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Opinnäytetyön aiheena oli näyttöön perustuvien ohjeistusten mukainen kivun 
kirjaamisen toteutuminen kahdella kirurgisella vuodesosastolla. Tavoitteena oli tuottaa 
ajankohtaista tietoa aikuisen potilaan kivun arvioinnin ja hoidon kirjaamisesta, jonka 
avulla kivun kirjaamista ja hoitotyötä voidaan kehittää eteenpäin. Opinnäytetyö tehtiin 
työelämäyhteyden aloitteesta yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.  
 
Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin kuinka usein kivusta kirjataan, kuinka kivusta 
kirjataan sanallisesti sekä kuinka potilaan oma kokemus kivusta näkyy kirjauksissa. 
Tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla kaksikymmentä potilasta, joiden 
potilasasiakirjoja tarkasteltiin yhden vuorokauden ajalta. Tutkimusmenetelmänä 
käytettiin menetelmätriangulaatiota eli laadullisen sisällönanalyysin ja määrällisen 
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(2016) laatimaa ohjetta ja dokumentointi on usein vähäsanaista ja vajavaista. Kivun 
arviointiin kehitettyjä kipumittareita käytetään vähän ja epäsäännöllisesti. Kivun 
arviointia ja hoitoa on kuitenkin kirjattu säännöllisesti ja kivun hoitotyön kirjaamista on 
toteutettu tasaisesti koko vuorokauden ajan. 
 
Tulosten perusteella on tarpeellista yhtenäistää kivun arvioinnin ja hoidon kirjaamista 
sekä kouluttaa hoitohenkilökuntaa hyödyntämään ohjeistuksia, jotta kirjaaminen on 
täsmällistä ja jatkuvaa. Yhtenäinen, säännöllinen dokumentointi näyttöön perustuvien 
ohjeiden mukaan parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta ja pitää huolen 
sekä potilaiden että  hoitohenkilökunnan oikeusturvasta.  
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ABSTRACT 

Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Nursing and Health Care 
 
JUNKKARI HANNA & KOSKINEN KATARIINA:  
Nursing Documentation of Pain – Assessment of Using Evidence-Based Clinical Guide-
lines in Surgical Wards   
 
Bachelor's thesis 52 pages, appendices 2 pages 
November 2018 

The subject of the thesis is assessment of using evidence-based clinical guidelines in 
two surgical wards. The thesis was conducted in collaboration with Pirkanmaa Hospital 
District. The purpose of this thesis was to provide up-to-date data of pain assessment 
and documentation.  
 
The objectives were to find out how often pain is documented, how pain is described in 
medical records and how the patient’s own experience of pain comes across in medical 
records.  
 
The data were collected from the medical records of 20 randomly chosen patients. Med-
ical records were collected over a 24-hour period. The method of the thesis was meth-
odological triangulation, which is a combination of qualitative and quantitative research 
methods.  
 
It was found that pain assessment and documentation in surgical wards is not in line 
with the guidelines of Pirkanmaa Hospital District. Pain assessment tools such as pain 
scales were not used regularly and documentation was lacking in quality. However, pain 
was assessed and documented regularly during the 24-hour period.  
 
The findings indicate that in order to make documentation of pain continuous and accu-
rate, the nursing staff will need to be trained in using the guidelines. Consistent and reg-
ular documentation improves patient safety and secures continuity in patient’s care. 
 
 
 

Key words: evidence-based practise, medical records, pain, pain assessment, pain man-
agement, documentation of pain 
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1 JOHDANTO 

 

 

Laadukkaaseen terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluu saumattomasti kivun arviointi ja 

hoito. Valvira (2007) linjaa, että potilaalla tulee aina olla oikeus hyvään 

kivunlievitykseen. Kivun arvioinnin ja hoidon lähtökohtana tulisi aina toimia potilaan 

oma kokemus sekä arvio kivusta, sillä kipu on kokemuksena hyvin yksilöllinen ja 

monimuotoinen eikä sen etiologialla tai patofysiologialla ole merkitystä kivun 

todellisuutta arvioitaessa. (Kipu: Käypä hoito –suositus 2017). 

 

Kivun hoito voidaan nähdä hoitotyön prosessina, johon kuuluvat kivun arvioinnin ja 

hoidon tarpeen määrittely, hoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja toiminnan vaikutusten 

arviointi. Kivun hoitotyön prosessin hallinta kuuluu hyvin keskeisesti sairaanhoitajan 

tehtäviin ja prosessia tulisi toteuttaa näyttöön perustuvan kivun arvioinnin ja hoidon 

pohjalta. Hoitotyön prosessit ja niihin liittyvä päätöksenteko taas tehdään näkyväksi 

kirjaamisella. Kirjaaminen paitsi ylläpitää potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta ja 

kehittämistä, myös huolehtii osaltaan sekä potilaan että henkilökunnan oikeusturvasta. 

Vaikka kivun arvioinnin tueksi on käytössä lukuisia hoitotyön menetelmiä, 

todellisuudessa kivun arviointi on kuitenkin usein epätasalaatuista ja puutteellista eikä 

potilaan omaa kokemusta kivusta oteta riittävästi huomioon (Salanterä, Heikkinen, 

Kauppila, Murtola & Siltanen 2013) 

 

Opinnäytetyössämme tarkastelemme kuinka usein ja miten kivun hoitoa kirjataan 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) näyttöön perustuvan kivun hoidon ohjeistuksen 

mukaisesti kahdella kirurgisella vuodeosastolla. Lisäksi tutkimme, tuleeko potilaan oma 

kokemus ja arvio kivusta esille kirjauksissa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on toteuttanut 

näyttöön perustuvan toiminnan pilottihankkeen, jossa hoitohenkilökuntaa on koulutettu 

kivun arvioimisessa sekä kivun hoitotyön kirjaamisessa. Pilotissa tutkittiin, kuinka usein 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistukseen kuuluvia kipukirjauksia oli tehty sekä 

ennen että jälkeen henkilökunnan koulutuksen.  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka osastoilla kirjataan kivun 

arvioinnista ja hoidosta, kun pilottihankkeesta on kulunut vuosi. Tavoitteena on myös 

tuottaa luotettavaa tietoa tutkittaville osastoille, jolloin osastoilla on mahdollisuus saada 

tietoa kivun arvioinnin ja hoidon kirjaamisen tilasta ja hyödyntää tietoa näyttöön 
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perustuvien kirjauskäytäntöjen edistämisessä. Lisäksi opinnäytetyömme tarjoaa yleisesti 

tietoutta näyttöön perustuvan kivun hoitotyön kirjaamisesta kaikille aiheesta 

kiinnostuneille. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää kivun kirjaamisen toteutumista kahdella 

kirurgisella vuodeosastolla. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Kuinka usein kivusta kirjataan? 

2. Kuinka kivusta kirjataan tutkimissamme hoitoyksiköissä? 

3. Kuinka potilaan oma kokemus kivusta tulee esille yksiköiden kirjauksissa? 

 

Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa aikuisen potilaan kivun arvioinnin ja hoidon 

kirjaamisesta tutkimillamme osastoilla. Tavoitteena on, että saatujen tulosten perusteella 

näyttöön perustuvaa kivun hoitotyötä sekä dokumentointia on mahdollista kehittää 

eteenpäin. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat näyttöön perustuva toiminta, hoitosuositukset, 

kivun hoito, kivun arviointi sekä kivun kirjaaminen (Kuvio 1). Keskeiset käsitteet 

muodostavat opinnäytetyön teoreettisen lähtökohdan.  

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen lähtökohta.  

 

3.1 Näyttöön perustuva toiminta 

 

Näyttöön perustuvalla toiminnalla hoitotyössä tarkoitetaan yleisesti sitä, että toiminnan 

perustana käytetään parasta ja luotettavinta ajantasaista tietoa. Tällöin potilaan hoitoon 

tai terveyden edistämiseen käytetään niitä menetelmiä, jotka on tunnistettu 

vaikuttaviksi. (Sarajärvi, Mattila & Rekola 2011, 11.) Näyttöön perustuva toiminta 

KIVUN 
ARVIOINTI

KIVUN HOITOKIVUN 
KIRJAAMINEN



9 

 

yhdistää tieteellisen tutkimuksen avulla tuotetun tiedon sekä kokemukseen perustuvan 

toimintanäytön, ja ottaa huomioon myös toiminnan taloudellisuuden sekä potilaan 

mieltymykset. Sen tarkoituksena on toimia tukena päätöksenteossa ja ohjata hoitotyön 

tekijöitä tekemään työssään päätöksiä, joiden avulla päästään parhaaseen mahdolliseen 

hoitotulokseen resurssit huomioonottaen. (Dearhol & Dang 2012, 5-6.)  

 

Näyttöön perustuva toiminta terveydenhuollossa on käsitteenä vielä kohtuullisen nuori. 

Käytäntöjen kehittäminen alkoi vasta 1990-luvulla näyttöön perustuvan lääketieteen 

myötä. (Sarajärvi, Mattila & Rekola 2010, 11.) Näyttöön perustuvan toiminnan 

alkulähteenä voidaan kuitenkin pitää brittiläistä epidemiologia Archie Cochranea, joka 

kritisoi terveydenhuollon ammattilaisten vähäistä tieteellisen tiedon hyväksikäyttöä ja 

alkoi kerätä systemaattisia tutkimuskoosteita hoitotyön tueksi. (Sarajärvi, Mattila & 

Rekola 2010, 11; Godshall 2015, 2). 

 

Näytöllä tarkoitetaan todistetta tai osoitusta eli sen on oltava selkeästi havaittavissa ja 

objektiivisesti todistettavissa esimerkiksi avulla. Näyttöä voidaan luokitella kolmeen eri 

luokkaan eli tutkimusnäyttöön, asiantuntijanäyttöön sekä seurantatietoon. 

Tutkimusnäytöllä tarkoitetaan tieteellisen tutkimuksen avulla saatua näyttöä. Vahvin 

näyttö katsotaan olevan yhdenmukaisia tuloksia antaneilla järjestelmällisillä katsauksilla 

sekä laajoilla kokeellisilla tutkimuksilla. Yksittäiset tutkimukset ovat heikompaa 

tutkimusnäyttöä. Asiantuntijanäytöllä tarkoitetaan alan merkittävien asiantuntijoiden 

konsensusta asiasta eli yksittäisen asiantuntijan mielipidettä ei voida pitää näyttönä. 

Asiantuntijanäyttö ei ole yhtä luotettavaa kuin tutkimusnäyttö, mutta sitä pidetään 

parhaana saatavilla olevana näyttönä, mikäli tutkimusnäyttö asiasta puuttuu. 

Seurantatietoa taas saadaan esimerkiksi organisaatioiden sekä kansallisten tai 

kansainvälisten toimijoiden tilastoista. Sen näyttöaste on myös tutkimusnäyttöä 

heikompaa. (Holopainen, Junttila, Jylhä, Korhonen & Seppänen 2013, 15-16.)  

 

Koska kaikki saatavilla oleva näyttö ei ole yhtä luotettavaa tai yleistettävissä olevaa, on 

näytön asteen arvioimiseksi olemassa luokitteluja, joiden avulla näytön astetta voidaan 

kuvata. Suomessa sekä lääketieteellisen hoidon tueksi luodut Käypä hoito –suositukset 

että hoitotieteelliset Hoitotyön suositukset käyttävät samaa neliportaista näytön asteen 

arvioinnin mittaristoa. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2013; Jousimaa, Komulainen, 

Kunnamo & Sipilä 2016) 
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TAULUKKO 1. Näytön asteen luokittelu (Hoitotyön tutkimussäätiö 2013; Jousimaa 

ym. 2016) 

A Vahva näyttö Systemaattinen tai systemoitu katsaus, jonka vaikutusten 

arvioidun suunnan tai suuruuden muuttumista pidetään 

epätodennäköisenä uusien tutkimusten myötä. Näytön pohjalla 

olevissa tutkimuksissa on käytetty parasta tutkimusasetelmaa ja 

taustalla on useampi tasokas tutkimus, joiden tulokset ovat 

samansuuntaiset. Tutkitun väestön tulee vastata 

hoitosuosituksen kohdeväestöä tai olla siihen sovellettavissa. 

B Kohtalainen näyttö On mahdollista, että vaikutusten arvioitu suunta tai suuruus 

muuttuu uusien tutkimuksien myötä. Näyttöä tukee vain yksi 

tasokas tutkimus tai useiden tasokkaiden tutkimusten tulosten 

välillä on ristiriitaisuuksia tai on useita kelvollisia tutkimuksia, 

joiden tulokset ovat samansuuntaiset. Tutkitun väestön tulee 

vastata hoitosuosituksen kohdeväestöä tai olla siihen 

sovellettavissa. 

C Niukka näyttö On todennäköistä, että vaikutusten arvioitu suunta tai suuruus 

muuttuu uusien tutkimuksien myötä. Tasokkaita tutkimuksia 

aiheesta on useita, mutta tuloksissa on merkittäviä ristiriitoja tai 

kelvollisia tutkimuksia on ainakin yksi. Tutkittu väestö ei 

vastaa kohdeväestöä tai ole siihen sovellettavissa. 

D Heikko näyttö Vaikutusten arvioitu suunta tai suuruus on epävarmaa. 

Luotettavia kliinisiä tutkimuksia ei ole, vaan näyttö perustuu 

kokemusperäiseen arvioon ja osaamiseen.  

 

 

3.1.1 Näyttöön perustuvan toiminnan merkitys 

 

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyön perustana on nopeasti noussut tärkeäksi 

käsitteeksi ja hoitotyön tutkimussäätiö Hotus (2018) kuvaa näyttöön perustuvan 

toiminnan merkitystä hoitotyössä kaksitasoiseksi. Sen tarkoituksena on sekä auttaa 

työntekijöiden päätöksenteossa että turvata jokaisen oikeus saada yhtenäistä, parasta 

mahdollista hoitoa riippumatta asuin- tai hoitopaikasta. Terveydenhuollon 

toimintaympäristö on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut suuressa muutoksessa. 

Tietoa on jatkuvasti saatavilla enemmän ja se on myös helpommin saavutettavissa, 
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jonka myötä myös terveydenhuollon potilaat ja asiakkaat ovat entistä tietoisempia ja 

valveutuneempia ja myös kiinnostuneempia omasta terveydestään ja siihen liittyvistä 

valinnoista. Tämän myötä vaatimustaso hoidon laatua kohtaan on kasvanut. (Sarajärvi, 

Mattila & Rekola 2011, 15.) Tutkimustiedon määrä terveysalalla on viime 

vuosikymmenien aikana kasvanut, mikä asettaa hoitohenkilökunnalle haasteita 

relevantin tiedon löytämisen ja käyttämisen (Holopainen ym. 2013, 12). 

 

Samaan aikaan hoitotyöstä on tullut entistä itsenäisempää ja siten myös vaativampaa. 

Terveydenhoitoalalla työskenteleviltä vaaditaan entistä enemmän kykyä tehdä nopeita, 

itsenäisiä päätöksiä hoidon suhteen samalla, kun laatuvaatimukset hoitoa kohtaan ovat 

kasvaneet. Toisaalta terveydenhuollon tulisi toimia myös mahdollisimman tehokkaasti, 

taloudellisesti ja turvallisesti. (Ellis 2013, 10.) Näyttöön perustuvalla toiminnalla 

pyritään välttämään myös hyödyttömien tai jopa potilaalle haitallisten 

hoitomenetelmien käyttöä, mikä osaltaan vähentää paitsi inhimillistä kärsimystä tukee 

myös terveydenhuollon taloudellisuutta ja tehokkuutta (Holopainen ym. 2013, 23). 

Ilman näyttöön perustuvaa toimintaa ja sen pohjalta tehtyjä toimintamalleja olisi miltei 

mahdotonta tietää, millä tavalla terveydenhoidon asiakkaille ja potilaille voidaan tarjota 

parhaaseen mahdolliseen ajantasaiseen tietoon perustuvia vaikuttavaksi tunnistettuja 

hoitomenetelmiä (Spruce 2015, 107).  

 

Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena on myös mahdollistaa se, että jokainen 

terveydenhuollon asiakas tai potilas saa parasta mahdollista hoitoa asuin- tai 

hoitopaikastaan riippumatta. Pyrkimyksenä tulisi olla, että palvelut olisivat tasalaatuisia 

paitsi saman organisaation sisällä myös valtakunnallisella tasolla. (Holopainen ym. 

2013, 24, 33.) 

 

 

3.1.2 Näyttöön perustuvat hoitosuositukset 

 

Kyky vastaanottaa ja käsitellä tietoa on ihmisellä rajallinen samoin kuin aika, mitä 

tiedonhakuun on mahdollista käyttää. Tietoa on nykyisin saatavilla runsaasti, mutta 

ongelmaksi onkin noussut löytää valtavasta informaatiotulvasta oleellisin ja ajantasaisin 

tieto. Tähän ongelmaan on terveydenhuollossa ratkaisuksi kehitetty parhaaseen 

mahdolliseen näyttöön perustuvat järjestelmälliset katsaukset ja niiden pohjalta 

muodostetut hoitosuositukset. Järjestelmällisten katsausten tarkoituksena on tiivistää 
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tasokkaista tutkimuksista koottu näyttö kliinisen toiminnan sekä hallinnollisen 

päätöksenteon tueksi. Katsausten laatimisen menetelmät on tarkoin määritelty, jotta ne 

tuottaisivat mahdollisimman luotettavan tuloksen. (Holopainen ym. 2013, 103.) 

 

Nämä järjestelmälliset tieteelliset katsaukset toimivat näyttöön perustuvien 

hoitosuositusten pohjana. Hoitosuosituksella tarkoitetaan systemaattisia kannanottoja 

hoito- ja tutkimusvaihtoehtoihin ja niissä arvioidaan eri hoitomenetelmien 

vaikuttavuutta sekä käyttökelpoisuutta terveydenhuollossa. (Holopainen ym. 2013, 

104.) Suositukset laatii ansioitunut asiantuntijaryhmä ja ennen julkaisemista hoitotyön 

suosituksen tulee läpäistä myös lausuntokierros, johon osallistuu monipuolisesti 

asiantuntijoita esimerkiksi perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, potilas- ja 

ammattijärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavista korkeakouluista. 

(Hoitotyön tutkimussäätiö 2013; Honkanen ym. 2016.) 

 

Suomessa keskeisimpiä hoitosuosituksia laativia tahoja ovat Suomalaisen lääkäriseura 

Duodecimin Käypä hoito –suositukset, Hoitotyön tutkimussäätiön hoitotyön 

suositukset, Suomen JBI yhteistyökeskuksen suomenkieliset JBI-suositukset, 

Fysioterapeuttiliiton fysioterapiasuositukset sekä FinOHTA:n ja HALO:n 

terveydenhuollon menetelmien arvioinnit. Edellä mainittujen lisäksi myös useat 

asiantuntijajärjestöt, ammattiliitot, potilasjärjestöt sekä erikoisalajärjestöt laativat 

hoitosuosituksia sekä hyvien hoitokäytäntöjen kuvauksia. Näiden järjestöjen antamat 

suositukset eivät kuitenkaan aina perustu systemaattiseen tutkimusnäyttöön vaan 

enemmän asiantuntijalausuntoihin sekä kokemuksiin, jolloin niiden sisältämä näyttö ei 

aina ole yleistettävissä laajemmin. (Holopainen ym. 2013, 105-107.) 

 

 

3.1.3 Hoitosuosituksien käyttöönotto 

 

Näyttöön perustuvat toiminta ja hoitosuositukset eivät juurru osaksi terveydenhuollon 

toimintaympäristöä itsestään. On vaarallista olettaa, että olemassa oleva tieto siirtyy 

automaattisesti käytännöksi suoraan tietoarkistoista. Näyttöön perustuvalla toiminnalla 

on olemassa lukuisia esteitä ja käytäntöjen kehittäminen edellyttää sekä esteiden 

tunnistamista että niihin puuttumista. (Holopainen ym. 2013, 34.) 
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TAULUKKO 2 Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen esteet (Holopainen ym. 

2013, 34-38) 

  

Organisaatioon liittyvät 

esteet 

Organisaatiokulttuuri ja sisäinen hierarkia, vähäinen 

moniammatillinen yhteistyö, johdon näkemykset tai tuen 

puute, kehittymättömät hallintorakenteet, vakiintuneet 

käytännöt, huonosti kohdennetut resurssit tai resurssien puute 

Johtamiseen liittyvät 

esteet 

Johtoportaan sitoutumattomuus toiminnan kehittämiseen, 

puutteet tavoitteiden asettamisessa, suunnitelmallisen tuen 

puute, valtuuksien puute 

Terveydenhuollon  

ammattilaisiin liittyvät 

esteet 

Ennakkoluulot ja –asenteet, ongelmat tiedonhaussa, puutteet 

osaamisessa, ajan puute, ei usko suosituksia, vähäiset tiedot ja 

ymmärrys näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen 

tarpeellisuudesta 

Potilaaseen liittyvät 

esteet 

Ennakkokäsitykset, potilaan virheelliset tiedot, passiivisuus 

oman hoidon suhteen 

Näyttöon liittyvät 

esteet 

Tutkimustiedon laatu tai saatavuus on heikkoa, epäselvät tai 

liian monimutkaiset hoitosuositukset, runsas tiedon määrä, 

puutteelliset tai vanhentuneet suositukset 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttaminen vaatii organisaatiolta pitkäjänteistä ja 

hyvin suunniteltua toimintaa, jotta toivotut tulokset voidaan saavuttaa. Toiminnan tulisi 

olla aktiivista ja tavoitteellista ja sille tulisi kohdentaa riittävästi resursseja. Näytön 

vakiinnuttaminen käytännöksi on haastavaa, mikäli sille ei aseteta selkeitä ja 

mahdollisimman yksiselitteisiä tavoitteita sekä selkeää ja realistista suunnitelmaa 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan vakiinnuttamisessa auttaa myös 

säännöllinen tulosten mittaaminen käyttöönottoprosessin aikana, jolloin mahdolliset 

koetut onnistumiset motivoivat näyttöön perustuvan toimintatavan käytön jatkamista ja 

kehittämistä edelleen. (Korhonen, Jylhä, Korhonen & Holopainen 2018, 126-127.) 

 

 

3.2 Kipu 

 

Kipuaistimukseen johtavan tapahtumaketjun aloittaa kipua aistivaan kudokseen johtava 

ärsyke. Ennen kuin esimerkiksi ihoon kohdistettu ärsyke aiheuttaa kivun tuntemuksen, 
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tapahtuu sarja sähköisiä ja kemiallisia tapahtumia. Ensimmäinen näistä tapahtumista on 

transduktio, jossa kudokseen kohdistuva ärsyke, kuten kemiallinen ärsyke tai 

lämpöenergia, johtaa hermopäätteiden sähkökemialliseen aktivoitumiseen. Tämän 

jälkeen seuraa transmissio, jossa kipuviesti siirtyy keskushermostoon hermosoluja 

pitkin. Modulaatiossa kipu muuntautuu keskushermostossa. Esimerkiksi stressi tai 

jotkin kipulääkkeet voivat aktivoida keskushermoston inhibitoriset radat, jotka estävät 

kipua välittävien hermosolujen toimintaa. Viimeisenä seuraa perseptio eli kivun 

tunteminen subjektiivisesti. Tämä on seurausta kipua välittävien neuronien 

aktivoitumisesta. (Kalso & Kontinen 2009a, 76-77.) 

 

Akuutin kivun ensisijainen merkitys on elimistön suojaaminen. Kipu varoittaa elimistöä 

uhkaavasta kudosvauriosta. Se aiheuttaa suojaavan reaktion, esimerkiksi käden 

vetämisen pois liekeistä, minkä tarkoituksena on estää kudosvaurion syntyminen tai 

eteneminen. Useimmiten juuri kipu on se oire, minkä seurauksena ihminen hakeutuu 

terveydenhuollon vastaanotolle. Akuutille kivulle löytyy yleensä jokin selvä syy ja sen 

lievittämiseksi on olemassa tehokkaita hoitokeinoja. Akuutit kiputilat paranevat yleensä 

muutamissa päivissä tai viikoissa kudosvaurion paranemisen ansiosta. (Kalso 2009, 

104-106.) 

 

Krooninen kipu on perinteisesti luokiteltu kivuksi, joka kestää 3-6 kuukautta. Se 

voidaan myös määritellä kivuksi, joka ei parane siinä ajassa kuin kudoksen odotettu 

paranemisaika on. Kaikilla potilailla kipu ei kroonistu. Erilaisissa kiputiloissa 

pitkittymisen mekanismit painottuvat eri tavalla. Hallitsematon perustauti, vaikkapa 

nivelreuma, voi johtaa kudosvauriosta johtuvan kivun pitkittymiseen. Esimerkiksi 

selkäydinvamma tai sokeritautiin liittyvä monihermovaurio taas voivat aiheuttaa 

pysyvän muutoksen kipuviestiä siirtäviin ratoihin ja aiheuttaa näin kroonisen kiputilan. 

(Kalso 2009, 106.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (2017) linjaa yksiselitteisesti, 

että jokaisella potilaalla on oikeus hyvään kivun hoitoon ja kivun lievitykseen 

terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa. Näin linjaavat myös kansainvälisesti merkittävät 

kivun hoidon järjestöt kuten esimerkiksi International Association for the Study of Pain 

(IASP), European Pain Federation (EFIC), the American Pain Society sekä the 

Australian and New Zealand College of Anaesthetics (ANZCA). Muun muassa nämä 

järjestöt ovat julkaisseet lausuntoja, joiden sanoma tiivistettynä on, että näyttöön 
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perustuva, vaikuttavaksi todettu kivun hoito on potilaan oikeus. Lausunnoissa linjataan 

myös, että kipu on aina henkilökohtainen kokemus ja potilas itse on aina oman kipunsa 

paras asiantuntija eikä hänen kokemustaan kivusta tule vähätellä. (Brennan & Cousins 

2004, 3.) 

 

 

3.2.1 Kivun tunnistaminen ja arviointi 

 

Kivun tunnistaminen ja arviointi kuuluu jokaisen terveydenhuollossa työskentelevän 

perustehtäviin, sillä kipu on hyvin yleinen syy hakeutua hoitoon. Myös tutkimukset ja 

hoitotoimenpiteet voivat aiheuttaa kipua. Kivun tunnistamisen ja arvioimisen 

lähtökohtana tulisi pitää ihmisen omaa kertomusta ja arviota kivustaan. Joskus kipua 

joudutaan kuitenkin tunnistamaan ja arvioimaan muilla keinoin, mikäli potilas ei 

esimerkiksi pysty puhumaan. Tällaisessa tapauksessa voidaan tehdä fysiologisia 

mittauksia sekä arvioida potilaan kipukäyttäytymistä.  (Salanterä, Hagelberg, Kauppila 

& Närhi 2006, 75; Salanterä ym. 2013, 12.) 

 

Kivun mittaaminen eli arviointi on tärkeä osa hoitovasteen arviointia. Kivun 

kehittymistä seurataan erilaisilla kipuasteikoilla ja kipusanastoilla. Tarkoituksena on, 

että kipua arvioidessa saadaan kirjattua ylös potilaan itsensä kokema kivun määrä eikä 

siis hoitohenkilökunnan näkemystä asiasta. Asteikkojen avulla kivun kehittymistä 

voidaan seurata käyrällä samoin kuin esimerkiksi verenpainetta. Kipusanastot taas 

voivat antaa viitteitä kiputilan patofysiologiasta ja kivun emotionaalisesta puolesta. 

(Kalso & Kontinen 2009b, 54-55.) 

 

Osa kipumittareista on tarkoitettu ainoastaan tutkimuskäyttöön, mutta moni mittareista 

sopii myös kliiniseen hoitotyöhön. Yleisimmin käytössä olevat mittarit kuvaavat kivun 

voimakkuutta. Visual analogue scale eli VAS, jota kutsutaan myös kipujanaksi tai 

kipukiilaksi on jana, minkä toinen pää osoittaa täyttä kivuttomuutta ja toinen pahinta 

mahdollista kipua. Janalta potilas osoittaa, miten voimakkaaksi hän arvioi kokemansa 

kivun. Numeerisessa kipumittarissa (numerical rating scale eli NRS) on numerot 0-10, 

jossa 0 tarkoittaa ei lainkaan kipua ja 10 pahinta mahdollista kipua. Joskus asteikko voi 

olla myös 0-100. (Salanterä ym. 2006, 83-86.) Sanallisessa asteikossa (verbal rating 

scale eli VRS) kipua kuvaillaan viisiportaisella asteikolla, mitkä ovat ei kipua, lievä 

kipu, kohtalainen kipu, kova kipu sekä sietämätön kipu. Tämä mittari soveltuu 
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numeraalisia mittareita paremmin esimerkiksi lapsille tai muistisairaille. (Kontinen & 

Hamunen 2015.) Lapsille voidaan käyttää myös kipukasvomittaria, jossa erilaiset 

kasvokuvat ilmaisevat kivun eri asteita. Väriliukumilla tai väreillä voidaan myös 

havainnollistaa kivun voimakkuutta. Näkövammaisille on olemassa kohokuvioinen 

kipujana. (Salanterä ym. 2006, 83-86.) 

 

Kivun määrän lisäksi potilaalta tulee kipua arvioitaessa kysyä myös kivun laadusta eli 

sen luonteesta, sijainnista sekä kipua provosoivista tekijöistä. Potilaat kokevat kivun 

usein voimakkaampana esimerkiksi liikkuessa, yskiessä tai syvään hengittäessä. Lisäksi 

kipua arvioidessa havainnoidaan myös potilaan kipukäyttäytymistä. Esimerkiksi 

valittaminen, pelokkuus, nukkumisen vaikeudet, kipualueen varjelu, ruokahaluttomuus, 

liikkumattomuus, pinnallinen hengitys tai epätavallinen vartalon asento voivat olla 

merkkejä kivusta. (Salanterä ym. 2013, 12-14.) 

 

 

3.2.2 Kivun hoitotyö 

 

Kivun hoitotyö on terveydenhuollolle suuri haaste sen monimuotoisuuden vuoksi. 

Vaikka kipua ja sen hoitotyötä on tutkittu runsaasti, on sekä kivun fyysisissä että 

psyykkisissä ulottuvuuksissa vielä paljon tasoja, joihin tiede ei ole kyennyt löytämään 

vastauksia. Kivun hoitotyö on merkittävä osa terveydenhuollon toimintaa, sillä kipu 

vaikuttaa negatiivisesti sekä ihmisen yleistilaan että mieleen ja huonontaa siten 

elämänlaatua. Onnistunut kivun hoito taas parantaa sekä hoidon tuloksia yleisesti että 

potilaan tyytyväisyyttä hoitoon. (Glowacki 2015, 33, 42.) 

 

Suurin osa kipupotilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa, jonka tehtäviin kuuluu 

kroonisten kiputilojen seulonta ja perushoito sekä akuutin kivun hoito. Erityisen 

tehokkaasti perusterveydenhuollossa tulisi hoitaa niitä potilaita, joiden kiputila uhkaa 

pitkittyä, sillä erikoissairaanhoidon resurssit eivät riitä kaikkien ongelmallisten kipujen 

tutkimiseen ja hoitoon. Moniammatillinen erityisosaaminen on keskittynyt 

erikoissairaanhoitoon, esimerkiksi yliopistosairaaloiden kipuklinkoille, joilla toteutetaan 

muun muassa vaativan kroonisen kivun diagnostiikkaa, vaativia hoitomuotoja sekä 

kuntoutusta, koulutusta ja tutkimusta. (Salanterä ym. 2006, 63-65.) 

Perusterveydenhuollosta potilas voidaan ohjata erikoissairaanhoidon arvioon mikäli 

kipu haittaa potilaan arjessa selviämistä eikä perusterveydenhuollossa ole pystytty 
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selvittämään kivun syytä tai kipu jatkuu hoitotoimista huolimatta (Kipu: Käypä hoito –

suositus 2017). 

 

Postoperatiivisesti kivun kokemus ja voimakkuus vaihtelevat potilaskohtaisesti 

toimenpiteen jälkeen, joten kivun hoidon tulee perustua huolelliseen arvioon potilaan 

kivusta sekä kokonaistilanteesta. Vaikka leikkaustekniikoiden kehityttyä potilaat ovat 

vähemmän kivuliaita, kokee merkittävä osa potilaista yhä kohtalaista tai kovaa 

postoperatiivista kipua. (Kontinen & Hamunen 2015.) Koska akuutin kivun hoidon 

tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja nopea kivunlievitys, sen kohdalla 

ensisijainen hoitomuoto on tavallisesti lääkehoito. (Salanterä ym. 2006, 181-182.) 

Akuutti kipu loppuu yleensä siinä vaiheessa kun syy poistuu ja laadukkaalla ja oikea-

aikaisella kivun hoidolla voidaan estää kipusokki tai kivun kroonistuminen. 

Sairaanhoitajan vastuulla on kivun hoidon toteuttaminen sekä vaikuttavuuden arviointi. 

Hoito onnistuu yleensä tehokkaammin, mikäli potilas osallistuu itse aktiivisesti sen 

toteutukseen. (Kuusisto 2012a). Parhaimpaan hoitotulokseen päästään yleensä 

multimodaalisella kivun hoidolla eli yhdistämällä lääkehoidossa useita erilaisia 

kipulääkkeitä. Tällöin voidaan lieventää myös yksittäisten kipulääkkeiden mahdollisia 

haittavaikutuksia (Kontinen & Hamunen 2015; Simpson & Bruckenthal 2016.) 

 

Opioideja käytetään yleisesti leikkauskivun hoitoon erityisesti suurempien 

toimenpiteiden jälkeen. Suomessa postoperatiivisessa hoidossa käytetään eniten 

oksikodonia. Pienten toimenpiteiden jälkeen tai akuutin kivun lieventyessä käytetään 

usein heikkoja opioideja eli tramadolia tai kodeiinia. Opioideilla on useita 

haittavaikutuksia, joista yleisimpiä ovat pahoinvointi, väsymys sekä ummetus. Opioidit 

voivat vakavimmillaan aiheuttaa myös hengityslaman, joskin se on haittavaikutuksena 

harvinainen. (Kontinen & Hamunen 2015.) Pahimmillaan opioideihin liittyvät 

haittavaikutukset hidastavat potilaan toipumista ja lisäävät hoitopäiviä osastolla 

(Simpson & Bruckenthal 2016).  

 

Opioidien haittojen vuoksi niiden rinnalla tai sijaan pyritään käyttämään muita kivun 

lievityskeinoja. Parasetamolia tai tulehduskipulääkkeitä käytetään aina, ellei niiden 

käytölle ole vasta-aiheita. Niiden käytöllä voidaan vähentää opioidien tarvetta noin 20-

40 %. Gabapentinoidien (gabapentiinin ja pregabaliinin) käyttö leikkauksen jälkeisessä 

kivun hoidossa yleistyy jatkuvasti, mutta niiden haittavaikutuksina on usein huimausta 
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ja väsymystä. Gabapentinoidilääkitys aloitetaan usein postoperatiivisesti vain mikäli 

kiputilanne on vaikea. (Kontinen & Hamunen 2015.) 

 

Lääkehoidon suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisryhmät, esimerkiksi lapset ja 

vanhukset, joille ei välttämättä voida käyttää samoja lääkeaineita tai samanlaisia 

annostuksia kuin aikuispotilaille. Myös raskauden aikana tiettyjä lääkeaineita tulee 

välttää. Päihdeongelmaisten kohdalla tulee ottaa huomioon, että jotkin kipulääkkeet 

aiheuttavat voimakasta riippuvuutta ja niitä voidaan yrittää käyttää 

päihtymistarkoituksessa. (Haanpää ym. n.d., 28-31.) 

 

Myös erilaisia puudutuksia voidaan käyttää kivunlievitysmuotona postoperatiivisesti ja 

niillä voidaan usein vähentää opioidien käyttötarvetta huomattavasti. Mahdollisia 

puudutuksia ovat esimerkiksi haavan reunojen infiltraatiopuudutukset, 

epiduraalipuudutukset sekä erilaiset hermopunosten tai perifeeristen hermojen 

puudutukset. Puudutukset voidaan tilanteen mukaan toteuttaa joko kertapuudutuksena 

tai kestoinfuusiona pitkäkestoisempana kivun hoitona. Puudutteisiin liittyy harvoin 

haittavaikutuksia, mutta potilaan valvonnan tulee olla tehostettua sekä puudutusta 

laitettaessa että puuduteinfuusion aikana, sillä mahdolliset haittavaikutukset voivat olla 

vakavia. (Kontinen & Hamunen 2015.) 

 

Lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä käytetään erityisesti kroonisen kivun hoidossa, 

mutta niistä on usein apua myös akuutissa kivussa lääkehoidon tukena. 

Itsehoitomenetelminä voidaan käyttää rentoutusta ja hengitysharjoituksia. Näiden 

toteuttamiseen potilas tarvitsee kuitenkin aluksi ohjausta ammattilaiselta. Kipua voidaan 

hoitaa myös psykologisin hoitomenetelmin. (Salanterä ym. 2006, 154-155.) 

Psykologiset tekijät, esimerkiksi kivun pelko tai kipuun liittyvät uskomukset vaikuttavat 

siihen, miten potilas kokee kivun. Pitkään jatkuva kipu kuormittaa potilasta usein 

psyykkisesti. Mikäli potilaalla on paljon kivun pitkittymiseen liittyviä psykososiaalisia 

riskitekijöitä tai vähäisesti keinoja kivun kanssa selviytymiseen, hänet voidaan ohjata 

psykologisen hoidon piiriin. (Haanpää, Hagelberg, Hannonen, Liira & Pohjolainen n.d., 

20.)  

 

Erilaiset fysikaaliset menetelmät ovat yleisiä kivun hoidossa. Akuutissa kivussa 

käytetään yleensä passiivisia menetelmiä, kuten kylmä- ja lämpöhoitoja. Muita 

passiivisia fysikaalisia kivunhoitomenetelmiä ovat esimerkiksi lymfaterapia, hieronta 
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sekä painepussipuristushoito. Kroonisen kivun hoidossa painottuvat potilaan omaa 

aktiivisuutta korostavat sekä kuntouttavat menetelmät. Fysikaalisilla hoidoilla pyritään 

esimerkiksi lisäämään liikelaajuutta ja parantamaan lihasvoimaa. Krooniset kipupotilaat 

tarvitsevat myös potilasohjausta, sillä heillä saattaa olla virheellisiä käsityksiä siitä, 

miten fyysinen aktiviteetti vaikuttaa kipuun. (Salanterä ym. 2006, 158-161.) 

 

Kroonisen kivun hoidon tavoite on, että kipu vähenee, potilaan toimintakyky lisääntyy 

ja lääkitys on asianmukainen. Jotta hoidon vastetta voitaisiin arvioida luotettavasti, 

arviointi tulee aloittaa heti hoidon alussa ja jatkaa sitä hoidon edetessä. (Kuusisto 

2012b; Kalso, Vainio & Haanpää 2009.) Keskitetty kivun hoito turvaa hoidon 

jatkuvuuden ja kokonaisvaltaisuuden sekä potilaan omien voimavarojen aktivoinnin 

(Kuusisto 2012b).   

 

Kroonista kipua harvoin pystytään täysin parantamaan perinteisillä lääketieteen 

keinoilla ja potilaan hoidon suunnittelu vaatiikin moniammatillista yhteistyötä. 

Sairaanhoitajan tärkeimpiä tehtäviä kroonisen kipupotilaan hoitotyössä ovat 

potilasohjaus, kivun hallinnan tukeminen sekä tiedonkulun koordinoiminen työryhmän 

sisällä ja organisaatioiden välillä. Sairaanhoitajalle kuuluvat myös lääkehoidon 

toteuttaminen sekä muut tavanomaiset hoitotyön tehtävät. (Salanterä ym. 2006, 177-

179.) 

 

Potilaalla itsellään on aktiivinen rooli omassa hoidossaan sekä kuntoutuksessaan ja 

hänen omia selvitymiskeinojaan tuetaan. Hoidosta sovitaan yhteistyössä potilaan kanssa 

ja hänelle annetaan tietoa erilaisista hoitovaihtoehdoista sekä niiden mahdollisista 

haitoista. Vaikka kipua ei voida aina poistaa kokonaan, sitä voidaan kuitenkin lievittää. 

Kivun lievittymisen lisäksi hoidon tavoitteiksi voidaan asettaa myös toimintakyvyn ja 

elämänlaadun paraneminen. Ensisijaisesti kroonisen kivun hoidossa tulee käyttää 

lääkkeettömiä hoitoja, mutta lääkehoitoa voidaan yhdistää muihin hoitomenetelmiin. 

(Kipu: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Potilasasiakirjoihin kirjataan, miten potilaan kipua on hoidettu, mitä potilaalle on tehty 

ja miten se on vaikuttanut potilaaseen. Kirjauksista tulisi selkeästi ilmetä potilaan 

kipuongelma, hoidon tarpeen määrittely, suunnitellut hoitotyön toiminnot, tavoitteet 

sekä saavutetut tulokset. (Salanterä ym. 2006, 102-103.)  
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3.3 Potilasasiakirjat 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298) määrittelee, että 

potilasasiakirjoja ovat ”potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat sekä 

lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat samoin kuin 

muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta 

saadut tiedot ja asiakirjat”. Potilasasiakirjoja ovat siis potilaskertomuksen lisäksi 

esimerkiksi lähetteet sekä laboratorio- ja röntgenlausunnot. Potilaskertomus on jatkuva 

kronologinen asiakirja, joka sisältää merkinnät potilaan osastohoitojaksoista sekä 

avohoidon ja kotihoidon käynneistä. Hoitokertomus on osa potilaskertomusta. Se 

sisältää tiedot potilaan hoidon suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista. 

(Saranto & Sonninen 2007.) Myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) 

määrää, että nämä tiedot hoitotyön prosessin vaiheista tulee merkitä potilasasiakirjoihin. 

 

Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan perustiedot, kuten nimi ja syntymäaika. 

Lisäksi tehdään merkintä jokaisesta palvelutapahtumasta. Sairauden hoitoa koskien 

merkitään, miten hoito on toteutettu ja millaisia ratkaisuja hoitoa koskien on tehty. 

Mikäli hoidon aikana ilmenee jotakin erityistä, myös siitä tehdään merkintä 

potilasasiakirjaan. Leikkauksesta tai muusta toimenpiteestä laaditaan erillinen 

toimenpidekertomus, josta käy ilmi toimenpiteen kulku ja perusteet sen aikana tehdyille 

ratkaisuille. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009/298.) 

 

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassapidettäviä eikä niitä saa luovuttaa ulkopuoliselle 

ilman potilaan kirjallista suostumusta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785). 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja lääkelaitos voivat kuitenkin antaa luvan 

potilasasiakirjoihin kirjattujen tietojen luovutukseen, mikäli se tapahtuu 

terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa, tai näihin liittyvää 

tieteellistä tutkimusta varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista 

henkilörekistereistä 1989). Potilasasiakirjat tulee hävittää heti, kun niiden 

säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Asiakirjoja säilytetään siis niin kauan, kuin 

potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen sekä hoitoon liittyvien mahdollisten 

korvausvaatimusten tai tieteellisen tutkimuksen kannalta on välttämätöntä. (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.)  
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Hoitotyön kirjaamisen tulee olla yhdenmukaista, jotta potilasasiakirjoista on helppo 

löytää oleellinen tieto nopeasti. Siksi valtakunnallisella tasolla onkin luotu yhteisiä 

sopimuksia, joilla pyritään vakioimaan kirjaamisen käytännöt. Nykyisin kirjaaminen 

tapahtuu pääasiassa sähköisesti ja rakenteisen mallin mukaan. Yhteiset sopimukset 

kirjaamiskäytännöistä lisäävät myös eri terveyspalvelujen tuottajien sähköisten 

järjestelmien yhteensopivuutta. (Saranto & Sonninen 2007, 12-13.) Huolellisesti kirjatut 

hoitotiedot mahdollistavat hoidon onnistumisen arvioinnin. Kirjaamisen tulee olla 

säännöllistä hoidon jatkuvuuden, suunnittelun sekä toteutuksen turvaamiseksi. 

Asiakirjoihin ei pidä kirjata hoidon kannalta epäoleellisia asioita. (Salanterä ym. 2006, 

102-103.)  

 

Hoitotyön vaiheet eli hoidon tarpeen määrittäminen, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus 

sekä hoidon arviointi perustuvat Maailman terveysjärjestön (World Health 

Organization) päätöksenteon prosessimalliin. Suomessa tämä malli on ollut käytössä 

1980-luvulta asti. Sähköiset potilastietojärjestelmät tukevat tämän mallin mukaista 

toimintaa ja kirjaamista. (Sonninen & Ikonen 2007; 75-76; Iivanainen & Syväoja 2012, 

15.)  

 

Suomessa hoitotyön rakenteisen kirjaamisen avuksi on kehitetty Suomalainen hoitotyön 

luokituskokonaisuus Finnish Care Classification eli FinCC. Tämä luokituskokonaisuus 

koostuu tarveluokituksesta, toimintoluokituksesta sekä tulosluokituksesta. Tarve- ja 

toimintoluokituksilla on hierarkkinen rakenne, johon kuuluvat komponentit, pääluokat 

ja alaluokat. Hierarkiassa ylimpänä ovat komponentit, jotka ovat abstakteja. 

Komponentteja ovat esimerkiksi ”aktiviteetti”, ”selviytyminen” ja ”ravitsemus”. 

Komponenttien alle sijoittuvat pääluokat, esimerkiksi ”akuutti kipu”, ”mielialan 

muutos” ja ”vähentynyt ravinnon tarve”. Pääluokat ovat konkreettisia ja niiden mukaan 

voidaan jo tehdä varsinaista kirjaamista. Osa pääluokista jakautuu vielä alaluokkiin, 

esimerkiksi pääluokka ”lääkehoidon ohjaus” jakautuu alaluokkiin ”lääkehoidon 

suullinen ohjaus”, ”lääkehoidon kirjallinen ohjaus” sekä ”lääkehoidon puhelinohjaus”. 

Komponentteja on 17, pääluokkia 215 ja alaluokkia 330. Tulosluokituksessa puolestaan 

on vain kolme vaihtoehtoa, jotka ovat tulos parantunut, tulos ennallaan ja tulos 

heikentynyt. (Liljamo, Kinnunen & Ensio 2012, 3, 11, 17.) 
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3.4 Näyttöön perustuva kivun arvioinnin ja hoidon kirjaaminen 

 

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus on julkaissut vuonna 2013 ohjeistuksen aikuispotilaan 

lyhytkestoisen kivun hoidosta kirurgisen toimenpiteen jälkeen. Ohjeistuksen mukaan 

potilasasiakirjojen merkinnöistä tulee näkyä, mitä päätöksiä ja millä perustein kivun 

hoidosta on tehty. Potilasasiakirjoihin kirjataan, miten kivunhoito on toteutettu, onko 

sen aikana ilmennyt jotain erityistä sekä kivunhoidossa huomioon otettavat tiedot 

kivunhoidon haitallisista vaikutuksista tai tehottomuudesta. Lisäksi merkinnöistä tulee 

käydä ilmi, kuka lääkemääräyksen on antanut, potilaan mahdolliset lääkeaineallergiat, 

päivittäiset huomiot potilaan kivusta sekä sen hoidosta ja mikäli potilas kieltäytyy 

kivunhoidosta. Potilasasiakirjoista tulee myös ilmetä, kuka merkinnän on tehnyt ja 

milloin sekä merkinnän tekijän asema. Suosituksen mukaan vähitään kerran työvuoron 

aikana tulisi kirjata luonnehdinta potilaan kivun sijainnista, käytetty hoitomenetelmä, 

kivun hoidon teho sekä mahdolliset haittavaikutukset ja kivun voimakkuus levossa ja 

liikkeessä. (Salanterä ym. 2013.) 

 

Suomen anestesiologiyhdistys ry sekä Suomen kivuntutkimusyhdistys ry ovat 

julkaisseet oman suosituksensa akuutin leikkauksen jälkeisen kivun ja kivun hoidon 

kirjaamisesta vuonna 2012. Tämän ohjeistuksen mukaan kivusta ja kivun hoidosta tulisi 

kirjata vähintäänkin kivun voimakkuus validoidulla mittarilla mitattuna, käytetty kivun 

hoitomenetelmä sekä kivun hoidon haittavaikutukset. Samoin kuin Hotuksen 

ohjeistuksessa, myös tässä ohjeistuksessa neuvotaan mittaamaan ja kirjaamaan kivun 

voimakkuutta jokaiselta potilaalta vähintään kerran työvuoron aikana. Voimakkuutta 

tulisi mitata ja kirjata sekä levossa että liikkeessä. Ohjeistuksen mukaan tulisi pyrkiä 

siihen, että kirjattu tieto siirtyy potilastietojärjestelmien välillä potilaan mukana 

automaattisesti. Kivun hoitoon osallistuvien työntekijöiden tulisi myös saada riittävästi 

koulutusta kivun kirjaamisesta yksikön potilastietojärjestelmään eivätkä 

tietojärjestelmien tekniset ominaisuudet tai kirjaamistavat saa estää 

vähimmäisvaatimusten kirjaamista. (Suomen Anestesiologiyhdistys ry & Suomen 

kivuntutkimusyhdistys ry 2012, 119.) 

 

Kansainvälisissä ohjeistuksissa toistuvat samat elementit kuin suomalaisissa. Registered 

Nurses’ Association of Ontario on julkaissut vuonna 2013 ohjeistuksen kivun 

arvioinnista ja hoidosta. Myös tämä ohjeistus suosittaa, että potilasasiakirjoihin tulisi 

merkitä potilaan kivun ominaispiirteet, eli esimerkiksi voimakkuus, laatu, sijainti ja 



23 

 

mikä voimistaa tai vähentää kipua. Lisäksi suositetaan kirjaamaan potilaan vaste kivun 

hoitoon. (Registered Nurses’ Association of Ontario 2013, 30; 39.) 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistus kivun hoidosta ja kirjaamisesta 

noudattaa Hotuksen linjoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laatiman ohjeistuksen 

mukaan kivun arviointia tulee tehdä aina kun potilas tulee hoitoon kivun takia. Akuutin 

kivun potilailta kivusta tulisi kysyä vähintään kerran vuoron aikana ja kaikilta muiltakin 

sairaalapotilailta vähintään kerran päivässä. Lisäksi arviointi tulee tehdä aina ennen 

kivun hoitoa tai lääkitystä sekä niiden jälkeen. Potilasasiakirjaan tulee kirjata kivun 

sijainti, alkamisajankohta, luonne, tyyppi ja voimakkuus, sekä keneltä tiedot on saatu. 

Mikäli potilas ei itse pysty arvioimaan kipua, voidaan arvioida kipukäyttäytymistä, 

kysyä läheisiltä tai tehdä fysiologisia mittauksia.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyö toteutetaan sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää 

käyttäen. Kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla vaikuttaa tulkitseva tiedekäsitys, jonka 

avulla voidaan ymmärtää ja tulkita kokemuksia ja todellisuutta sekä ilmiöiden välisiä 

yhteyksiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on usein sanallista. (Vehviläinen-

Julkunen & Paunonen 1998, 20.) Kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla on usein 

pyrkimys ymmärtää ilmiöitä eikä niinkään etsiä tilastollisia yhteyksiä kuten 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Siksi tarvittavan aineiston määrää ei voida tarkkaan 

määritellä, vaan se on harkinnanvarainen ja valitaan tutkijan asettamien kriteerien 

mukaan tutkimuksen näkökulmaan ja päämäärään suhteuttaen. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käytettäessä lähtökohtana on 

tutkittavan ilmiön numeerinen mittaaminen ja objektiivinen havainnointi. 

Aineistonkeruu tapahtuu strukturoidusti ja pyrkimyksenä on yleistettävä tulos riittävän 

laajan tutkimusotoksen avulla. Perusajatuksena otoksen keräämisessä on, että valitun 

joukon tulisi mahdollisimman tarkasti ominaisuuksiltaan edustaa sitä perusjoukkoa jota 

tutkitaan, sillä on yleensä mahdotonta tutkia kaikkia tutkittavan ilmiön perusjoukkoon 

kuuluvia. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 62.) 

 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämistä kutsutaan triangulaatioksi, 

jolloin analyysitavat täydentävät toisiaan ja pyrkivät tekemään tutkimuksesta 

luotettavamman. Opinnäytetyössämme triangulaation tarkoituksena on lisätä 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä tarkastelemalla sitä monesta näkökulmasta. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 75-76.) Opinnäytetyömme lähtökohtana 

toimivassa tutkimuksessa tutkittiin, kuinka usein kivun arviointia toteutettiin ja tätä 

tutkimusta jatkamme työssämme. Kvalitatiivisin keinoin taas haluamme tutkia, kuinka 

kivun arviointia ja hoitoa kirjataan sanallisesti ja miten potilaan oma kokemus kivusta 

tulee kirjauksissa esiin.  
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4.2 Tutkimusaineiston keruu 

 

Käytimme aineistonamme yliopistollisen sairaalan kahden kirurgisen osaston hoitajien 

kirjauksia kivun arvioinnista ja hoidosta eli tutkimusaineistomme koostuu 

dokumenteista. Dokumentilla tarkoitetaan aineistoa, mikä on tuotettu visuaalisessa 

muodossa ja kuvaa menneisyydessä tapahtunutta asiaa. Dokumentteja ovat esimerkiksi 

raportit, muistiinpanot, kirjeet, videot tai opinnäytetyömme tapauksessa 

potilasasiakirjat. Mennyttä aikaa kuvaavia aineistoja tutkimalla on mahdollisuus 

ymmärtää tutkimuksen kohteen kehittymistä. (Kananen 2014, 90-91). Kirjauksista 

analysoimme hoitajien tekemää sanallista kivun kirjaamista sekä sitä, kuinka potilaan 

omaa arviota kivustaan on kirjattu.  

 

Kvantitatiisen osion aineistonkeruussa käytimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

laatimaa strukturoitua tutkimuslomaketta, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia 

aikaisemman tutkimuksen kanssa. (liite 1) Aineistonkeruu toteutettiin 

satunnaisotannalla ja otannan laajuus on kahdestakymmenestä potilaasta yhden 

vuorokauden aikana tehdyt kirjaukset. Aineistonkeruu totetutettiin tutkittavalla osastolla 

tammikuussa 2018. Tutkimusaineiston ajankohdan valintaa rajattiin siten, ettei 

tutkimusaineistoa kerätty kesälomakaudelta, jolloin osastoilla työskentelee usein 

huomattava määrä vakituisia työntekijöitä sijaistavia kesätyöntekijöitä. Tällä perusteella 

valitsimme ajankohdaksi lokakuun 2017 ja arvoimme tutkittavan vuorokauden, jonka 

kirjauksista aineistonkeruu toteutettiin. Koska tutkimus on retrospektiivinen eli aineisto 

on menneeltä ajanjaksolta ja aineistonkeruun ajankohta satunnainen, ei 

hoitohenkilökunta kirjatessaan ole tiennyt, että heidän kirjauksiaan kivun arvioinnin 

osalta tullaan käyttämään tutkielmassa.  

 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Opinnäytetyössämme selvitimme kuinka usein tutkimillamme osastoilla kirjattiin kivun 

sijainti, alkamisajankohta, luonne, tyyppi, voimakkuus, käytetty kipumittari ja kivun 

arvioija. Näiden muuttujien sisällöllinen ominaisuus on määritelty Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin (2016) kivun arvioinnin ja kirjaamisen ohjeistuksessa. Kirjauksista 

rajasimme analyysiin vain kipua koskevat kirjaukset, joita kertyi valitsemaltamme 

vuorokaudelta yhteensä 67 kappaletta.  
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Kvantitiivisen aineiston käsittely aloitetaan numeroimalla lomakkeet, jotta 

havaintoyksiköstä tallennetut tiedot voidaan tarkistaa myös jälkikäteen. (Vilkka 2007, 

111). Aineistoa käsitellessämme numeroimme aineistomme juoksevilla numeroilla 

siten, että yhdestä potilaasta tehdyt kirjaukset oli eritelty muista potilaista.  Kävimme 

systemaattisesti läpi kaikki kipukirjaukset merkiten havainnot Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin strukturoituun tutkimuslomakkeeseen. (liite 1) Tutkimuslomakkeen 

pystysarake kuvaa opinnäytetyömme havaintoyksikköä eli yhdestä potilaasta tehtyjä 

kirjauksia yhden hoitovuorokauden aikana. Vaakarivit taas kuvaavat muuttujia eli 

havaintoyksikköön liittyvää mitattavissa olevaa ominaisuutta. Täytimme 

tutkimuslomaketta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmiin ohjeistuksen mukaan eli 

merkitsimme rastin lomakkeeseen, mikäli potilaan kirjauksista löytyi merkintä 

kysytystä muuttujasta.  

 

Kaikki muuttujia koskeva tieto jokaisesta havaintoyksiköstä merkitään taulukkoon, josta 

muodostuu havaintomatriisi. Havaintomatriisin tarkoitus on esittää aineisto lukuarvoina 

analysointia varten. (Vilkka 2007, 111, 173.) Havaintomatriisissamme vaakarivillä on 

yhden havaintoyksikön eli yhden potilaan yhden vuorokauden kirjauksien kaikkien 

muuttujien tiedot. Pystysarakkeessa taas ovat yhden muuttujan tiedot kaikista 

havaintoyksiköistä. Arvo 0 tarkoittaa, että havaintoyksikössä ei ollut mainintaa 

kyseisestä muuttujasta ja arvo 1 tarkoittaa, että maininta löytyi. Jos muuttuja saa kaksi 

arvoa, sitä kutsutaan dikotomiseksi muuttujaksi eli havaintoyksiköllä joko on kysytty 

ominaisuus tai sitä ei ole (KvantiMOTV 2007). 
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TAULUKKO 3 Kivuliaat potilaat havaintomatriisissa 

Tilasto- 

yksikkö 

Sijainti Ajankohta Luonne Tyyppi Voimak- 

kuus 

Mittari Arvioija 

Muuttujan  

arvot 

(0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 

1 1 0 1 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 1 1 0 

3 1 0 1 1 1 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 1 1 0 

6 0 0 0 0 1 1 0 

7 1 0 0 1 1 1 0 

8 1 0 1 0 1 0 0 

9 1 0 0 0 1 1 0 

 

Aineisto tulee aina myös tarkistaa ennen varsinaista analyysia eli tulee varmistaa, että 

havaintomatriisiin syötetyt arvot vastaavat alkuperäistä aineistoa (Vilkka 2007, 113-

114). Täytimme havaintomatriisin huolellisesti yhdessä, jonka jälkeen kävimme läpi 

uudelleen vastauslomakkeelle syötetyt tiedot ja tarkistimme, että ne vastaavat 

havaintomatriisille syötettyjä tietoja. Tarkistimme myös, että muuttujien nimet ovat 

oikein ja arvot kirjattu tarkasti oikeisiin sarakkeisiin.  

 

Kvantitatiivisessa analyysissa analysoimme yksittäisten muuttujien frekvenssiä 

aineistossa käyttäen tulosten havainnollistamiseen graafista tarkastelua. Graafisella 

kuviolla havainnollistetaan ilmiötä visuaalisesti ja helpotetaan oleellisen informaation 

hahmottamista. (KvantiMOTV 2004.) Graafinen kuvio antaa helposti ja nopeasti kuvan 

havaintojen määrästä, mutta se ei yksin riitä esittämään analyysin tuottamia tuloksia 

vaan muodostaa analyysin yhdessä tekstin kanssa. Tarkoituksena on esittää 

keskeisimmät tulokset kuvioina. (Vilkka 2007, 135.) 

 

Tekstiaineiston analysoimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Menetelmä 

soveltuu dokumenttien systemaattiseen ja objektiiviseen analyysiin, jolla pyritään 

rakentamaan tutkimuskohteesta tiivistetty ja yleistettävä kuvaus. Aineistolähtöistä eli 
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induktiivista sisällönanalyysia ohjaavat aineiston laatu sekä asetetut 

tutkimuskysymykset ja tarkoituksena on luoda aineistosta tiivis ja selkeä kuva tulosten 

kannalta merkityksellistä informaatiota kadottamatta. Pyrkimyksenä on etsiä 

tutkimusaineistoista merkityssuhteita tai -kokonaisuuksia.  (Vilkka 2015, 163; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 108.) 

 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa alkuperäinen aineisto pelkistetään eli 

redusoidaan niin, että aineistosta jää jäljelle vain tutkimukselle olennainen osa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 123). Toteutimme vaiheen luomalla yleiskäsityksen tutkittavasta 

aineistosta ja tiivistämällä aineiston rajaamalla ulkopuolelle kaikki kirjaukset, jotka 

eivät koskeneet kipua. Tämän jälkeen siirsimme kaikki kirjaukset kivusta omaan 

tiedostoon. Teimme aineistoon jäsenteleviä merkintöjä sekä luokitteluja merkitsemällä 

koodein kirjauksia, joissa toistuivat samanlaiset tai samankaltaiset asiat ja saimme näin 

alustavan kuvan aineistosta ja helpotimme datan jäsentelyä. Tämän jälkeen 

muodostimme alkuperäisistä kirjauksista pelkistettyjä ilmauksia. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 123) määrittelevät pelkistämisen pohjaksi aineiston ryhmittelylle eli 

klusteroinnille, jossa samaa ilmiötä kuvailevat pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään omiksi 

ryhmiksi. Yhdessä alkuperäisilmauksessa voi olla useampiakin pelkistettyjä ilmauksia. 

 

TAULUKKO 4 Aineiston pelkistäminen  

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

Päänsärkyä valitteli. Lääkitään. Potilas kertoo päänsärystä.  

Päänsärkyä hoidettu lääkityksellä. 

Vatsakipua ei kysyttäessä ole. Potilas kertoo olevansa kivuton. 

Aristus oikealla kylkikaaren alla 

vähentynyt. 

Kipu kylkikaaressa. 

Kipu vähentynyt. 

Kipua ei koe vatsalla nyt. Kevyesti 

palpoidenkaan ei tunnu kipua. 

Kivuton.  

Provosointi ei aiheuta kipua. 

Toimenpiteen jälkeen ei kipua. Kivuton. 

kipua vatsalla, VAS 6. Haluaa nyt kokeilla 

ensi kylmäpussia. Se viety 

Kipu vatsalla VAS 6.  

Potilas pyytänyt kylmäpussia. 

OXYNORM 10mg/ml; Annettu 6 mg IM: 

VAS 7 vatsalla 

Vatsakipua hoidettu lääkityksellä. 

Kipu vatsalla VAS 7. 
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Aineiston pelkistämisen jälkeen seuraa aineiston ryhmittely, jossa samaa ilmiötä 

kuvaavista pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan alaluokat. Tällöin aineisto tiivistyy 

yksittäisistä käsitteistä yleisempiin käsitteisiin luokittelun kautta. Alaluokat 

muodostetaan ja nimetään pelkistettyjen ilmauksien sisällön mukaisesti. Tämän jälkeen 

luokittelua jatketaan yhdistelemällä alaluokkia aineiston yläluokiksi. Yläluokista taas 

muodostetaan pääluokkia. Luokittelun tarkoituksena on tiivistää tutkimusaineistoa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) Ryhmittely toteutetaan tutkimusongelman pohjalta sen 

mukaan, mitä tutkimusaineistosa halutaan analysoida.  

 

TAULUKKO 5 Alaluokkien muodostaminen 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Potilas kertoo olevansa kivuton. 

Kivuton. 

Kivuttomuus 

Potilas kertoo päänsärystä. 

Potilas kertoo olevansa kivuton. 

Potilaan oma arvio kivusta 

Päänsärkyä hoidettu lääkityksellä. 

Vatsakipua hoidettu lääkityksellä. 

Oireenmukainen lääkkeellinen kivunhoito 

Potilas pyytänyt kylmäpussia Oireenmukainen lääkkeetön kivunhoito 

Kipua haavan reunassa. 

Potilas kertoo päänsärystä. 

Kipu vatsalla VAS 6 

Kivun sijainti 

Kipu vatsalla VAS 6 Kipumittari  

 

Alaluokkien muodostamisen jälkeen luokittelua jatketaan yhdistelemällä sisällöllisesti 

samankaltaiset alaluokat aineiston yläluokiksi. Yläluokista taas muodostetaan 

pääluokkia. Ryhmittelyn avulla aineistosta samaa ilmiötä tarkoittavat tai kuvaavat 

käsitteet ryhmitellään, jolloin ne muodostavat loogisen kokonaisuuden ja luovat 

alustavia kuvaksia ilmiöstä, jota tutkitaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124-125.) 
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TAULUKKO 6 Yläluokkien ja pääluokkien muodostaminen 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Potilaan oma arvio kivusta Kivun arvioija 

 

Kivun arviointi 

Hoitaja arvioinut kipua 

Kivuttomuus Kivun kokeminen 

Kivun sijainti 

Kipumittari 

Oireenmukainen 

lääkkeellinen kivunhoito 

Lääkkeellinen kivunhoito Kivun hoito 

Oireenmukainen 

lääkkeetön kivunhoito 

Lääkkeetön kivunhoito 

 

Kun aineisto on pelkistetty ja ryhmitelty edetään abstrahointiin eli aineiston 

käsitteellistämiseen. Abstrahoinnin tarkoituksena on erotella aineistosta olennainen tieto 

ja muodostaa sen pohjalta teoreettisia käsitteitä sekä johtopäätöksiä, jonka avulla 

tutkimusongelmaan löydetään ratkaisu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125-127.) On 

kuitenkin tärkeä ymmärtää, että pelkkä aineiston luokittelu ei ole vielä laskettavissa 

analyysiksi, vaan luokittelun jälkeen seuraa varsinainen analyysi sekä johtopäätelmät. 

Aineisto ei anna valmiita vastauksia ilman tutkijan omaa tulkintaa. (Hakala 2017, 172-

173.) Opinnäytetyössämme selvitimme, kuinka kivusta kirjataan tutkimillamme 

osastoilla ja kuinka potilaan oma kokemus kivusta nousee kirjauksissa esiin. Analyysin 

viitekehyksenä käytimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjetta kivun 

arvioinnista ja kirjaamisesta sekä tutkimustietoa näyttöön perustuvasta hoitotyöstä ja 

kivun arvioinnin kirjaamisesta.  
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Kuinka usein kivusta kirjattiin? 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) laatimassa tutkimuslomakkeessa kysyttiin, onko 

potilastietoihin merkitty kivun sijainti, alkamisajankohta, luonne, tyyppi ja voimakkuus 

sekä käytetty kipumittari ja kivun arvioija. Tutkittavilta osastoilta valikoitiin 

tutkimukseen 20 potilasta, joista yhdeksän oli kirjattu kokeneen kipua tutkimukseen 

valikoituneena päivänä. Kirjauksia kivusta oli yhteensä 67 kappaletta ja näistä 

aamuvuoron aikana tehtyjä kirjauksia oli 23 kappaletta, iltavuorossa tehtyjä 28 

kappaletta ja yövuorossa 16 kappaletta. Puolet potilaista (N=20) ei kirjausten mukaan 

kokenut kipua. Yhden potilaan osalta kivusta ei ollut ollenkaan kirjauksia koko 

vuorokauden ajalta. (Kuvio 2)  

 

 

KUVIO 2. Kipua kokeneet potilaat.  

 

Yhdeksästä kivuliaasta potilaasta kahdeksalta oli kirjattu kivun sijainti (Kuvio 3) ja 

kivun sijainti oli mainittu yhteensä 16 kirjauksessa. 
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KUVIO 3. Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta kivun sijainnista. 

 

Kivun tarkkaa alkamisajankohtaa tai kiputilan kestoa ei oltu kirjattu yhdenkään potilaan 

kirjauksiin. (Kuvio 4) 

 

 

KUVIO 4. Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta kivun alkamisajankohdasta.  

 

Kivun luonne puolestaan oli kirjattu kolmelta eri potilaalta (Kuvio 5) yhteensä viiteen 

kirjaukseen.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta kivun sijainnista

Kyllä Ei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta kivun 
alkamisajankohdasta

Kyllä Ei



33 

 

 

KUVIO 5. Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta kivun luonteesta.  

 

Kivun tyyppi oli kirjattu vain kahden potilaan kohdalla kahdessa kirjauksessa. (Kuvio 

6) 

 

 

KUVIO 6. Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta kivun tyypistä.  

 

Kivun voimakkuudesta oli kirjattu sanallisesti ilman kipumittaria viiden potilaan 

kirjauksissa yhteensä seitsemän kertaa. Kipumittaria oli kirjauksissa käytetty viiden 

potilaan kohdalla viidessä kirjauksessa (Kuvio 7). Neljässä kirjauksessa oli käytetty 
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kipujanaa eli VAS:ia (visual analog scale) ja yhden potilaan kohdalla oli lisäksi käytetty 

myös NRS-kipumittaria (numerical rating scale).  

 

 

KUVIO 7. Kivuliaan potilaan kirjauksissa maininta käytetystä kipumittarista.  

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistus määrittelee, että kipua tulisi arvioida 

muutosten varalta säännöllisesti. Akuutin kivun vuoksi hoitoon tulleilta potilailta 

ohjeistetaan arvioimaan kipua aina hoitojakson alkaessa ja tämän jälkeen vähintään 

kerran työvuoron aikana. Lisäksi kipua tulisi arvioida aina ennen ja jälkeen 

kivunhoidon, esimerkiksi aina kipulääkettä annettaessa. Kaikilta sairaalassa olevilta 

henkilöiltä tulisi arvioida kipua vähintään kerran päivässä, vaikka henkilö olisikin ollut 

aiemmin kivuton. Tutkituista 20 potilaasta 15 oli osastolla hoidossa koko tutkitun 

vuorokauden ajan ja viisi potilasta kirjattiin sisään osastoille iltavuoron aikana. 

Yhtäkään aineistossa ollutta potilasta ei kirjattu vuorokauden aikana ulos osastoilta. 

Yhdeltä potilaalta kirjauksia ei ollut lainkaan, mutta 19 potilaalla kipua oli arvioitu 

vähintään kerran vuorokauden aikana.  

 

Niistä 15:stä potilaasta, jotka olivat osastolla koko vuorokauden, oli 11:n kipua arvioitu 

aamuvuoron ensimmäisten tuntien aikana. Iltavuoron aikana sisäänkirjatuilta viideltä 

potilaalta oli jokaiselta kirjattu kivun arviointi iltavuoron aikana. Yövuoron alussa 

kirjaus kivun arviosta oli yhdeksällä potilaalla 20:stä. Viisi potilasta oli kirjausten 

mukaan jo nukkunut yövuoron alkaessa ja kahdesta ei ollut yövuoron ajalta lainkaan 

kirjauksia. Neljästä yövuoron alkamisen aikaan hereillä olleesta potilaasta kolmella oli 
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vuorokauden aikana ollut kirjausten mukaan kipua, mutta yövuoron alussa kivun arviota 

ei oltu kirjattu.  

 

 

5.2 Kuinka kipua kirjataan? 

 

Kirjaukset kivun arvioinnista olivat pääosin hyvin lyhyitä, jopa yhden sanan tai 

virkkeen mittaisia. Muutamassa tapauksessa kivusta oli kirjattu monisanaisemmin. 

Suurimmassa osassa kivun arvioinnin kirjauksista potilas ei ollut kokenut kipua.  

  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistuksen mukaan tulisi arvioida ja kirjata 

kivun sijainti, alkamisajankohta, luonne, tyyppi, voimakkuus käyttäen saman potilaan 

kanssa aina samaa kipumittaria sekä henkilö, joka kipua on arvioinut. Kivun luonteella 

tarkoitetaan sitä, minkälaista kipua potilas kokee ja esimerkkeinä ohjeistuksessa on 

käytetty muun muassa tylppää, jomottavaa, kirvelevää ja jatkuvaa kipua. Kivun tyypillä 

tarkoitetaan esimerkiksi lepokipua, liikekipua, kipua provosoivia tekijöitä tai kivun 

vaikutusta päivittäisiin toimintoihin. Lisäksi kirjauksista tulisi käydä ilmi, mitä 

kipumittaria potilas on itse halunnut kivun voimakkuuden arvioinnissa käyttää ja 

käyttää samaa kipumittaria systemaattisesti koko hoitojakson ajan. 

 

Kivun sijaintia oli kirjattu pääasiassa kuvaamalla tarkoin missä kohtaa potilas kipua 

tuntee. Vain yhdessä kirjauksessa potilasta kuvaillaan yleisesti kivuttomammaksi 

kipulääkkeen annon jälkeen, mutta kirjauksista ei selviä, mihin kipuun kipulääkettä on 

alun perin annettu.  

 

”Ei osaa arvioida kipuaan. – – Kokee, että kipulääke on auttanut vain pykälän verran. 

Hoitajan silmissä selkästi kivuttomamman ja levollisemman oloinen kipulääkkeen 

jälkeen” 

 

Kivun alkamisajankohdasta tai kivun kestosta ennen kivunhoitoa ei sen sijaan ollut 

ainoatakaan mainintaa kirjauksissa, vaikka osassa kirjauksista tuli ilmi, että potilaan sen 

hetkinen kiputila oli alkanut tutkittavan vuorokauden puolella. 

 

Kivun luonnetta oli kuvailtu kirjauksissa vähäisesti ja käytettyjä termejä olivat ”aristus”, 

”arkuus” ja ”juiliminen”. Useassa kirjauksessa tuotiin esille esimerkiksi potilaan 
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kokema päänsärky, vatsakipu tai kipu olkapäässä, mutta kivun luonnetta ei oltu kuvailtu 

lainkaan. Kivun tyyppiä oli kuvailtu vain niissä tilanteissa, joissa potilaan palpointi oli 

provosoinut kipua. Mitään mainintaa esimerkiksi liikekivusta tai päivittäisten 

toimintojen kuten WC-käyntien aiheuttamasta kivusta ei tutkituista kirjauksista 

löytynyt. Mainittavaa kivun luonteen ja tyypin kuvauksissa oli myös se, että 

muutamassa kirjauksessa potilasta kuvailtiin ensin kivuttomaksi, mutta tämän jälkeen 

kerrottiin potilaan tuntevan kipua kosketuksella provosoimalla.  

 

”Sapen seudusta vähän aristaa painettaessa” 

”Ei varsinaisesti kipua. – – Palpoiden ylävatsalla arkuutta eniten.” 

 

Viidessä kirjauksessa oli käytetty kipumittaria. Kirjauksista ei selvinnyt, oliko potilas 

itse saanut valita käytetyn kipumittarin, kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) 

ohjeistus suosittelee. Yhdessä tapauksessa kivun arviointia oli vaikeuttanut se, että 

potilas ei ole osannut arvioida kipuaan eikä ymmärtänyt VAS-asteikkoa siitä 

huolimatta, että sairaanhoitaja on yrittänyt selittää sen merkitystä. Kirjauksesta ei käy 

ilmi, oliko potilaalle tarjottu vaihtoehdoksi muita kipumittaristoja VAS-asteikon tilalle. 

Potilaalle annettiin kipulääkettä ja myöhemmästä kirjauksesta käy ilmi, että 

sairaanhoitajan ja potilaan arvio kipulääkkeen tehosta poikkeavat toisistaan. Kipua oli 

arvioitu paljon myös sanallisesti ilman kipumittarin käyttöä. 

 

”Pientä kipua ylävatsalla” 

”Aristus oikean kylkikaaren alla vähentynyt.” 

”Olkapään kipu hieman helpottanut.” 

 

Suurimmassa osasassa kirjauksista oli käytetty termiä ”kipu”. Osassa kirjauksista oli 

kuitenkin käytetty epäselviä ilmauksia, joista ei voi olla täysin varma, viitataanko niillä 

kivuntuntoon vai potilaan yleistilaan. Useimmista kirjauksista kävi ilmi selkeästi, onko 

potilas kivulias vai ei. Kirjausten joukossa oli kuitenkin myös kirjauksia, joissa oli 

käytetty epäselviä tai epämääräisiä ilmauksia, jolloin oli vaikea tulkita, onko potilas 

täysin kivuton vai onko hän kivulias. 

 

”Vointi hyvä” 

”Kivut hallinnassa.” 

”Kivut aisoissa.” 
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Kivun hoitomuodoista oli kirjattu lähinnä lääkkeellistä hoitoa. Lääkkeettömistä 

hoitomuodoista oli mainittu vain kylmäpussin käyttö. Mikäli kivun hoitokeinoja oli 

kirjattu, oli hoidon vaikuttavuutta yleensä myös seurattu ja kirjattu. Yhden potilaan 

kohdalla kipulääkettä oli annettu alkuillasta, mutta tämän jälkeen kirjauksia kivusta ei 

ollut lainkaan loppuvuoron ajalta.  

 

”Oikeassa olkapäässä kipua. Lääkitään.” 

”Vatsa kivut helpottaneet, kylmäpussista apua.”  

”Kipulääke auttanut.” 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohje määrittelee, että kivun arviointia koskevat 

kirjaukset tulisi kirjata potilaskertomuksessa täsmällisesti sen otsikon alle, mikä 

kyseisessä yksikössä on sovittu. Lähes kaikki kirjaukset kivun hoitoon ja arviointiin 

liittyen oli aineistossamme tehty Aisti- ja neurologiset toiminnot -otsikon alle. Lisäksi 

muutamia kirjauksia kivusta löytyi Verenkierto- sekä Lääkehoito-otsikoiden alta.  

 

 

5.3 Potilaan oma kokemus kivusta kirjauksissa 

 

Näyttöön perustuvat hoitotyön suositukset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että kivun 

arvioinnin lähtökohtana tulisi aina olla potilaan oma arvio ja kokemus kivusta. Siksi 

kipua arvioidessa potilaalta tulisi aina kysyä hänen arvionsa kivun voimakkuudesta sekä 

kivun luonteesta ja sijainnista. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2016; Sarajärvi ym. 2013, 

12; Kipu: Käypä hoito –suositus 2017.)  Huomattavassa osassa kirjauksia ei kuitenkaan 

oltu lainkaan määritelty miten tai keneltä tieto potilaan kivuista oli saatu. Näistä 

kirjauksista ei tule ilmi, oliko potilas kertonut kivusta itse vai oliko sairaanhoitaja 

kysynyt potilaalta kivusta tai arvioinut kipua muilla keinoilla. Kirjauksista ei myöskään 

ilmennyt, oliko potilaan omainen osallistunut jollakin tavalla kivun arviointiin.  

 

”Ei kipuja.” 

”Kivuton.” 

 

Vain harvoista kirjauksista ilmeni yksiselitteisesti, että tieto kivusta on saatu potilaalta 

itseltään. Osassa kirjauksista oli määritelty, että potilaalta on kysytty kivusta, mutta 
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joistakin kirjauksista ei käy ilmi, onko potilas maininnut kivusta kysyttäessä vai oma-

aloitteisesti.  

 

”Kipuja ei kysyttäessä kerro olevan.” 

”Potilaan mukaan ei kipuja.” 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka usein kivusta kirjataan sekä kuinka 

kivun arviointia kirjataan kahdella kirurgisella vuodeosastolla. Tarkasteltujen kirjausten 

joukossa ei ollut yhtäkään kirjausta kivusta, joka olisi ollut täysin Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistuksen mukainen. Myöskään potilaan oma näkökulma 

kivusta ei yleensä tullut kirjauksista esiin. Kivun hoitotyön kirjaaminen oli molemmilla 

tutkituilla osastoilla puutteellista ja epäjohdonmukaista, minkä seurauksena potilaan 

kiputilassa tapahtuvien muutosten havainnoiminen sekä tilanteen kehittymisen seuranta 

voi olla haastavaa. 

 

Määrällisissä tuloksissa positiivista on kivun arvioinnin säännöllisyys osastoilla. Vain 

yhdeltä potilaalta kirjaukset kivusta puuttuivat tarkastellun vuorokauden aikana 

kokonaan. Kipua tulisi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistuksen mukaan 

kirjata akuutin kivun potilailta vähintään kerran työvuoron aikana sekä jokaiselta 

potilaalta vähintään kerran vuorokaudessa ja tämä oli molemmilla tutkimusosastoilla 

toteutunut pääosin hyvin. Tästä voimme päätellä, että osaston hoitajat ovat sisäistäneet 

säännöllisen kivun arvioinnin merkityksen hoitotyössä ja pitävät sitä tärkeänä. Silti 

vuorokauden aikana hoidossa oli ollut myös potilas, jolta ei oltu kirjattu ainoatakaan 

kivun arviointia yhdessäkään vuorossa.  

 

Kivuliaiden potilaiden kiputilanteen seurannan kirjaukset olivat osin puutteellisia. 

Potilaan kipua ja kivun hoidon vaikuttavuutta tulisi seurata aktiivisesti, jotta hoidon 

teho voidaan todentaa eikä potilaan kipu pitkity turhaan (Suomen Anestesiologiyhdistys 

ry & Suomen kivuntutkimusyhdistys ry 2012; Salanterä ym. 2013, 20). Aineistomme 

kirjauksissa tämä ei aina toteutunut. Joissakin kirjauksissa oli mainittu, että potilas oli 

ollut kivulias ja saanut hoitoa kipuun, mutta loppuvuoron tai edes vuorokauden aikana 

ei kirjauksia potilaan kivun arvioinnista enää ollut. Uskomme, että kivun hoito voi jäädä 

riittämättömäksi, mikäli hoidon vaikuttavuutta ei arvioida kohtuullisen ajan kuluttua. 

Lisäksi vaikuttavuuden arvioinnin puutokset voivat hankaloittaa potilaan hoitoa 

jatkossa, mikäli kiputila uusiutuu, mutta edellisten hoitojen vaikuttavuutta ei ole 

kirjattu. Tällöin erityisen hyvin potilasta auttaneet kivun hoitokeinot voivat jäädä 
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käyttämättä tai vastaavasti potilasta hoidetaan tehottomilla hoitomuodoilla, koska 

kirjaukset kivun hoitokeinon huonosta vasteesta kyseisellä potilaalla ovat jääneet 

kirjaamatta. 

 

Myös kivun sijaintia oli kirjattu täsmällisesti, mutta tarkkaa alkamisajankohtaa tai kivun 

kestoa arvioimishetkellä ei oltu merkitty yhteenkään kirjaukseen. Tämä on mielestämme 

huolestuttavaa, sillä jos kivun alkamisajankohtaa tai kestoa ei kirjata, voi kivun 

pitkittyminen jäädä huomaamatta. Kirurgisilla vuodeosastoilla tulisi ottaa huomioon, 

että mikäli postoperatiivinen akuutti kipu pitkittyy, kehittyy 2-10 %:lle potilaista 

krooninen kiputila, jotka ovat usein vaikeita ja pitkäkestoisia hoitaa ja aiheuttavat 

kustannusten lisäksi myös inhimillistä kärsimystä ja elämänlaadun huononemista 

(Salanterä ym. 2013, 3).  

 

Kivun luonnetta oli kirjattu vain kolmelta potilaalta ja siitä oli vuorokauden aikana 

yhteensä viisi kirjausta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistuksessa 

esimerkkeinä luonnetta kuvaavista sanoista olivat ” tylppä, pistävä, jomottava, jatkuva, 

viiltävä, kirvelevä”. Tutkittavissa kirjauksissa käytetyt sanat olivat kansanomaisempia 

ja monitulkintaisempia, kuten ”juiliminen”. Kivun luonteen arviointi on erittäin tärkeää, 

sillä sen avulla voidaan tehdä päätelmiä kivun syystä sekä seurata potilaan 

kivuntuntemuksen mahdollisia muutoksia. Ongelmana voi kuitenkin olla, että sama sana 

voi tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. (Salaterä ym. 2006, 89.) 

 

Kivun tyyppi oli määritelty ainoastaan kahdessa kirjauksessa kahden potilaan kohdalla. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistuksen mukaan kivun tyyppejä voivat olla 

esimerkiksi liikekipu tai lepokipu. Lisäksi ohjeistuksen mukaan kivun tyypin lisäksi 

tulisi kirjata kivun vaikutus päivittäisiin toimintoihin ja kipua provosoivat tekijät. Ainoa 

kivun tyyppi, josta kirjauksia oli tehty, oli palpoimisen aiheuttama kipu. Kivun tyypin 

kirjaamisessa on runsaasti puutteita, sillä tutkimillamme kirurgisilla vuodeosastoilla 

potilaat toipuvat usein suuristakin toimenpiteistä. Liikekivulla tarkoitetaan kipua, joka 

esiintyy paitsi potilaan liikkuessa paikasta toiseen myös kipua, joka esiintyy esimerkiksi 

istuessa tai sängyssä kääntyessä. Liikkeen provosoima kipu on usein voimakkaampaa 

kuin lepokipu. (Salanterä & Danielsson-Ojala 2011, 30). Aineistomme mukaan potilaat 

kokivat tutkitun vuorokauden aikana kovaksi luokiteltua kipua, mutta mitään huomioita 

sen vaikutuksesta esimerkiksi liikkumiseen tai päivittäisiin toimintoihin kuten WC:ssä 

käymiseen ei oltu kirjattu. Potilaiden kivun arvioinnin kirjauksiin ei myöskään oltu 
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merkitty, oliko potilaan kivun arvio tehty potilaan maatessa vai liikkeellä ollessa. Koska 

kivun tunne voimistuu usein liikkeestä ja vaikeuttaa siten päivittäisiä toimintoja, on 

mielestämme huolestuttavaa, mikäli kivun tyyppiä hoitotyössä ei arvioida lainkaan. 

Potilaan kivun tuntemus paikallaan sängyssä maaten voi olla huomattavasti liikekipua 

lievempi. Mikäli kipua arvioidaan vain potilaan ollessa paikallaan ja hoidetaan tämän 

arvion mukaan, voidaan kipu arvioida paljonkin todellista lievemmäksi, jolloin kivun 

hoito ei välttämättä ole riittävällä tasolla.  

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2016) ohjeistaa käyttämään kivun voimakkuuden 

arvioinnissa aina potilaan itse valitsemaa kipumittaristoa ja käyttämään samaa mittaria 

koko kipujakson ajan. Kipumittareiden käyttö osastoilla oli kuitenkin kohtuullisen 

vähäistä ja myös epäsäännönmukaista. Kivun voimakkuutta ei aina oltu arvioitu 

lainkaan tai sitä oli arvioitu vain sanallisesti, jolloin kirjauksen lukijalle jää paljon 

tulkinnanvaraa eikä eri hoitajien tekemiä kirjauksia voida pitää vertailukelpoisina 

keskenään. Jos taas kipumittaria oli käytetty, sitä oli käytetty hoitovuorokauden aikana 

vain kerran. Kipumittaria ei käytetty kertaakaan uudestaan edes niissä tapauksissa, 

joissa kiputila jatkui edelleen kipumittarin käytön jälkeen. Tällöin kivun muutoksia ja 

kivun hoidon vaikuttavuutta on haastavaa seurata ja vertailla luotettavasti.  

 

Jokaisen kivuliaan potilaan kirjauksista löytyi myös kirjauksia kivun hoidosta. Hoitoa 

kirjattiin kuitenkin osastoilla hyvin vähäsanaisesti ja lääkityskeskeisesti. Vaikka 

määräykset kivun lääkkeellisestä hoidosta tekee lääkäri, kivun hoitotyö on keskeisesti 

hoitohenkilökunnan toteuttama prosessi. Kivun hoitotyön toteuttamista tulisi määrittää 

paitsi osaston yleiset protokollat, myös potilaan säännöllinen ja yksilöllinen kivun 

arviointi. (Salanterä ym. 2013, 5-6, 16.) Kivun hoidon kirjaaminen voidaan nähdä 

luonnollisena jatkumona kivun arvioinnin kirjaamiselle. Koska kivun arvioinnin 

kirjaaminen oli tutkimillamme osastoilla puutteellista, emme voi pitää yllätyksenä sitä, 

että myös varsinaisen hoitotyön kirjaaminen oli vähäistä. Kirjauksissa näkyi pääasiassa 

se, mitä oli tehty, mutta ei lainkaan sitä, millä perustein päätöksiä kivun hoidon suhteen 

oli tehty. Kirjausten perusteella kivun hoitotyö näyttäytyi hyvin mekaanisena 

toimintana, jossa kipua hoidettiin pääasiassa vain tarvittavalla lääkityksellä. 

 

Vain kerran kirjauksissa oli maininta lääkkeettömästä kivunhoitokeinosta eli 

kylmäpussin käytöstä, ja tällöinkin potilas oli itse pyytänyt kylmäpussia kipuun. 

Hotuksen suositus (2013) aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisestä kivun 
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hoitotyöstä listaa fysikaalisiksi kivun hoitomenetelmiksi esimerkiksi hieronnan, 

kylmähoidon sekä asento- ja liikehoidon ja kehoittaa käyttämään näitä kivun 

hoitokeinoja aina lääkehoidon rinnalla. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia kognitiivisia 

menetelmiä kuten mielimusiikkia tai huomion ohjaamista pois kivusta. Uskomme, että 

tutkimillamme osastoilla käytetään kivun hoitomenetelminä esimerkiksi asentohoitoa 

pyrkimällä löytämään potilaalle vuoteessa tai istuessa asento, jossa potilaan on helpoin 

olla eikä kipu provosoidu. Mahdollisesti nämä asiat tuntuvat hoitotyössä niin arkisilta, 

ettei niitä tulla edes ajatelleeksi kivun hoitokeinoina eikä niiden kirjaamista siten pidetä 

merkityksellisenä. Kivunhoidon jatkuvuuden sekä vaikuttavuuden vuoksi olisi 

mielestämme tärkeää, että myös fysikaalisia sekä kognitiivisia menetelmiä kirjattaisiin, 

jotta myös näitä keinoja pystytään yksilöllisesti hyödyntämään potilaan kivun hoidossa.  

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (2016) ohjeistuksen mukaan kivun arvioinnin 

lähtökohtana tulee toimia potilaan oma arvio kivusta. Samaa suosittelee Suomalaisen 

Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen 

Yleislääketieteen yhdistyksen asettaman työryhmän laatima käypä hoito -suositus 

(2017) kivusta. Opinnäytetyöhömme aineistoon valikoituneissa kirjauksissa potilaan 

oma näkökulma ei tule kirjauksissa kovinkaan hyvin esille. Useimmissa tapauksissa oli 

vain kirjattu, että potilaalla joko on tai ei ole kipua. Kirjauksissa ei kuitenkaan yleensä 

määritelty, onko tieto saatu potilaalta itseltään, hänen omaisiltaan vai onko kyseessä 

sairaanhoitajan oma arvio tilanteesta.  

 

Tutkimustuloksista ilmeni, että sairaanhoitajat seurasivat aikaisempien kirjauksien 

esimerkkiä usein niin hyvässä kuin huonossakin mielessä. Mikäli aamuvuorossa kipua 

oli arvioitu useammin kuin kerran, kirjattiin kivun arvioinnista usein myös iltavuorossa 

useamman kerran. Huomionarvoista on, että teimme saman havainnon sekä kipua 

vuorokauden aikana kokeneiden että kivuttomien potilaiden kohdalla, vaikka 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2016) ohjeistaa kysymään kivusta vähintään kerran 

vuoron aikana vain akuutin kivun potilailta.  

 

Kvantitatiivisen tutkimusosuuden tulokset eivät ole suoraan verrattavissa aikaisempaan 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tekemään tutkimukseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

mittasi tuloksia ennen ja jälkeen pilotin yhteensä 21:ssa yksikössä ja kokonaisotanta oli 

420 potilaskertomusta. Tässä opinnäytetyössä otanta oli ainoastaan 20 

potilaskertomusta, joista osassa potilaalla ei ollut minkäänlaista kipua.  
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KUVIO 4. Potilasasiakirjoihin tehdyt merkinnät ennen ja jälkeen pilotin sekä vuosi 

pilotin päättymisen jälkeen prosentteina. 

 

Kuten kuviosta 4 nähdään, eivät opinnäytetyöhön saadut tutkimustulokset lokakuussa 

2017 ole linjassa aikaisempien, ennen ja jälkeen pilotin mitattujen tulosten kanssa. 

Tämä lienee ainakin osittain seurausta siitä, että opinnäytetyötä varten kerätty aineisto 

(N = 20) on suppea suhteessa alkuperäisen pilottihankkeen aineistoon. Huomionarvoista 

on myös se, että opinnäytetyöhön kerättiin aineistoa ainoastaan kahdelta osastolta, kun 

taas ennen ja jälkeen pilottihanketta kerätyt tiedot ovat 21:ltä eri osastolta. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa perussääntönä voidaan pitää sitä, että mitä suurempi 

otos on, sitä tarkemmat tulokset (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 180).  

 

Osittain lokakuussa 2018 saatujen tutkimustulosten vertailua aiempiin tuloksiin 

vaikeuttaa myös se, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lomakkeessa (liite 1) ei ollut 

tarkempaa ohjeistusta siitä, mitä lomakkeen eri osa-alueilla tarkoitetaan. Jo 

pilottihankkeen jälkeen saadussa palautteessa on mainittu, että lomakkeen käyttö on 

ollut epäselvää ja osa lomakkeista on palautettu puutteellisesti täytettyinä (Pitkänen 

2016). Myös opinnäytetyötä tehdessä jouduttiin tekemään rajanvetoja siitä, mikä 

lasketaan esimerkiksi merkinnäksi kivun arvioijasta. Opinnäytetyön määrällisistä 

tuloksista ei siis voida vetää suoria johtopäätöksiä aikaisempiin tuloksiin verrattuna, 

mutta se antaa kuitenkin osviittaa kirjaamisen tilanteesta kahdella tutkimuskohteena 

olleella osastolla.  
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6.2 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimuskohteet 

 

Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että kirjaaminen ei ole ollut näyttöön perustuvan 

kivun arvioinnin ohjeistuksen mukaista. Toivomme, että tutkimamme osastot saavat 

opinnäytetyöstämme informaatiota kivun hoidon kirjaamisen tilasta ja tätä tietoa 

käytettäisiin kivun arvioinnin ja hoidon kirjaamisen kehittämiseen edelleen. Uskomme, 

että osastoilla on valtavasti osaamista kivun hoitotyöstä ja täsmällisempi kirjaaminen 

sekä helpottaisi kivun hoidon jatkuvuutta että tehostaisi hoitoa entisestään. Toivomme 

myös, että erityisesti kipumittarien käyttö lisääntyisi, sillä niiden avulla kivun arviointi 

sekä kiputilanteen kehittymisen seuranta on systemaattisempaa ja helpommin 

vertailtavissa. 

 

Jatkossa voitaisiinkin tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, ettei kirjaaminen ole 

tapahtunut sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti ja miten näihin tekijöihin voitaisiin 

vaikuttaa. Hoitotyön tutkimussäätiön hoitotyön suositus aikuispotilaan kirurgisen 

toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoidosta mainitsee puutteellisen 

kivunhoitotyön kirjaamisen syiksi muun muassa puutteellisen ja liian vähäisen 

koulutuksen. Lisäksi kivun hoitotyön asianmukaiseen toteutumiseen ja sen kirjaamiseen 

vaikuttavat esimerkiksi ajanpuute, henkilöstöpula, potilaan saama puutteellinen ohjaus 

sekä pre- että postoperatiivisesti että näyttöön perustuvan tiedon soveltamisen ongelmat 

käytännön tasolle. (Salanterä ym. 2013.) Hoitotyöntekijöitä haastattelemalla olisi 

mielenkiintoista selvittää, mitkä asiat kivun arvioinnin kirjaamisessa he kokevat 

haasteellisiksi ja millaiset asenteet heillä ylipäätänsä on kivun arviointia ja sen 

kirjaamista kohtaan.  

 

Opinnäytetyömme tuloksissa ei myöskään juurikaan näkynyt lääkkeettömiä 

kivunhoitokeinoja, vaikka esimerkiksi Käypä hoito –suositus kivusta (2015) nostaa 

lääkkettömät hoitomuodot ensisijaiseksi menetelmäksi, jota kipulääkityksellä 

täydennetään. Jatkossa voisi tutkia, kuinka hyvin sairaanhoitajat ovat saaneet 

perehdytystä ja koulutusta lääkkettömään kivunhoitoon ja toteuttavatko he sitä 

hoitotyössä. 
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6.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen kohteena olevat potilasasiakirjat saimme käyttöömme Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Vaikka käytimme 

opinnäytetyömme aineistona potilasasiakirjoja, ei tutkimuksen tekeminen vaadi 

potilaiden lupaa, sillä tutkimuksessa arvioinnin kohteena ovat potilaiden sijaan 

hoitohenkilökunnan tekemät kirjaukset.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) määrittelee kuinka 

asiakirjoja tulee käsitellä. Koska potilasasiakirjat sisältävät potilaan terveydentilaa 

koskevia tietoja, tulee jokaisen potilasasiakirjoja käsittelevän noudattaa huolellisuutta 

sekä tietojen salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia säädöksiä. Potilaan 

yksityisyyden suoja on turvattava. Potilasasiakirjoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa 

kuin työtehtävä sitä edellyttää ja käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin tulee laatia 

tehtävienmukaisesti ja yksityiskohtaisesti siten, että käyttäjälle laaditaan yksilöidyt, 

tehtävien mukaiset käyttöoikeudet. Sähköisten potilastietojen käytön lokitietojen tulee 

jäädä näkyviin ja niitä tulee säilyttää muuttumattomina vähintään 12 vuotta. Aineiston 

keräämistä varten saimme  henkilökohtaiset tunnukset, joilla voidaan tarvittaessa 

yksilöidä käyntimme potilastietojärjestelmässä ja nähdä, mitä olemme 

potilasasiakirjoista lukeneet. Aineisto kerättiin tutkimuksen kohteena olevassa 

yksikössä.  

 

Käsitellyt asiakirjat ja niistä saadut tiedot sitoudumme säilyttämään siten, etteivät 

potilaiden tai kirjauksia tehneiden henkiöiden henkilötiedot näy dokumenteissa ja tiedot 

ovat ainoastaan opinnäytetyön tekijöiden saatavilla. Opinnäytetyön raportoinnin jälkeen 

tutkimusmateriaalia ei säilytetä ja se tullaan tuhoamaan asianmukaisesti. Tutkimusta 

varten kerättyä aineistoa tulee käsitellä ennaltasovittuja sääntöjä noudattaen ja sitä tulee 

käsitellä kuten sovittu. Tutkijan on myös noudatettava tietosuojalainsäädäntöä ja 

suojella ihmisten yksityisyyttä siten, ettei tutkittavia voi tunnistaa tutkielmasta. (Kuula 

2006, 64.) Opinnäytetyössämme emme tule tarvitsemaan tai käyttämään potilaiden tai 

kirjauksia tehneiden henkilötietoja. Kaikki opinnäytetyöstä tulevat kustannukset 

maksamme itse. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus tutkimuksen toteutuksesta kaikissa 

tutkimuksen vaiheissa. (Hirsjärvi yms. 2015, 232). Opinnäytetyössämme olemme 
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kuvanneet ja perustelleet vaiheet menetelmän valinnasta ja tutkimusaineiston keruusta 

aina analyysiin. Myös aineiston luokittelu on kuvattu tarkasti. Laadullisessa 

tutkimuksessa luotettavuus lähtee siitä, että tutkimuksen menetelmä soveltuu tutkittavan 

aineiston analyysiin ja tutkija itse toimii rehellisesti ja arvioi tutkimuksensa 

luotettavuutta kaikkien tutkimusvalintojensa kohdalla.  (Vilkka 2015, 196-197). Myös 

triangulaatio eli useiden menetelmien käyttö lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Metodologisella triangulaatiolla tarkoitetaan useiden tutkimusmenetelmien käyttöä 

samassa tutkimuksessa ja tutkijatriangulaatiolla sitä, että aineistoa on kerännyt ja 

erityisesti analysoinut ja tulkinnut useampi tutkija. (Hirsjärvi yms. 2015, 233.) 

Opinnäytetyössämme yhdistimme kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta ja olemme 

yhdessä tehneet ja arvioineet jokaista opinnäytetyömme vaihetta. 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on laatinut kivun arvioinnin sekä kirjaamisen kriteerit, 

joiden toteutumista opinnäytetyössämme tutkimme. Selkeiden ja pysyvien kriteereiden 

toteutumista on mahdollista analysoida systemaattisesti ja luotettavasti. Koska aineisto 

kerättiin satunnaistetusti ja menneeltä ajanjaksolta, ei hoitohenkilökunta voinut 

vaikuttaa tutkimustuloksiin esimerkiksi muuttamalla kirjaamistaan tutkimukselle 

suotuisammaksi. Aineisto kerättiin sellaiselta ajankohdalta, milloin yksiköissä on 

työskennellyt mahdollisimman paljon vakituista, koulutukseen osallistunutta 

henkilökuntaa. Opinnäytetyöntekijät eivät ole myöskään itse työskennelleet tai olleet 

opiskelijaharjoittelussa tutkittavissa yksiköissä.  

 

 

6.4 Opinnäytetyön prosessin pohdinta 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut monella tapaa mielenkiintoinen, hyödyllinen ja 

kehittävä joskin aika ajoin turhauttavakin prosessi. Opinnäytetyöaiheemme valitsimme 

kiinnostuksesta erityisesti näyttöön perustuvaa toimintaa sekä kivun hoitotyötä kohtaan. 

Aiheen valinta onnistui erinomaisesti, sillä vielä opinnäytetyöprojektin loppusuorallakin 

aihe tuntui kiinnostavalta ja tietämystä aihealueista on karttunut opinnäytetyön 

aloituksen jälkeen runsaasti.  

 

Aiheen valinnan jälkeen tapasimme työelämäyhteytemme opinnäytetyöpalaverissa, 

jossa sovimme yhdessä työmme suuntaviivoista. Aloitimme opinnäytetyön tekemisen 

lukemalla runsaasti teoriaa ja etsimällä sopivia lähteitä työhömme, jonka jälkeen 
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aloimme työstämään teoriaosuutta. Halusimme perehtyä aiheesta kirjoitettuihin teoksiin 

ja artikkeleihin huolellisesti ennen varsinaista tutkimusvaihetta. Osin tämä oli myös 

pakon sanelemaa, sillä opinnäytetyön lupaprosessissa kesti aineiston luonteen vuoksi 

pitkään. Potilasasiakirjojen käyttö aineistona vaatii normaaleja lupakäytäntöjä 

laajemmat luvat niiden yksityisen luonteen vuoksi.  

 

Haastavin tilanne opinnäytetyön tekemisen aikana tuli vastaan heti aineiston keruun 

jälkeen, sillä koimme aineiston olevan hieman suppea opinnäytetyölle. Koska 

aineistonkeruun reunaehdot olimme yhdessä työelämätahon kanssa sopineet, emme 

luonnollisesti voineet itsenäisesti alkaa kerätä aineistoa useammilta potilailta tai 

pidemmältä aikaväliltä. Jos aloittaisimme opinnäytetyön tekemisen nyt, kokoaisimme 

varmasti aineistoa enemmän erityisesti kvantitatiivista analyysia varten.  

 

Yhdessä kirjoittaminen osoittautui odotuksia helpommaksi. Olemme työskentelijöinä 

hyvin samankaltaisia eikä ristiriitoja projektin aikana tullut. Kirjoitimme paljon myös 

itsenäisesti, jonka jälkeen kommentoimme ja tarvittaessa täydensimme toinen 

toistemme tekstiä. Aineistonkeruuta ja analyysia työstimme yhdessä ja koemme, että 

aineistosta keskustelu ja ideoiden ja oivallusten pyöritteleminen yhdessä teki analyysin 

ja johtopäätösten muodostamisesta helpompaa kuin mitä se olisi ollut yksin tehdessä. 

Olimme tekijöinä hyvin tasavertaisia ja yhdessä työskentely oli paitsi vaivatonta myös 

hauskaa. Myös yhteistyö työelämätahon ja ohjaavan opettajan kanssa on sujunut 

vaivattomasti ja ohjausta ja apua on saanut aina tarvittaessa. 

 

Koemme, että opinnäytetyöprojektista oli valtavasti hyötyä meille itsellemme tulevina 

sairaanhoitajina. Kivun hoitotyö ja sen kirjaaminen ovat keskeisiä hoitotyön taitoja 

miltei kaikilla hoitotyön osa-alueilla ja aiheeseen perehtyminen on kasvattanut 

ammatillista osaamista sekä tietämystä kivun hoitotyön prosessista. Uskomme, että tästä 

tiedosta tulee olemaan hyötyä myös työelämässä. Lisäksi opinnäytetyöprosessi on 

opettanut tiedonhakutaitoja, kriittistä ajattelua, järjestelmällisyyttä sekä 

tutkimusprosessin perusasioita.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Kivun kirjaaminen - kartoitus pilotin jälkeen 

 

Merkitse rastilla, mikäli potilaan asiakirjoista löytyy kirjaus 

 

Arviointikohde  

Potilas 1 

 

Potilas 2 

 

Potilas 3 

 

Potilas 4 

 

Potilas 5 

Kivun sijainti 

 

     

Kivun alkamisajankohta  

 

    

Kivun luonne 

 

     

Kivun tyyppi 

 

     

Kivun voimakkuus  

 

    

Käytetty kipumittari  

 

    

Kivun arvioija 

 

     

 

Kirjaa mistä potilaan asiakirjoista/potilaskertomuksen eri kohdista löysit yllä olevat 

tiedot? 
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LIITE 2 

Tays 
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille 

Kivun arviointi ja kirjaaminen 

Kipu vaikuttaa mielialaan, elämänlaatuun, työ- ja toimintakykyyn sekä ihmissuhteisiin, 

ja se voi pahimmillaan hallita koko elämää. Siksi kivun tunnistaminen ja arviointi on 

tärkeää. 

Kivun arvioinnin ensisijainen lähtökohta on henkilön oma arvio kivustaan. Mikäli 
henkilö ei pysty itse arvioimaan, kysytään läheisiltä tai havainnoidaan 
kipukäyttäytymistä (ilmeet, eleet, asento) tai kivun aiheuttamia fysiologisia muutoksia 
(verenpaine, pulssi, hengitys). 

Arvioi kipua säännöllisesti, jotta kivussa tapahtuva muutos voidaan havaita 

 aina, kun potilas tulee hoitoon kivun takia 
 akuutin kivun potilailta vähintään kerran työvuorossa 
 aina ennen ja jälkeen kipulääkitystä tai muuta kivunhoitoa 
 kysy kivusta kaikilta sairaalapotilailta vähintään kerran päivässä 

Arvioi ja kirjaa kivun 

 sijainti 
 alkamisajankohta 
 luonne (esimerkiksi tylppä, pistävä, jomottava, jatkuva, viiltävä, kirvelevä) 
 tyyppi (esimerkiksi liikekipu, lepokipu, vaikutus päivittäisiin toimintoihin, 

provosoivat tekijät) 
 voimakkuus (kipujana VAS tai erityisryhmien omat mittarit, esim. PAINAD 

pitkälle edenneessä muistisairaudessa)  
o anna henkilön valita hänelle sopivin kipujana (numeerinen, sanallinen, 

kasvokuvat tai kiila) 
o käytä samaa mittaria koko kipujakson ajan 

 kirjaa keneltä tiedot saatu 

Kirjaa kivun arviointia koskevat tiedot täsmällisesti potilaskertomuksessa siihen 
kohtaan, joka on organisaatiossasi tai yksikössäsi sovittu. 

Muista tehokas kivun hoito!  
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