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Tämän kirjoittaja joutui kerran käymään lääkärin
puheilla lievän jalkavamman takia. Kun lääkäri,
joka oli erikoistunut raaja- ja selkävammojen kuntouttamiseen, sai kuulla, että potilas oli metsämiehiä,
hän esitti oitis kysymyksen, joka antoi paljon ajattelemisen aihetta. Hän nimittäin pyysi minua sanomaan, mitä voitaisiin tehdä niiden Kainuun ja
Pohjois-Suomen metsäl:y-öntekijöiaen hyväksi, jotka
ovat saaneet niin pahan selkävamman, etteivät he
enää voi tehdä metsätöitä. Kotipitäjässä ei ole tarjolla kevyempiä töitä eikä yleensäkään mitään muita
töitä kuin metsätöitä. Kun muiden alojen ammattitaito puuttuu, on lähteminen »etelän maille» työn
hakuun sangen uskallettua. Usein jää ainoaksi mahdollisuudeksi kunnan apuun turvautuminen.
Vastauksena lääkärin yllättävään kysymykseen en
silloin juuri osannut muuta kuin todeta, että siinäpä
onkin ongelmaa kerrakseen.
Mitä asian hyväksi todella voidaan tehdä? On
todettu, että useimmat selkävammat aiheutuvat
väärästä työtekniikasta, ennen kaikkea väärästä
asennosta nostettaessa ja siirrettäessä raskaita kappaleita. Selkävammojen syntymistä voidaan niin
ollen tehokkaimmin ennakolta ehkäistä opettamalla
metsätyöntekijöille oikeata työtekniikkaa. Tällainen
opetus, johon oleellisena osana liittyy lihaksiston
kaikinpuolinen vahvistaminen, voi tapahtua tar-

koituksenmukaisesti ainoastaan vakituiselle kannalle järjestetyn metsätyöntekijäin ammattikoulutuksen puitteissa. Siinähän on meilläkin jo päästy
hyvään alkuun, ja tyydytyksellä on todettava, että
yleiskunnari kohottaminen ja lihaksiston vahvistaminen on meillä alun perin otettu mukaan metsätyöntekijäin ammattikoulutusohjelmaan. Tulokset tällaisesta toiminnasta alkavat kuitenkin näkyä vasta
tulevaisuudessa.
Toisena tärkeänä keinona selkävammojen ennakkoehkäisyssä tulee epäilemättä olemaan selkävammoja aiheuttavien työvaiheiden koneellistaminen,
joten silläkin linjalla voidaan tulevaisuudessa odottaa parannusta tilanteeseen.
Kiperin kysymys on kuitenkin, miten voidaan
auttaa niitä metsätyöntekijöitä, jotka jo ovat saaneet
selkävamman. Kirjoittajalla oli v. 1963 tilaisuus
tutustua siihen, mitä tämän asian hyväksi on tehty
Norjassa ja Ruotsissa. Kerron siitä lyhyesti seuraavassa.
Kummassakin edellä mainitussa naapurimaassamme on perustettu _erityinen kuntouttamislaitos
selkävammaisia metsätyöntekijöitä varten. Norjassa
tällainen laitos palvelee sekä metsä- että maataloustyöntekijöitä, Ruotsissa ensisijaisesti metsätyöntekijöitä.
Vanhempi näistä on norjalainen laitos »Hernes

Kuva 2. Käden puristusvoiman
mittari .
- Valok. Hernes Institutt.

Kuva 3. Raajan vääntövo iman
mittari.
- Valok. Hernes Institutt.

Kuva f.Yleiskunnon mittaamista po lkupyö räergometrillä ja elektrokardiografilla. - Valok. Työterveyslaitos.

Institutt», joka Sljaltsee Hedmarkissa, Elverumista
n. 15 km koilliseen. Hernes Institutt on v. 1954
perustettu osuustoiminnallinen laitos, jonka jäseniä
ovat Norjan valtion nuoriso- ja urheilutoimisto;
Elverumin kunta, valtion metsien .maatalousjaosto,
Norjan Talonpoikaisliitto, Trysil-vesistön Metsänomistajayhdistys sekä laitoksen perustamisen h yväksi
innokkaasti toiminut yksityinen henkilö, metsänhoitaja Per F0yn. Potilaiden maksimimäärä on 20.
Laitoksen perustamisen aiheena oli se, että maaja metsätyöntekij öillä todettiin runsaasti selkävammoja, joiden oli syytä olettaa johtuneen huonosta
työtekniikasta. Yleisiä kuntouttamislaitoksia ei ollut
kylliksi eivätkä ne olleet erikoistuneet raskaan työn
tekij öiden kuntouttamiseen. Tällaisen kuntouttamistoiminnan mahdollisuuksiin suhtauduttiin m yös
yleensä epäilevästi. Tarvittiin siis koe- ja tutkimustoimintaa osoittamaan, ·onko mahdollista kuntouttaa selkävammaisia metsä- ja maatyöntekij öitä siinä
määrin, että he voivat jälleen palata entiseen ammattiinsa.
Hernesin kuntouttamislaitoksella p yritään potilaiden käsittelyllä kahteen p äämäärään. Ensinnäkin
pyritään sairasvoimistelun ja omatoimisen harj oitu skäsittelyn avulla p oistamaan potilaan kivut, korjaamaan selkärangan virheasennot, lisäämään raajojen liikkuvuutta ja ennen kaikkea vahvistam:'!an
heikkoa lihaksistoa. Toisena päämääränä on oikean
työtekniikan opettaminen, jotta vamman uusiutuminen työhön palattua voitaisiin välttää.
Hakemus Hernesin laitokseen pääsystä lähetetään
p otilaan paikkakunnan lääkärin välityksellä. Viimeksi mainittu suorittaa potilaan pyynnöstä kuntouttamislaitoksen vaatimat tutkimukset, mm. röntgentutkimuksen, ja lähettää tutkimuksen tulokset
anomuksen kera instituutin omalle tarkastavalle
lääkärille. T ämä ratkaisee tutkimustulosten perusteella, onko vamma senlaatuinen, että laitoksen
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suorittaman kuntouttamiskäsittelyn voidaan odottaa
tuottavan tuloksia.
Ylläpitokustannukset
kuntouttamislaitoksessa
maksaa sairaskassa, johon kaikki metsä- ja maatyöntekijät kuuluvat. Potilaalla tulee olla saapuessaan
sairaskassan sitoumus kustannusten suorittamisesta.
Kuntouttamislaitoksen lääkäri tarkastaa potilaat
heidän saavuttuaan ja määrää kullekin sopivan käsittely- ja harjoitteluohjelman. Potilaan edistymistä seurataan jatkuvasti. Lääkärintarkastus on kerran tai
pari viikossa. Fysikaalisen käsittelyn suorittavat ja
omatoimista harjoittelua ohjaavat tutkinnon suorittaneet lääkintävoimistelijat.
Laitoksella on tilava voimistelusali, jossa harjoitukset tapahtuvat. Harjoitukset alkavat kevyinä ja
niiden tarkoituksena on aluksi kipujen poistaminen.
T ällöin voidaan käyttää m yös kevyttä ruerantaa ja
lämpökäsittelyä. Harjoitusten rasittavuusastetta lisätään vähitellen. Yleiskunnon kehittymistä seurataan
jatkuvasti käyttämällä polkupyöräergometriä ja ottamalla samalla sydänfilmi. (Aivan samalla tavalla
meilläkin Työterveyslaitoksella tutkitaan yleiskuntoa, kuva 1.) Lihasvoiman kehittymistä seurataan
suorittamalla d ynamometrimittauksia. Laitoksella
on neljä erityyppistä d ynamometriä : 1. sormien
puristu svoiman mittari, 2. käden puristusvoiman
mittari (kuva 2), 3. selän ja vatsan lihasvoiman
mittari ja 4. raajojen vääntövoiman mittari (kuva 3).
Lihasvoiman kehittämisessä käytetään apuna matto-,
penkki- ja puolapuuharjoituksia, painojen ja vieterien (kuva 4) käyttöä jne. Harjoituksiin sisältyvät
m yös retkeilylenkit kuntouttamislaitoksen maastoltaan vaihtelevassa ympäristössä.
K un potilaan kunto on alkanut selvästi kohentua,
alkavat työharjoitukset sairasvoimistelun samalla
edelleen jatkuessa. A luksi pidetään sisällä »kuivaharjoituksia» kirveen; kuorimisvälineen, ·lapion ja
muiden työkalujen käytössä, taakkojen nostossa

yms. Kuntouttamisajan loppupuolella s:1attavat potilaat suorittaa jopa 100- 150 harjoitusnostoa päivässä
painon ollessa 70-80 kg.
Kun potilaan kunto katsotaan ruttavan hyväksi,
alkavat harjoitukset ulkona todellisissa työolosuhteissa. Näihin harjoituksiin sisältyy hakkuutöitä,
metsän istutusta, tukkien kuormausta, maitohinkkien siirtämistä, ojankaivua jne.
Hernesin kuntouttamislaitoksen tuloksista vuodelta 1962 esitettäköön seuraavat luvut.
Yhdistelmä
Lukumäärä%

Kunto laitoksesta lähdettäessä

Lukumäärä %

Ei kipuja, täysin työ kyky inen
Merkityksettömiä vaivoja,
täysin työkykyinen
Huomattavasti parantunut,
täysin työkykyinen
Jo nkin verran parantunut, kokonaan
tai osittain työkykyinen kevyehköissä
töissä
Käsittely ei ole vaikuttanut
Sopimaton laitoksen suorittamaan
käsittelyyn

31

41
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22

8

10

12

16

12

16

6

8

6

8

2
76

3
100

2
76

3
100

Potil aita yhteensä

l

56

73

Kun kaikki potilaat ovat laitokseen tullessaan
olleet metsä- ja maataloustöihin kykenemättömiä,
voidaan tuloksia pitää rohkaisevina. Ainoastaan
11 % laitokseen otetuista potilaista oli sellaisia, ettei
kuntouttamisesta ollut heille mitään hyötyä. Ei ole
kuitenkaan ilman muuta selvää, että kaikki työkykyisiksi kuntoutetut potilaat pysyvät jatkuvasti työkykyisinä. Aikaisempina vuosina kuntoutetuista
suoritetun tiedustelun perusteella kävi ilmi, että noin
puolet työkykyisiksi kuntoutetuista oli jatkuvasti
pysynyt sellaisina, eikä entinen vamma ollut vaivannut. Toinen puoli oli kerran tai useammin joutunut
olemaan tilapäisesti työkyvyttömänä. Valtaosalla
niistä, joita entinen vamma oli ruvennut uudelleen
vaivaamaan, tämä oli tapahtunut melko pian laitoksesta lähtemisen jälkeen, joten näiden potilaiden
vamma oli ilmeisesti alun perin ollut sellainen, ettei
sitä pystytty kuntouttamaHa riittävästi korjaamaan.
Kokonaisuutena ottaen tulokset ovat joka tapauksessa rohkaisevia.

Kuva 4. Jalan lihasten voimistamisharjoitus.- Valok. H. Saarinen

Oleskeluaika kuntouttamislaitoksessa on vaihdellut hieman p yöristäen rajoissa 10- 70 vrk. Vuoden 1963 mnraskuun loppuun mennessä oli kuntouttamiskäsittelyä laitoksessa saanut kaikkiaan 550
potilasta.
Erikoisuutena Hernesin kuntouttamislaitoksen
osalta mainittakoon lopuksi seikka, joka meikäläisestä ja m yös ruotsalaisesta näkökulmasta katsottuna
tuntuu yllättävältä. Laitoksen potilaat valmistavat
ruokansa itse. Tämän sanottiin johtuvan siitä, että
Norjassa metsätyöntekijät yleensäkin valmistavat
itse ruokansa, eikä Hernesin instituuttiakaan ole
haluttu tehdä liian laitosmaiseksi. Ilmeisesti Norjassa
ei erityisemmin pyritä pois tällaisesta käytännöstä,
koskapa ruoanlaitto sisältyy metsätyöntekijäin ammattikoulun opetusohjelmaan.
Ruotsalaisen kuntouttamislaitoksen nimi on
»R ygginstitutet i Torpshammar». Tämän laitoksen
ylläpidosta huolehtivat Svenska Cellulosa Aktiebolaget ja Västernorrlannin läänin työlautakunta yhteisesti. Laitos on hallintomuodoltaan säätiö, jonka
hallitukseen kuuluvat työmarkkinahallituksen, metsäalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä
Svenska Cellulosa AB :n edustajat.
Potilaan, joka haluaa päästä Torpshammarin kuntouttamislaitokseen, on otettava yhteys kotipaikkakuntansa työnvälitystoimistoon, joka antaa tarvittavat tiedot. Potilas joutuu kliiniseen ja röntgenologiseen tutkimukseen lähimpään ortopediseen laitokseen. Tällaisen tutkimuksen käytännöllisistä järjestelyistä huolehtii työnvälitystoimisto. Tutkimuksen
suorittaja lähettää tulokset suoraan läänin työhuolto-

Kuva 5. Oikean nostoasenno n opetusta Torpshammarin kuntouttamislaitoksessa. - Valok. Ryggi nstitutet i Torpshammar.
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tomustoon, joka puolestaan lähettää hakemuksen
tutkimustuloksineen kuntouttamislaitoksen potilaidenvalintalautakunnalle.
Potilaiden valinnassa kiinnitetään huomiota paitsi
lääketieteellisiin seikkoihin myös kysymyksessä olevan henkilön positiiviseen suhtautumiseen kuntouttamistyöhön sekä hänen haluunsa palata takaisin metsätöihin. Kuntouttamiskursseille hyväksytyt
potilaat, joita myös mielellään sanotaan oppilaiksi,
saavat valtiolta koulutusavustusta. Perusavustus on
410 kruunua kuukaudessa. Siitä menee laitokselle
ruokamenoja varten 310 kr ja 100 kr jää potilaan
henkilökohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi maksaa valtio
potilaan vuokran kotipaikkakunnalla sekä vuokraavustuksena kurssiajalta kuntouttamislaitokselle
85 krfkk. Perheavustuksena maksetaan vielä vaimon
tai taloudenhoitajan osalta 140 krfkk, jos koti sijaitsee eri paikkakunnalla kuin laitos, ja 55 krfkk, jos
potilas asuu samalla paikkakunnalla. Lisäksi maksetaan vielä lapsiavustusta jokaiselta alle kuusitoistavuotiaalta lapselta 45 krfkk. Jos potilas saa sairaustai tapaturmakorvausta, vähennetään avustuksia
vastaavasti. Avustukset ovat verottomia. Avustuksen määrän vahvistaa esitettyjen asuinpaikka- ja
perhesuhdetietojen perusteella kotiläänin työlautakunta, mutta sen maksaa Västernorrlannin läänin
työlautakunta.
Kuten edellä esitetystä, ruokamenoja koskevasta
maininnasta jo käy ilmi, saavat potilaat ruoan talon
puolesta. Tässä kohden on siis käytäntö erilainen
kuin Norjassa.
Kurssiohjelma on hyvin suuressa määrin samantapainen kuin Hernesin instituutissa. Näin on asian
laita varsinkin sairasvoimistelun, kunnon tarkkailun
ja työharjoitusten osalta. Teoreettista opiskelua sen

sijaan sisältyy Torpshammarin laitoksen ohjelmaan
enemmän kuin Hernesin. Teoreettiseen kurssiohjelmaan sisältyy mm. anatomian ja fysiologian alkeita,
tapaturmien torjuntaa, työvoimakysymyksiä, metsätöiden palkkaukseen liittyviä kysymyksiä ja jopa
hiukan kansakoulun laskennan opetuksen kertaustakin.
Tulokset kuntouttamistoiminnasta ovat yhtä
myönteisiä kuin Norjassakin. Torpshammarin laitos
on kuitenkin melko uusi ja ajoittain on ollut puutetta potilaista, ehkä lähinnä sen vuoksi, ettei tällaisen laitoksen olemassaolo ole vielä tullut yleiseen
tietoisuuteen. Ehkä myös Ruotsi korkean elintason
maana pystyy tarjoamaan selkävammaisille metsätyöntekijöille muita työmahdollisuuksia ja sopivaa
hoitoa yleisissä kuntouttamislaitoksissa.
Meillä Suomessa on nyt käsitelty ongelma varmaankin vähintään yhtä vaikea kuin Norjassa, todennäköisesti vaikeampikin, koska meillä on suhteellisesti paljon enemmän metsätyöntekijöitä. Asiaa
valaisevia tilastotietoja ei liene olemassa, mutta tuskin
meillä olisi potilaista puutetta, jos meillä olisi
Hernesin tai Torpshammarin instituutin tapainen
laitos.
Onhan maassamme jokuneo invalidijärjestöjen
toimesta perustettu yleinen kuntouttamislaitos, mutta
tuskinpa niissä vielä yksikään metsätyömies on ollut
saamassa hoitoa selkävammaansa. Syynä lienevät
sekä potilaspaikkojen vähyys että ennen kaikkea
korkeat kustannukset ja riittämättömät avustuksensaantimahdollisuudet. Kun otetaan huomioon
viime vuosien nopea kehitys kaikilla aloilla, uskallettaneen toivoa, että meilläkin lähitulevaisuudessa
saataisiin alkuun selkävikaisten metsätyöntekijäin
kuntouttamistoiminta.

On the Rehabilitation
of Forest Workers with Back lnjuries
in Norway and Sweden
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SUMMARY
The author visited Norway and Sweden to study
the rehabilitation of forest workers with back
injuries. There is a special institution for this
purpose in both these countries: in Norway »Hernes
Institutt>> and in Sweden »Rygginstitutet i Torpshamman>. These establishments admit patients who
are considered capable of improvement with the
help of physiotherapy, physical treatment and work
Eripainos Suomen Puutalouden n:osta 3, 1964

exercises to a level where they could resume their
former occupation. The patients' general condition
is restored to the best possible, their muscles are
strengthened in every way and they are taught
the correct work technique to prevent the recurrence
of the injury. The results achieved in both these ·
countries are encouraging. A similar institute is
doubtless necessary in Finland.
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