen kentällä rahoi-
tuksen turvin.

Kuntoutus tapahtuu esimerkik-
si sairaalassa, kuntoutuslaitokses-
sa tai -yrityksessä, työterveyshuol-
lossa tai vaikka kotona terapeutin 
kotikäynteinä. Tiedustele lääkäril-
täsi tai Kelasta, kenen järjestämää 
kuntoutusta voit hakea.

KUNTOUTUMISEN TUEKSI
Vertaistuki, harrastustoiminta, apu-
välineet, palvelusuunnitelma, hen-
kilökohtainen apu, kotipalvelu, ko-
tihoito, omaishoito ja omaishoidon 
tuki, asunnon muutostyöt, kulje-
tuspalvelu, auton apuvälineet ja 
muutostyöt.

VAMMAISLIIKUNTA
Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry on valtakunnallinen 
urheilu- ja liikuntajärjestö liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaisille se-
kä elinsiirron saaneille ja dialyysis-

sä oleville henkilöille. Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta SOLIA 
opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- 
ja vuokraustoimintaa sekä auttaa 
oman välineen hankinnassa jaka-
malla tietoa.
www.vammaisurheilu.fi 

VERTAISTUKI
Vertaistuki on tasavertaista, vasta-
vuoroista, vapaaehtoista ja luotta-
muksellista tunteiden ja kokemus-
ten vaihtamista toisten saman ko-
keneiden kanssa. Vertaistukea voi 
saada ainoastaan henkilöltä, jolla 
on omakohtaista kokemusta vas-
taavanlaisesta vammasta. 

Vertaistukihenkilön tapaamis-
ta voi pyytää ennen amputaatio-
ta tai sen jälkeen. Tietoa vertaistu-
esta, vertaistukitoiminnasta ja ver-
taistukiryhmistä saa esimerkiksi 
amputoitujen yhdistyksiltä, Invali-
diliitosta, proteesiteknikolta tai so-
siaalityöntekijältä. Vertaistukitoi-
mintaa ja koulutusta tarjoavat yh-
distykset ja liitot.
www.suomenamputoidut.fi 
www.invalidiliitto.fi 
www.amputoidut.fi 

YHDISTYSTOIMINTA
Yhdistyksiin kannattaa lähteä mu-
kaan, sillä toiminta ei pelkästään 
aja ja edistä amputoitujen asioita 
ja tarjoa vertaistukea, vaan se myös 
jakaa tietoa esimerkiksi protee-
seista ja niiden käyttökokemuk-
sista, kuntoutuksesta, vertaistues-
ta, harrastustoiminnasta ja alan ta-
pahtumista.
www.suomenamputoidut.fi 
www.invalidiliitto.fi 
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Össur Finland Oy on suomalainen proteesi- ja ortoosialan yritys. Olemme osa maailman-
laajuista Össur-konsernia, joka on jo vuosikymmenien ajan ollut Suomessakin tunnettu 
laadukkaista proteesi- ja ortoosituotteistaan sekä -komponenteistaan. Me valmistamme 
yksilöllisiä raajaproteeseja, mutta lisäksi olemme pitkäjänteisesti auttamassa sekä am-
putoitua että sidosryhmiä, niin että parhaat terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut sekä 
proteesiratkaisut toteutuisivat. Kauttamme on saatavissa myös fysioterapiapalveluita. 

Proteesit yhdellä käynnillä valmiiksi!
Valmistamme yksilölliset ja laadukkaat ylä- ja alaraajaproteesit klinikoillamme ilman 
ylimääräisiä viiveitä. Alaraajaproteesit voidaan yleensä valmistaa yhden käynnin aikana 
valmiiksi saakka. Arvioimme yhdessä amputoidun kanssa juuri hänelle parhaiten sopivat 
proteesiratkaisut, hyödyntäen Össur Finlandin henkilöstön laajaa kokemusta ja ammatti-
taitoa. 

Uusi Direct Socket Solution -proteesiholkki Össur Finlandin klinikoilta
DSS-holkki on Össurin pitkäjänteisen kehitystyön tulosta. Edistyksellinen valmistus-
menetelmä mahdollistaa proteesin hyvän istuvuuden, paikoillaan pysyvyyden ja käyttö-
mukavuuden. DSS-holkin muita etuja ovat mm. vähäisemmät nivelten liikkuvuuden rajoi-
tukset perinteiseen holkkiin verrattuna. DSS-holkki on mahdollista valmistaa sekä reisi- 
että sääriproteesiin. Lisätiedot ja tarkemmat yhteystiedot osoitteesta www.ossur.fi/klinikka. 

Össur Finland Helsinki
Mäkelänkatu 91
00610 Helsinki

Össur Finland Turku
Vähä-Hämeenkatu 3
20520 Turku

Össur Finland Kuopio
Puijonlaaksontie 4
70200 Kuopio

Össur Finland Jyväskylä
Länsiväylä 4
40700 Jyväskylä

www.ossur.fi/klinikka 

Tervetuloa asioimaan klinikallemme!

TOIMEENTULO JA 
 
 
Amputaatio aiheuttaa muutoksia 
toimintakykyyn, mikä saattaa luo-
da painetta  vammautuneen ta-
loudelliseen tilanteeseen. Alkuvai-
heen toimeentulo- ja sosiaalitur-
va-asioissa ohjaa ja auttaa hoitavan 
tahon sosiaalityöntekijä.

ALKUUN
  Sairauslomatodistus työn- 

antajalle, liitteeksi A-todistus.  
(Tarkista ammattiliiton  
mahd. vakuutukset.)

  Sairauspäivärahahakemus  
Kelalle, liitteeksi A-todistus.

  Vahinkoilmoitus vakuutus- 
yhtiölle, liitteeksi E-lausunto.

Vammaisetuuksiin, kuten vam-
maistukeen ja eläkkeensaajan hoi-
totukeen, tarvitaan C- tai B-lau-
sunto sekä erillinen hakemus.

SOSIAALITURVA

VAMMAUTUMISEEN 
JOHTANUT TILANNE 
VAIKUTTAA TUKI- JA 
KORVAUSTOIMENPITEISIIN

  VAPAA-AJALLA  
– Kela, vakuutusyhtiö

  TYÖSSÄ  
–  lakisääteinen  

tapaturmavakuutus
  LIIKENTEESSÄ 

–  lakisääteinen 
liikennevakuutus

  POTILASVAHINKO 
– potilasvakuutus

KANSANELÄKELAITOS
www.kela.fi 

TAPATURMA-
VAKUUTUSKESKUS TVK

www.tvk.fi 

LIIKENNE-
VAKUUTUSKESKUS

www.lvk.fi 

POTILAS-
VAKUUTUSKESKUS

www.pvk.fi 

INVALIDILIITTO
www.invalidiliitto.fi 

JÄRJESTÖJEN 
SOSIAALITURVAOPAS

www.sosiaaliturvaopas.fi 

AJANKOHTAISTA TIETOA
Sote-uudistuksesta ja

sen vaikutuksista sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalveluihin 

saat esimerkiksi 
omasta kunnastasi.

!
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Suomen Amputoidut ry 
www.suomenamputoidut.fi
info@suomenamputoidut.fi

Amputoitujen 24/7-kriisipuhelin +358 44 44 77777


