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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka lapset kokevat oman kipunsa ja 
sen hoidon päivystysvastaanotolla sekä minkälainen kokemus päivystyksessä käynti oli 
lapsille. Tavoitteena oli selvittää, miten lasten kivunhoito toteutui lapsen näkökulmasta. 
Haastattelukysymyksillä selvitettiin oliko lapsilla kipua, missä kipua oli ja miltä se lap-
sista tuntui sekä kykenivätkö lapset kertomaan kivustaan ja sen voimakkuudesta. Kivun 
hoitoa kuvaavina kysymyksinä lapsilta kysyttiin lääkittiinkö heitä ja jos lääkittiin, ker-
rottiinko, mitä lääkettä annettiin ja miksi sekä arvioitiinko kivun hoidon toteutumista. 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa jota voidaan hyödyntää hoitotyön ja ki-
vunhoidon kehittämisessä sekä voidaan käyttää hoitohenkilökunnan koulutuksessa. 
  
Tämä opinnäytetyö on pääosin kvalitatiivinen tutkimus, mutta tutkimusaiheen luonteen 
vuoksi siitä löytyy myös kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimusaineisto kerät-
tiin haastatteluilla. Kohderyhmänä olivat päivystysvastaanotolla asiakkaana olevat 5–
10-vuotiaat lapset, jotka kokivat kipua tullessaan. Tutkimuksen luotettavuuden säilymi-
sen vuoksi haastateltiin vain suomenkielisiä lapsia. Valintakriteereihin vaikuttivat lap-
sen halukkuus ja vanhempien suostumus sekä päivystykseen tulosyy. Tutkimus toteutet-
tiin Vantaan terveyskeskuspäivystyksessä marraskuun 2013 aikana. Aineiston ana-
lysointimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
 
Kipukyselyn tuloksista voidaan suoraan todeta, että päivystykseen tullessaan haastatel-
luista lapsista kaikki kokivat jonkin asteista kipua. Lapset kokivat kivun pääsääntöisesti 
kamalalta ja se tuntui pahalta. Opinnäytetyön tuloksia tarkastelemalla voidaan todeta 
kivunhoidon suurimmaksi osaksi onnistuneen, mutta siinä on vielä parantamisen varaa. 
Lapset tulisi ottaa paremmin huomioon ja heiltä pitäisi muistaa kysyä kivusta. Tutki-
mustuloksista selvisi, että vain yhdeltä lapselta kysyttiin kivusta eikä kipumittareita käy-
tetty kivun arviointiin. Lapset kertoivat hoitajien antaman kivunhoidon auttavan kipuun 
ja he olivat tyytyväisiä kivunhoitoon, vaikka se ei ollut kaikilla lapsilla poistanut kipua 
kokonaan. Haastatteluissa nousi esille myös, että lapset olisivat kaivanneet jotain mie-
leistä tekemistä odotellessaan hoitajalle tai lääkärille pääsyä. He olisivat halunneet kat-
sella lastenohjelmia, piirtää, lukea kirjoja tai kuunnella kun äiti lukee.  
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 5–10-vuotiaat lapset pystyvät tuottamaan luotetta-
vaa tietoa haastattelussa ja osaavat kertoa heidän kivustaan. Myös kipumittarin käyttö 
oli lapsille luontevaa. Voidaan todeta, että lasten kivun huomioimiseen ja hoitoon tulee 
kiinnittää enemmän huomiota. Jatkotutkimusaiheena voisi tutkia, kuinka hyvin hoito-
henkilökunta osaa tunnistaa ja tulkita kivun merkkejä lapsista. 
 
Asiasanat: lapsen kipu, kivunhoito, kivunarviointi, kipumittarit, päivystys, lapsen näkö-
kulma 



 
 

ABSTRACT 

 

Blommendahl, Erja. Pain management from the perspective of a child in emergency 
room. Helsinki, Spring 2014, 53 p., 4 appendices. Language: Finnish. Diaconia  
University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Degree title: Nurse. 
  
 
The purpose of the thesis was to study children´s experiences of pain and the treatment 
of pain in the emergency room. Children were interviewed to collect information about 
the children's pain experience and their experience of how the pain was managed. The 
aim of this study was to get new information that can be useful in developing nursing 
care and especially pain management. These research results can be used in the  
education of the nursing personnel.  
 
This thesis is mainly qualitative but due to the nature of the research some quantitative 
aspects were included. To address the present research questions both approaches were 
considered valid. To collect the data for the present study ten children were interviewed. 
The interviews were conducted in the health-care centre of Vantaa in November 2013. 
The research material was analysed inductively by using content analysis. 
 
Of the children interviewed, all of them felt some degree of pain. Children felt that the 
pain was horrible and it felt bad. Pain points were hand, ankle, stomach, finger, head, 
eye and ear. The results of this study suggest that the treatment of pediatric pain is  
mostly successful but nonetheless should be further improved. The results showed that 
only one child was asked about the pain. The results also showed that a pain meter had 
not been used to evaluate the pain. Children told that the treatment of pain given by the 
nurses helped, and that they were satisfied with the treatment of pain, even though the 
treatment was not completely taken the pain away. The non-medicine treatments were 
also used too little. The interviews brought out that the children would be yearning for 
something which they like to do while they wait. They would have liked to watch  
children's programs, draw, read books, or listen when mother reads. 
 
The results can be taken advantage of when children’s pain treatment and the evaluation 
of pain are wanted to be developed. Children should be take better account of and the 
nurse should remember to ask for pain. As a conclusion, children from 5 to 10 years are 
able to tell reliable information in an interview and they know how to express the pain. 
Also, the pain measurement was natural for children. Follow-up research could explore 
how well the medical staff is able to recognize and interpret the signs of pain in chil-
dren. 
 
  
 
Key words: child’s pain, measuring pain, pain assessment, pain scale, emergency room, 
perspective of a child 
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1 JOHDANTO  

 
 
Päivystykseen tulevat lapsipotilaat ovat usein kivuliaita, akuutisti sairastuneita. Ylei-

simmät sairaudet ja päivystykseen tulosyyt ovat korvatulehdukset ja pitkittynyt kuume 

sekä erilaiset traumat kuten nyrjähdykset, murtumat, palovammat ja haavat. (Hamunen 

2009a, 443.) Päivystysvastaanottotyö on hektistä, joten kiire saattaa vaikuttaa lapsipoti-

laan huomioimiseen. Kivun huomioiminen on erityisen tärkeää. Hoitajat voivat omalla 

käyttäytymisellään ja tekemisellään vaikuttaa lapsen kokemuksiin. (Minkkinen 2007, 

244.) Kivun arvioinnin lähtökohtana tulee olla lapsen oma arvio kivusta, huomioiden 

kuitenkin lapsen ikä, kehitystaso sekä aikaisemmat kipukokemukset (Hamunen 2009b).  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, kuinka 5–10-vuotiaat lapset 

itse kokevat oman kipunsa ja sen hoidon päivystysvastaanotolla. Lasten kivun itsearvi-

ointia tulisi lisätä, sillä se on tärkeä osa kokonaisvaltaisen kivunhoidon toteutumista. 

Lapsen kipua on aliarvioitu ja saatettu jopa jättää kokonaan hoitamatta, koska lapsen 

kokemasta kivusta ei ole ollut riittävästi tietoa (Pölkki 2008, 17–18).  Tuomen (2008, 

26) mukaan, vaikka Suomessa on tehty lapsen kivunhoitoon liittyviä tutkimuksia, niistä 

puuttuu lapsen näkökulma. Tutkimukset ovat pääasiassa perheen näkökulmasta, perheen 

mukana olosta ja osallistumisesta lapsen hoitoon sairaalahoidon aikana. Väitöskirjas-

saan Luntamo (2013, 5) korostaa kivusta kysymisen tärkeyttä lapselta itseltään. Van-

hemmat tai hoitajat eivät aina tiedä onko lapsella kipuja tai kuinka kipeä lapsi todelli-

suudessa on. Vain lapsi itse voi arvioida, kuinka kova kipu hänellä on ja onko hänen 

kipunsa lieventynyt jonkin kivunhoitomuodon myötä.  

 

Tutkimuksen aihe tuli oman ammatillisen kiinnostukseni ja Vantaan terveyskeskus-

päivystyksen tarpeen yhteen sovittamisen tuloksena. Tutkimuksen aihe on tärkeä, sillä 

terveyskeskuspäivystyksessä käy paljon lapsia. Potilaskontaktit ovat nopeita ja lyhyitä 

ja siksi lasten lääkitseminen koetaan haasteelliseksi. Tavoitteena on kerätä hyödyllistä 

tietoa lapsipotilailta. Tulosten perusteella voidaan kehittää toimintaa ja parantaa lapsen 

kivun huomioimista sekä hoitoa. 

 

Kivunhoito on kokenut muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana (Pentinmäki & 

Virtanen 2009; Pölkki 2008, 17), sillä lasten kivunhoidon kokemuksia on tutkittu huo-
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mattavasti enemmän (Pölkki ym. 2005, 121). Kivun syntymekanismien tietämys on 

lisääntynyt ja uusia kipulääkkeitä on saatu markkinoille (Pölkki 2008, 17–18). Näistä 

huolimatta lasten kivun hoidossa on puutteita, lapset eivät aina saa riittävää kivun lievi-

tystä. (Pölkki ym. 2005, 121).     

 

Aiheen valintaan omalta kohdaltani vaikuttivat halu työskennellä lapsipotilaiden kanssa 

sekä kivunhoidon tärkeyden merkitys lasten hoitotyössä. Jokaisella lapsella on oikeus 

saada paras mahdollinen kivunlievitys. Sairaanhoitajien eettisissä ohjeissakin velvoite-

taan kärsimyksen lievittäminen. Potilaan oikeutena on saada riittävä kivun hoito. Sai-

raanhoitajan tehtävä on toimia potilaan asianajajana. Hyvän kivunhoidon toteutuminen 

on sairaanhoitajan vastuulla. (Sairaanhoitajaliitto 2013.) 
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2 TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS 

 

 

Terveyskeskuspäivystyksessä hoidetaan potilaita jotka ovat äkillisesti sairastuneita tai 

tapaturman saaneita ja tarvitsevat kiireellisiä tutkimuksia ja hoitoa (Attendo 2013). Ter-

veyskeskuspäivystys toimii yhdessä sairaalapäivystyksen kanssa luoden yhdessä yhteis-

päivystyksen. Yhteispäivystyksen tarkoituksena on tarjota kustannustehokasta ja laadu-

kasta hoitoa. (Pylkkänen 2005, 104.) Palvelujärjestelmässä päivystystoiminta sijoittuu 

kotihoidon, ensihoidon ja laitoshoidon väliin (Koponen & Sillanpää 2005, 71). Terve-

yskeskus- ja sairaalapäivystys muodostavat oman kokonaisuuden, mutta ovat osa sosi-

aali- ja palvelujärjestelmää (Pylkkänen 2005, 150). 

 

Hoitoprosessi etenee erilaisten vaiheiden kautta. Potilaan tullessa päivystykseen hän 

ilmoittautuu triage-hoitajalle. Triagella tarkoitetaan kiireellisyysluokittelua, jossa hoita-

ja tekee potilaasta hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon tarpeen mukaisen sijoittelun. 

(Koponen & Sillanpää 2005, 71.) Potilaan hoidon kiireellisyys perustuu Yhdysvalloista 

tulleeseen terveydenhuollon ammattilaisen tekemään sairauden kiireellisyysarviointiin 

(ABCDE-triage) (Attendo 2012; Saikko 2005, 76). ABCDE-luokitus tarkoittaa karkean 

tajunnantason selvittämistä. Kirjaimet tulevat sanoista A=airway eli hengitystie, 

B=breathing eli hengitys, C=circulation eli verenkierto, D=defibrilaatio eli rytmin arvi-

ointi (sairaskohtaus) tai D=disability eli karkea neurologinen potilas ja E=exposing and 

examining eli potilaan paljastaminen. (Saikko 2005, 76–77.) 

 

Terveyskeskuspäivystyksessä hoidettavat potilaat kuuluvat CDE – luokitukseen.  C – 

potilaiden vitaalitoiminnot ovat pääosin kunnossa, mutta tarvitsevat paljon tutkimuksia 

ja hoitotoimenpiteitä sekä seurantaa. Nämä potilaat pyritään saamaan lääkärin arvioon 

1-2 tunnin kuluessa. D – potilaiden yleistila on hyvä, mutta he tarvitsevat erilaisia tut-

kimuksia ja hoitoja sekä jatkohoidon järjestelyjä. Heidät pyritään saamaan lääkärin ar-

vioon 2-3 tunnin sisällä. E-potilas ei tarvitse päivystyksellistä hoitoa. Heidän sairauten-

sa ei vaadi välitöntä tai kiireellistä hoitoa. Heidät voidaan ohjata kotiin tai hakeutumaan 

omalle terveysasemalle. (Saikko 2005, 76–77.) 

 

AB - luokitukseen kuuluvat potilaat siirtyvät suoraan erikoissairaanhoitoon sairaalan 

puolelle. A – potilaat ovat välittömässä hengenvaarassa ja heidän tilassaan on odotetta-
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vissa nopea ja vakava heikkeneminen, jonka vuoksi heidän hoito on aloitettava välittö-

mästi.  B – potilailla on uhkaava hengenvaara tai riski, joka on ehkäistävissä nopeasti 

aloitetulla hoidolla tai toimenpiteellä, joten hoito on aloitettava 10 - 30 minuutin sisällä 

saapumisesta. Kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat potilaat menevät muiden edel-

le. (Saikko 2005, 76–77.) 

 

Potilaiden sijoittamiseen vaikuttavat peruselintoimintojen tila sekä potilaan yleisvointi. 

Jos potilaan yleisvointi on huono ja hän tarvitsee vuodelepoa tai tehostettua valvontaa, 

hänet tulee sijoittaa tarkkailuun. Jos potilas pystyy istumaan ja yleisvointi on hyvä eikä 

tarvitse tehostettua valvontaa, hän voi odottaa odotustilassa joko hoitajan tai lääkärin 

vastaanotolle pääsyä. (Koponen & Sillanpää 2005, 71.) Triage-hoitaja arvioi päivystyk-

sessä olevien ohjeistusten perusteella hoidetaanko potilas sairaanhoitajan vai lääkärin 

vastaanotolla.  

 

Pellikka, Lukkarinen ja Isola (2003, 166) ovat tehneet tutkimuksen Oulun yhteispäivys-

tyksessä jossa he halusivat kartoittaa aikuisten (n=82) käsityksiä hyvästä hoidosta. Tut-

kimustuloksista nousi esille paljon samoja asioita kuin omassa tutkimuksessani, joka oli 

tehty lapsille (n=10). Pellikan ym. (2003) tutkimuksen keskeisimmiksi kehittämiskoh-

teiksi nousi kivun hoito ja odotusaika. Molemmilla on suuri vaikutus potilastyytyväi-

syyteen. Tutkimuksen mukaan kivunhoidon toteutuminen ei ollut tarpeeksi tehokasta. 

Siihen vaikuttivat sekä hoitajien ammattitaidottomuus eli hoitajien tietämys kivusta ja 

sen hoidosta oli puutteellista että diagnoosikeskeisyys eli potilasta ei lääkitty ennen lää-

kärin tutkimista. Odotusajat tutkimuksen mukaan venyivät myös liian pitkiksi. Potilaat 

haluavat hoitoon mahdollisimman nopeasti ilman pitkiä odotusaikoja. Tutkimuksessa 

nousi myös esille hoitoympäristön merkitys. Odotustilan viihtyvyydellä on merkitystä 

potilaan turvallisuuden tunteen kannalta. Päivystyksessä on usein rauhatonta ja kiireinen 

ilmapiiri sekä ääniä ja hajuja joihin potilaat eivät olleet tottuneet. 

 

 

2.1 Lapsipotilaan hoitotyö päivystysvastaanotolla 

 

Päivystykseen tulevalla lapsella yleisimmin on jokin akuutti infektio tai tapaturma. Ta-

paturman vuoksi päivystykseen joutuu, joka kymmenes kasvuikäinen lapsi. Lasten sai-

raudet ovat usein akuutteja, mutta lyhytkestoisia ja paranemisennuste on hyvä. (Knaapi 
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& Mäenpää 2005, 361.) Lapsen hoito päivystyksessä alkaa ilmoittautumisvastaanotolla, 

hoidon määrittelyllä. Havainnoimalla lasta hoitaja saa paljon tietoa. Hoitajan tulee 

huomioida lapsen olemus, asento, motoriikka ja puhuminen sekä käyttäytyminen. 

(Minkkinen 2007, 246.)   

 

Lasten kanssa työskennellessä tulee ottaa huomioon lapsen oikeus ilmaista itseään (Lei-

no-Kilpi 2012, 219–223).  Suomen perustuslain (1999/731) mukaan lapsia tulee kohdel-

la tasa-arvoisesti ja heillä on oikeus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.  Lasta tulee 

kuunnella ja antaa aikaa kysymyksille (Viheriälä 2009, 467). Tutkimusten mukaan yli 

4–vuotiaat ovat kykeneviä keskustelemaan heihin liittyvistä asioista (Aalto & Pönni 

2007). 

 

Päivystysvastaanotolla hoitajan tulee ottaa huomioon eri-ikäisten lasten erityispiirteet, 

esimerkiksi leikki-ikäisen lapsen vilkas mielikuvitus tai koulu-ikäisen kontrollin pettä-

misen pelko. Lapsen rohkaiseminen ja kannustaminen sekä huomioiminen ovat tärkeitä 

asioita. (Keituri 2010, 564.) Perhekeskeisyys ja yksilöllisyys sekä turvallisuus ja jatku-

vuus ovat päivystyshoitotyön kulmakiviä (Minkkinen 2007, 249).  

 

Lehtinen ja Ravi (2009) ovat opinnäytetyössään selvittäneet leikki-ikäisten lasten van-

hempien kokemuksia lapsensa hoidosta päivystysvastaanotolla ja vastauksia he saivat 

10 lapsen vanhemmilta. Työssään he sivusivat myös lapsen kipua ja sen hoitoa. Van-

hempien mielestä lapsen kipu otettiin huomioon vaihtelevasti, pääosin he kuitenkin oli-

vat tyytyväisiä kivun hoitoon. Vanhemmat kokivat tärkeäksi, että lapsi otettiin huomi-

oon sekä myös lapselta itseltään kysyttiin kivun tuntemisesta eikä lasta esimerkiksi kä-

velytetty turhaan. Lisäksi hoitajat ottivat lapsen huomioon toimenpiteiden yhteydessä, 

heille kerrottiin mikä tekee kipeää ja kuinka kauan toimenpide kestää. Kivuliaista toi-

menpiteistä ja kivunhoitomenetelmistä tulee kertoa rehellisesti. (Kiviluoma 2002, 64–

65; Hamunen 2009e; Salanterä, Hagelberg, Kauppila & Närhi 2006, 176; Viheriälä 

2009, 467). Tärkeää on kertoa lapselle ja hänen vanhemmilleen mitä, miksi ja miten 

toimenpide tehdään (Keituri 2010, 564). 
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2.2 Sairaanhoitajan ammattitaito kivun arvioimisessa 

 

Hoitajan ammattitaidolla on suuri merkitys kivunhoidon arvioinnin onnistumiseen, sillä 

jos kipua ei tunnisteta eikä mitata, se jää hoitamatta (Vilen, Vihunen, Vartiainen, Siven, 

Neuvonen & Kurvinen 2006, 376–379). Hoitajien ammattitaidon korostuminen nousi 

esille myös Pellikan, Lukkarisen ja Isolan (2003, 168) tutkimuksessa. Hoitajan tulee 

huomioida, että lapsi saattaa pelätä kivuliasta toimenpidettä tai saattaa uskoa, että saira-

us tai kipu on hänelle rangaistus, joten hän ei kerro kivun määrästä totuudenmukaisesti 

tai jättää kivun kokonaan kertomatta (Vilen ym. 2006, 376–379). Pentinmäen ja Virta-

sen (2009) kirjallisuuskatsauksen keskeiseksi tulokseksi nousi lapsen kivun arvioinnin 

tärkeys. Kipua tulisi arvioida lapsille suunnattujen kipumittareiden avulla (Knaapi & 

Mäenpää 2005, 369). 

 

Lapsen kivunhoidon toteutuminen edellyttää, että hoitajalla on ammattitaitoa sekä ky-

kyä tunnistaa ja arvioida lapsen kipua (Pentinmäki & Virtanen 2009; Vehviläinen-

Julkunen, Pietilä & Kankkunen 1999, 264, 270). Salanterän (1999, 42) tekemästä tutki-

muksesta käy ilmi, että haastatelluista hoitajista puolet (n=303) eivät uskoneet lapsen 

olleen kivulias vaikka hän niin kertoi. Hoitajilla oli myös käsitys, että jos lapsi nukkuu, 

hän ei voi olla kivulias. Hoitajan asenteella on vaikutus kivunhoidon onnistumiseen. 

Hoitajan tekemä kivun aliarviointi ja vähättely sekä moniammatillisen hoitotyön puute 

ovat onnistuneen kivunhoidon este. (Pentinmäki & Virtanen 2009; Vehviläinen-

Julkunen ym. 1999, 264, 270.)  

 

Sairaanhoitajalla on vastuu oman ammatillisen pätevyyden kehittämisessä.  Ammattitai-

toinen sairaanhoitaja on motivoitunut työhönsä ja hakee ajantasaista tietoa hyvästä ki-

vun hoidosta sekä tunnistaa kivun, hallitsee erilaisia kivunhoitomenetelmiä ja osaa arvi-

oida hoidon vaikuttavuutta. (Salanterä ym. 2006, 11, 29.) Laki potilaan asemasta ja oi-

keuksista (1992/785) määrittää potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät oikeudelliset peri-

aatteet sekä painottaa lapsen mielipiteen kuulemista. Pölkin, Pietilän & Vehviläinen-

Julkusen (2005, 129) tutkimuksesta käy ilmi, että vain noin puolet hoitajista kysyy ru-

tiininomaisesti kivusta tai kivunlievitys keinoista suoraan lapselta.  

 

Maailman lääkäriliitto on tehnyt lääkäreille ohjeistuksen, jonka mukaan lääkäreiden 

tulee käyttää sellaisia hoitokeinoja joista on potilaalle hyötyä.  Eri ammattiryhmillä on 
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määritelty omat eettiset ohjeet, sekä sairaanhoitajien, että lääkäreiden kansainvälisten ja 

kansallisten eettisten ohjeiden mukaan he ovat velvoitettuja lievittämään kärsimystä. 

(Salanterä ym. 2006, 28.) Myös laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559) 

velvoittaa kärsimyksen lievittämiseen sekä myös ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehit-

tämiseen. Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan potilaan oikeutena on saada riittävä 

kivun hoito. Hyvä kivunhoidon toteutuminen on sairaanhoitajan vastuulla. (Sairaanhoi-

tajaliitto 2013.)  
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3 LAPSEN KIPU 

 

 

Kipu, on juuri sellainen kuin hän sen itse kokee ja juuri siellä, missä hän sen sanoo ole-

van (Vainio 2009b; Salanterä ym. 2006, 75; Estlander 2003, 12). Yleisesti kipua voi-

daan kuvailla fyysiseksi tuskaksi, säryksi, kirvelyksi, kivistelyksi, poltoksi tai pakotuk-

seksi (Suomen sanakirja 2012). Kansainvälinen kivuntutkimusyhdistys IASP (Interna-

tional Association for the Study of Pain) (2012) määrittää kivun moniulotteiseksi, hen-

kilökohtaiseksi ja yksilölliseksi epämiellyttäväksi kokemukseksi. 

 

Kipu on monimuotoista, yleensä sairauden tai vamman oire, varoitusmerkki elimistölle. 

Kipu voidaan jakaa akuuttiin eli lyhytaikaiseen tai krooniseen eli pitkäaikaiseen kipuun. 

Kiputilat ovat erilaisia, mutta molemmat tuntuvat epämiellyttäviltä. (Nurminen 2006, 

224; Kalso 2009, 104–106; Estlander 2003, 16.) Molemmat kiputilat vaikuttavat aivois-

sa, hypotalamuksessa sijaitsevan autonomisen hermoston ja hormonierityksen ohjaus-

keskuksen toimintaan. Tästä johtuu kivuliaan potilaan hengityksen ja sydämen sykkeen 

kiihtyminen sekä verenpaineen muutokset. (Salanterä ym. 2006, 34.) Krooninen kipu 

voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Kroonisen kivun mekanismi ja syntytapa on erilai-

nen kuin akuutin, sen taustalla voi olla keskushermoston kivunsäätelymekanismien vi-

ka. Akuutin eli äkillisen kivun aiheuttajia ovat somaattiset tai elimelliset kivut; haavas-

ta, luunmurtumasta, leikkauksesta tai tulehduksesta johtuvia. Akuutit vauriot ovat usein 

helposti parannettavissa olevia. Ne paranevat joko kokonaan itsestään tai levolla ja 

lääkkeillä, jolloin myös kipu häviää. (Vainio 2009a; Kalso 2009, 104–107.) 

  

Kipua ei saa aliarvioida, sillä huonosti hoidettu, etenkin kova kipu voi aiheuttaa pitkäai-

kaiset haitat ja hidastaa toipumista. Kivusta jää jälki lapsen hermosysteemiin, joka säi-

lyy alitajunnassa ja voi olla haitallista lapsen psykososiaaliselle kehitykselle. Pitkäaikai-

sen kivun ja stressin seurauksena lapsi saattaa taantua kehityksessä. Varhaislapsuuden 

voimakkaat kipukokemukset voivat myös olla osa syynä aikuisiän neurooseihin ja psy-

kosomaattisiin sairauksiin. (Kokki 2012; Pölkki 2008, 17; Vilen ym. 2006, 376–377; 

Viheriälä 2009, 464–465.)  
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3.1 Kivun havainnointi  

 

Kipuun tulee reagoida ja kivun syy tulee löytää (Salanterä ym. 2006, 75; Pölkki 2008, 

17). Kipua määritellessä on tärkeää selvittää kivun voimakkuus ja laatu, milloin ja mi-

ten kipu on alkanut, missä kipu sijaitsee, minkälaista ja kuinka kovaa kipu on sekä mikä 

on pahentanut tai helpottanut kipua, esimerkiksi asento (Heikkinen 2005, 221; Salanterä 

ym. 2006, 83–84). Hoitaja voi kysyä tarkentavat kysymykset vanhemmilta sekä tehdä 

itsehavainnointia (Vehviläinen-Julkunen ym. 1999, 267; Viheriälä 466–467). Kivun 

arvioinnin lähtökohtana tulee kuitenkin olla lapsen oma arvio kivusta (Heikkinen 2005, 

224). Luntamon (2013) tutkimuksen mukaan vanhemmat eivät aina tiedä, onko heidän 

lapsellaan kipuja. Vanhemmat saattavat sanoa lapsen olevan kivuton vaikka lapsi arvioi 

kipuja olevan. Pölkin (2002, 44) mukaan on kuitenkin tärkeää, että vanhemmat osallis-

tuvat myös lapsen kivun arviointiin. Kivun arvioinnin luotettavuutta lisää ja hoidon 

kannalta oleellisia ovat vanhemmilta saadut tiedot kivun alkamisesta, kestosta, laadusta 

sekä sitä edeltävistä tapahtumista (Minkkinen 2007, 248; Vehviläinen-Julkunen ym. 

1999, 270; Viheriälä 2009, 467).   

 

Aikaisemmilla kipukokemuksilla on vaikutusta lapsen kivun ilmaisuun. He ilmaisevat 

kipuansa yksilöllisesti. (Meretoja 2005, 3961.) Lapsen liikehdintä ja käyttäytyminen 

saattavat muuttua levottomaksi ja hän koskettelee usein kipualuetta. Lapsen ollessa ki-

vulias kasvojen ilmeet muuttuvat. Hänellä saattaa esiintyä normaalia enemmän itkui-

suutta ja kiukkuisuutta, osa lapsista voivottelee tai huutaa. Lapsen ollessa kivuton hän 

tekee normaaleja iänmukaisia toimintoja - syö, juo ja leikkii. (Vehviläinen-Julkunen 

ym. 1999, 267; Viheriälä 466–467.) Kuitenkaan se, että lapsi ei ilmaise kipuansa ei tar-

koita sitä ettei hänellä olisi kipua. Hiljaa paikallaan oleva lapsi saattaa olla liian väsynyt 

kertomaan kivustaan tai hän on liian kivulias liikkuakseen. (Knaapi & Mäenpää 2005, 

368–369.) 

 

Lapset reagoivat vammojen ja toimenpiteiden yhteydessä kipuunsa yksilöllisesti, jotkut 

kiljuvat paniikissa ja toiset vetäytyvät yksinäisyyteen (Kiviluoma 2002, 64–67; Ivanoff, 

Risku, Kitinoja, Vuori & Palo 2006, 62; Vilén ym. 2006, 376–379). Pelon ja kivun erot-

taminen voi olla lapselle vaikeaa (Salanterä 2006, 56). Reagointiin ja ilmaisuun vaikut-

tavat lapsen kehitystaso, opitut reaktiotavat ja oma persoonallisuus sekä aikaisemmat 

kokemukset kivusta. Kaikki lapset kokevat kipua, mutta kivun paikantaminen ja laadun 
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kuvaaminen kehittyvät iän myötä. Yli 4-vuotias omaa jo laajan sanavaraston ja pystyy 

näin luotettavasti kertomaan kivustaan ja kuvailemaan sitä. (Ivanoff ym. 2006, 62; 

Vilén ym. 2006, 376–379.)  

 

Kipu ei ole vain objektiivisesti mitattavaa joten arvioinnin tulee perustua lapsen kerto-

man mukaan sekä hoitaja voi arvioida kipua tarkkailemalla lapsen peruselintoimintoja. 

Mitattavissa olevia fysiologisia suureita ovat sydämen syke, hengitystiheys ja verenpai-

ne. Nämä arvot yleensä nousevat kivun lisääntyessä. (Vehviläinen-Julkunen ym. 1999, 

266–267; Salanterä ym. 2006, 75.) Mittaustulosten arvioimisessa ja lasten kivun oirei-

den tulkinnassa hoitajaa auttavat eri-ikäisten lasten normaaliarvojen tiedostaminen sekä 

eri-ikäisten lasten kivun reagointi tapojen tunteminen.  (Minkkinen 2007, 248; Salanterä 

ym. 2006, 75; Vehviläinen-Julkunen ym. 1999, 270.) Lasta tulee kuunnella ja kivun 

hoito on otettava vakavasti (Meretoja 2005, 3961). 

 

 

3.2 Kipumittarit 

 

Kivun voimakkuuden arvioiminen on haastavaa mutta edellytys tehokkaan kivunhoidon 

toteutumiseen (Salanterä ym. 2006, 11). Kivunhoidon edellytyksenä on kipulääkityksen 

tehon seuranta. Kipumittareiden avulla voidaan arvioida kipulääkityksen tarvetta sekä 

seurata onko kipu hallinnassa. Kipulääkityksen tarvetta ei ole jos kipu on lievää (0–3), 

mutta kohtalainen (4-5) tai sitä voimakkaampi (6–10) kipu edellyttävät kivunhoitoa. 

(Salanterä ym. 2006, 86.) 

 

Jotta kipumittarin avulla saadaan luotettavaa tietoa, on lasta opastettava mittarin käyt-

töön. Lapselle tulee selkeästi kertoa mitä on tarkoitus mitata ja miksi. Kivun sijainnin 

määrittelyssä voidaan myös käyttää apuna lapsen piirustuksia, kehon kuvia joihin lapsi 

piirtää tai värittää kipukohdat. Kehonkuvan tulee olla neutraali, sillä on todettu, että 

lapsi vierastaa kehonkuvaa, joka on eri sukupuolta kuin hän. (Salanterä ym. 2006, 87–

89.)  

 

Kivun mittaamisen apuvälineitä on tarjolla, mutta Suomessa niiden käyttö on vähäistä 

vaikka tiedostetaan systemaattisen kivunarvioinnin tehostavan kivun hoitoa (Salanterä 

ym. 2006, 87–89). Kipumittareiden käyttö lasten hoitotyössä myös muissa pohjoismais-



16 
 

sa on vähäistä. Kipumittareiden käyttö edellyttää hoitajalta ymmärrystä kivun arvioin-

tiin vaikuttavista asioista. (Axelin 2012, 57.) Lapselle sopiva mittari tulee valita lapsen 

kehitystason mukaan jolloin lapsi pystyy konkretisoimaan ja ilmaisemaan kipuaan. Ki-

vun arvioimisen apukeinoiksi kehitettyjä kipumittareita ovat visuaalinen, numeraalinen, 

sanallinen sekä kasvoasteikko. (Heikkinen 2005, 225.)  

 

 

3.2.1 Visual Analog Scale eli kipujana 

 

Kipujana (VAS) on yleisimmin käytetty kipumittari ympäri maailmaa. Suomessa kipu-

janan käyttö on yleistymässä, se koetaan melko luotettavana kivun voimakkuuden arvi-

oimisen mittarina. (Salanterä ym. 2006, 85.) Kipujana on noin 10cm pitkä vaakasuora 

jana tai kipukiila johon potilas merkitsee kivun voimakkuuden. Janan toinen pää kuvaa 

kivuttomuutta ja toinen pahinta mahdollista kipua, voimakasta kipua. Mittarin toisella 

puolella on numeraalinen asteikko 0-10 tai 0-100. (Vainio, 2009 b; Salanterä ym. 2006, 

84–85; Heikkinen 2005, 222–223.) Kliinisessä hoitotyössä mittaria käytetään kymme-

nesosien tarkkuudella eli lukuna 0–10 (Salanterä ym. 2006, 85). Salanterän ym. (2006, 

85) mukaan tutkimukset osoittavat, että potilaat jättävät usein janan keskiosan käyttä-

mättä ja arvioivat herkemmin kipuaan janan ääripäitä käyttäen. Kipujanaa onkin kriti-

soitu, koska osa potilaista on kokenut termin ”pahin mahdollinen kipu” liian voimak-

kaaksi ilmaisuksi. Usein potilaiden on mahdotonta määritellä mikä on pahin mahdolli-

nen kipu. 

 

 

3.2.2 Numeric Rating Scael eli numeraalinen kipumittari 

 

Numeraalinen kipumittari (NRS) sisältää asteikon nollasta kymmeneen tai nollasta sa-

taan (Salanterä ym. 2006, 85). Kipumittarin avulla potilas arvioi kipunsa voimakkuutta 

numeraalisesti, valitsemalla numeron, joka kuvaa parhaiten hänen kipuaan (Heikkinen 

2005, 223). Asteikossa 0 merkitsee kivutonta tilaa ja 10 tai 100 pahinta mahdollista ki-

pua (Heikkinen 2005, 223; Salanterä ym. 2006, 85). Salanterän ym. (2006, 85–86) mu-

kaan on tärkeää, että potilaat ymmärtävät, kuinka mittaria käytetään. Numeraalinen ki-

pumittari koetaan turhan tarkaksi ja potilaiden on vaikea määritellä kipuaan etenkin 

arvioinnin keskivaiheella (5-6). NRS kipumittaria voidaan käyttää isommille lapsille, 
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lapsille jotka osaavat laskea kymmeneen tai sataan (Heikkinen 2005, 225¸ Vainio 2009 

b). 

 
 

3.2.3 Verbal Rating Scale eli sanallinen kipumittari 

 

Sanallisen kipumittarin (VRS) avulla potilas voi ilmaista kivun voimakkuutta sanallises-

ti, olemalla kivuton tai hänellä on lievää, kohtalaista, voimakasta tai sietämätöntä kipua 

(Salanterä ym. 2006, 83). Sanallisista kipumittareista löytyy useita erilaisia variaatioita. 

Sanallisten kipumittareiden etuna on niiden nopeus ja yksinkertaisuus. (Heikkinen 2005, 

224.) 

 

 

3.2.4 Faces Scale eli kipukasvomittari 

 

Kipukasvomittaria käytetään useimmiten arvioitaessa pienen lapsen kipua. Mittari pe-

rustuu kasvokuviin, joita on kolme, viisi tai seitsemän. Jokainen kuva ilmaisee kivun-

tunnetta, kivun voimakkuutta iloisesta surulliseen. Suomessa käytössä olevassa kasvo-

asteikossa on viisi eri ilmettä. Kasvokuvista lapsi valitsee kasvot jotka parhaiten kuvaa-

vat hänen kokemaansa kivun voimakkuutta. (Vainio, 2009b; Heikkinen 2005, 225; Sa-

lanterä ym. 2006, 86–87, 192.) Kasvoasteikon toisella puolella on numeraalinen asteik-

ko josta hoitajalle selviää lapsen kivun luokka (Salanterä ym. 2006, 87). 
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4 LAPSEN KIVUNHOITO 

 

 

Jokainen lapsi kokee kivun erilailla, yksilöllisesti, siksi kivunlievitysmenetelmienkin 

pitää olla yksilöllisesti suunniteltuja.  Kipukokemukseen ja kivun sietoon vaikuttavat 

ikä ja kehitystaso, sukupuoli, aikaisemmat kipukokemukset, temperamentti sekä kult-

tuuriset että perheeseen liittyvät seikat. Tärkeää on hoidon tehon seuranta. Onnistuneen 

kivunhoidon saavuttamiseksi kipua tulisi hoitaa jo hieman ennakkoon sekä antaa kipu-

lääkettä oikein ja säännöllisesti. Epäonnistunut kivunlievitys jättää muistijäljen lapsen 

mieleen sekä kipujärjestelmään ja se saattaa aiheuttaa sairaalapelon (Kiviluoma 2002, 

64–65, Kokki 2012). Tärkeää on myös oikean lääkkeenantoreitin ja -tavan valinta. 

(Hamunen 2009a, 442–445.) Lapsen lääkitsemisen ohje: oikea lääke, oikea annos, oike-

aan aikaan ja paikkaan sekä oikealle lapselle. Ennen lapsen lääkitsemistä tulee vielä 

selvittää mahdolliset lääkeaineallergiat. (Keituri 2010, 365.)  

 

Laadukkaaseen kivunhoitoon kuuluu myös kirjaaminen. Potilaan tietoihin kirjataan ki-

vun laatu, sijainti, kesto ja voimakkuus sekä mahdollisten kipumittareiden käyttö. (Axe-

lin 2012, 57; Keituri 2010, 569; Salanterä 2006, 102–104; Knaapi & Mäenpää 2005, 

369.) Tärkeää on kirjata myös lääkkeelliset (lääkkeen nimi, määrä, antotapa, ajankohta) 

ja lääkkeettömät auttamiskeinot (asentohoito, hieronta, kylmäpussi) sekä kivun arviointi 

ennen ja jälkeen kivun lievitystä (Axelin 2012, 57; Salanterä 2006, 102–104). Kivun 

arviointi koostuu lapsen omasta arvioinnista sekä hoitajan arvioinnista ja havainnoista 

(Axelin 2012, 57).  

 

Huttunen (2008) käsitteli opinnäytetyössään lapsen kivunhoitoa sairaanhoitajan näkö-

kulmasta. Työssään hän haastatteli kuutta lasten osastolla työskentelevää sairaanhoita-

jaa. Tuloksista kävi ilmi, että sairaanhoitajat hoitivat lapsen kipua erilaisia kivunhoito-

menetelmiä käyttäen, lääkkeellisesti, emotionaalisesti sekä fyysisesti. Kivunhoitomene-

telmien valintaan vaikuttivat sairaanhoitajien ammatillinen tieto ja kokemus. He kokivat 

osaavansa arvioida lapsen kipua, huomioiden lapsen sairauden, iän ja kehityksen. He 

arvioivat kipua lapsen ulkoisista ja fyysisistä merkeistä, käyttivät kipumittaria sekä ky-

selivät lapsen omia tuntemuksia. Lapsen käyttäytymisen muutokset, asento, ilmeet, ään-

tely, ihonväri ja kosteus, syketaajuus sekä herkkyys käsittelylle ovat yksinkertaisia ki-

vun arvioinnin oireita. Lapsen kipua tulee tarkastella kokonaisuutena, ei yhden yksittäi-
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sen oireen perusteella. Lapsen kivun voimakkuuden arviointi on mahdollista kun oireita 

tarkastellaan kokonaisuutena. (Hamunen 2009a, 442–443.)  

 

Salanterän (1999, 50) tutkimuksen mukaan myös sairaanhoitajat kokevat lasten kivun-

hoidon olevan usein epäjärjestelmällistä ja joskus myös riittämätöntä. Lapsen kipua ja 

kivunhoitoa sekä niiden vaikutusta lapsen käytökseen on tutkittu sairaanhoitajien ja las-

ten vanhempien näkökulmasta. Tutkimusten mukaan sairaanhoitajat kokevat tarvitse-

vansa vielä lisää tietoa ja kokemusta lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä.  On to-

dettu, että niiden avulla voidaan vähentää lasten kipua ja kärsimystä. Lasten kokemus-

ten mukaan kivun lievitys on vielä puutteellista. (Pölkki 2002, 483–484.) Lapsen kipua 

tulisi mahdollisuuksien mukaan lievittää (Pölkki 2008, 17).  

 

Pentinmäki ja Virtanen (2009) ovat tehneet opinnäytetyönään kirjallisuuskatsauksen, 

jonka tavoitteena oli kuvailla leikki-ikäisen lapsen kivunhoitoa perioperatiivisessa hoi-

totyössä hoitajan näkökulmasta. Katsauksen perusteella voidaan sanoa, että nykyään 

lapsen kipua osataan hoitaa paremmin, mutta puutteita löytyy edelleen. Onnistuneen 

kivunhoidon takaamiseksi on tärkeää hoitajan ja vanhemman yhteistyö sekä lapsen 

oman näkemyksen ja mielipiteen huomioon ottaminen.  

 

Kivijärvi (2006) on tehnyt opinnäytetyön lapsen kivunhoidosta heidän itsensä kokema-

na. Hän haastatteli kirurgisella vuodeosastolla olevia 7–13-vuotiaita lapsia, joille oli 

tehty elektiivinen- tai päivystysleikkaus. Hänen tutkimuksesta selvisi, että lapset osaavat 

ohjattuna käyttää kipumittaria, mutta hoitajat käyttävät niitä vähän. Tutkimuksesta nousi 

esille myös, että lapset olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa kivunhoitoon, he saivat 

sekä lääkkeellistä että lääkkeetöntä kivunhoitoa. 

 

Kivunhoito ei ole vain potilaan lääkitsemistä vaan se sisältää myös kivunhoidon tavoit-

teen, lääkkeellisen ja lääkkeettömän kivunhoidon sekä kivun hoidon ohjauksen (Vehvi-

läinen-Julkunen ym. 1999, 264). Kivun monimuotoisuudesta johtuen kivunhoitomene-

telmät jaetaan lääkkeellisiin ja ei-lääkkeellisiin, pelkkä pilleri ei aina riitä (Kokki 2012; 

Salanterä 1999, 15; Pölkki ym. 2005, 121).  Menetelmiä kuvataan seuraavaksi. 
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4.1 Lääkkeellinen kivunhoito 

 

Lääkehoito on joko tautia parantavaa tai oireita lievittävää ja on hoitomenetelmänä tär-

kein sekä eniten käytetty.  Kipulääke on valmiste tai aine, joka parantaa, lievittää tai 

ehkäisee kipua. (Salanterä ym. 2006,107; Hoppu 2002, 58.) Lasten lääkitsemisessä tulee 

ottaa huomioon oikea annos sekä lapsen kyky ottaa lääkettä. Lääkkeen anto tulee aina 

olla perusteltua. (Hoppu 2010, 26–27; Meretoja 2005, 3961; Knaapi & Mäenpää 2005, 

371.) 

 

Lapsen kipua ja kivunhoitoa tutkitaan koko ajan, erityisesti lasten lääkkeiden erityispiir-

teistä tulee uutta tietoa (Paavola 2012). Turvallisen lääkehoidon toteutuksen edellytyk-

senä on lasten lääkkeiden erityispiirteiden tunnistaminen (Hoppu 2002, 58). Lääkkeen 

annossa oleellista on huomioida lapsen kasvu ja kehitys sekä lääkeaineen ja – muodon 

soveltuvuus eri-ikäisille (Hoppu 2010, 58; Paavola 2012; Hamunen 2009e). 5–10-

vuotiaiden lasten kohdalla tulee huomioida lääkkeen antamisen vaikeus uhmaikäiselle, 

lääkehoidon tarve toistuvissa infektioissa, myrkytystapaturmien riskin suureneminen 

sekä lääkeannosten suurentunut koko lääkkeiden nopean eliminaation vuoksi (Hoppu 

2002, 59).  

 

 

4.1.1 Lääkehoidon toteutus 

 

Lääkeaineiden vaikutukseen eli farmakokinetiikkaan ja – dynamiikkaan vaikuttaa lap-

sen ikä.  Farmakokinetiikkaan eli lääkeaineen kulkuun elimistössä vaikuttavat kudoksis-

sa ja plasmassa sekä veden, rasvan ja solumassan suhteelliset osuudet. (Hamunen 2009 

a, 442–444.) Farmakodynamiikka selvittää lääkkeen vaikutuksia elimistössä. Useimmat 

lääkeaineet vaikuttavat solukalvolla sijaitseviin reseptoreihin ja saavat aikaan tapahtu-

maketjun, jonka seurauksena on lääkkeen vaikutus. Lääkeaineen lääkevasteeseen vai-

kuttavat lapsen ikä, koko, perintötekijät sekä elimistön kyky käsitellä lääkkeitä. Lääk-

keen kulku elimistössä jaetaan neljään vaiheeseen, imeytyminen eli absorptio, jakautu-

minen kudoksiin, metabolia ja eritys eli eliminoituminen. (Nurminen 2011, 62–63.)  

 

Lääkeaineen imeytymisellä eli absorptiolla tarkoitetaan lääkeaineen kulkua antopaikasta 

vaikutuskohteeseen, joko kudoksiin, verenkiertoon tai imuteihin. Suun kautta annettavat 
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lääkeaineet imeytyvät joko suussa, mahalaukussa, ohutsuolessa tai paksusuolessa. Imey-

tymisvaihe jää kokonaan pois annettaessa lääke suoraan verenkiertoon (i.v.) (Nurminen 

2011, 63.) Lääkeaineen imeydyttyä ja siirryttyä verenkiertoon, se kulkeutuu veren mu-

kana vaikutuskohteeseen eli jakautuu. Metabolia tarkoittaa lääkkeen rakenteen muuttu-

mista elimistössä. Elimistöllä on kyky muuttaa lääkeaineen rakennetta ja ominaisuuksia 

siten, että lääkkeen vaikutus heikkenee, lääkeaine poistuu elimistöstä ja lääkeaineen 

vaikutus loppuu. Tärkein metaboliapaikka on maksa. Lasten metabolia on vilkasta, se 

hidastuu murrosiässä aikuisen tasolle. (Nurminen 2011, 567.) Lääkeaineiden poistumi-

nen elimistöstä tapahtuu pääasiassa munuaisten kautta virtsaan. Vesiliukoiset lääkeai-

neet poistuvat rasvaliukoisia nopeammin. (Hoppu 2002, 60.) 

 

Yleisimmät lääkkeenantoreitit ovat suun kautta (p.o.) ja peräsuolen kautta (p.r.). Perä-

puikkoja antaessa tulee huomioida niiden hidas imeytyminen. Niitä tulisi käyttää vain 

jos lapsi ei osaa tai pysty nielemään lääkettä, esimerkiksi kuume- ja kiputiloissa joihin 

liittyy pahoinvointia ja oksentelua tai lapsi on tajuton. (Kiviluoma 2002, 65, Hamunen 

2009a, 445; Hoppu 2002, 62–63.) Suun kautta annettavassa lääkehoidossa suositaan 

mikstuuroja. Ne usein maistuvat hyvälle ja etenkin pienten lapsen on se helpompi ottaa 

kuin niellä tabletti. Tabletteja tai kapseleita lapsi oppii nielemään yleensä 4–5-

vuotiaana. (Kouvalainen 2001a, 12–13; Hamunen 2009e; Hoppu 2002, 62–63.) Erilais-

ten lääkemuotojen (maku, haju ja ulkonäkö) etu on, että lapsi saadaan ottamaan lääke, 

sillä vain otettu lääke auttaa (Paavola 2012, Hoppu 2010, 26–27, Meretoja 2005, 3961). 

Tehokkaampaa kivunlievitystä saadaan laskimonsisäisen (i.v.) lääkehoidon avulla. Li-

haksen sisäisiä (i.m.) pistoja tulisi välttää sillä ne tuottavat kipua ja neulat usein pelotta-

vat lapsia. (Kiviluoma 2002, 64–67; Hamunen 2009e; Pölkki 2002, 33; Knaapi & Mä-

enpää 2005, 369.) Paikallisesti vaikuttavia lääkemuotoja ovat geelit, voiteet ja laastarit, 

joiden avulla voidaan helposti lieventää kipua. (Kiviluoma 2002, 64–67; Pokela & Ry-

hänen 2001, 132.)  

 

Lapsen kipua tulee hoitaa oikealla ja riittävällä tutkitusti turvalliseksi ja tehokkaaksi 

todetulla annostuksella (Nurminen 2006, 565). Lääkeannosta tulisi nostaa portaittain. 

Ensin tulisi kokeilla miedompaa lääkettä ja jos siitä ei saada haluttua vastetta, voidaan 

joko annosta nostaa tai antaa vahvempaa lääkettä. (Nurminen 2006, 245–247 .) 
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4.1.2 Lasten kipulääkkeet 

 

Yleisimmät lastenlääkkeet ovat parasetamoli ja ibuprofeiini. Parasetamoli ei paranna 

tulehdusta, mutta lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Parasetamoli on turvallinen ja hy-

vin siedetty lääke, se ei aiheuta ruoansulatuskanavan ärsytystä eikä allergiaoireita. Lää-

keannoksia tulee noudattaa kuitenkin tarkasti, lapsilla annostus määräytyy painon mu-

kaan. Yliannostuksella voi aiheuttaa vaikean maksavaurion. (Nurminen 2006, 245–

246.) Parasetamolin rinnalla käytetään usein myös NSAID-ryhmän tulehduskipulääk-

keitä eli anti-inflammatorisia analgeetteja sekä kuumetta alentamaan että kohtalaisen ja 

lievän kivun hoitoon (Hamunen 2009c ; Salanterä ym. 2006, 115; Pokela & Ryhänen 

2001, 126–128; Kokki & Kröger 2009, 223).  

 

Lasten tulehduskipulääkkeistä turvallisin on ibuprofeeni. Sitä käytetään akuutin kivun 

sekä kuumeen hoitoon silloin kun toivotaan myös tulehduksen lievitystä. Akuutin kivun 

hoidossa lapselle voidaan antaa sekä tulehduskipulääke että parasetamoli. Lääkkeet yh-

dessä voimistavat toistensa vaikutusta ja näin antavat paremman tehon kivunhoitoon. 

(Kouvalainen 2001b, 137–139; Kokki 2012; Kokki & Kröger 2009, 223.) Ibuprofeenin 

käyttö pienillä annoksilla harvoin aiheuttaa sivuvaikutuksia. Tavallisimpia tulehduski-

pulääkkeiden haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan ärsytys, närästys, oksentelu, 

pahoinvointi, vatsakipu, allergiset reaktiot, nuha, verenvuotohäiriöt, huimaus ja pään-

särky. Kun tulehduskipulääkkeitä annettaessa huolehditaan lapsen riittävästä nesteen 

saannista, haittavaikutuksien mahdollisuus pienenee. Tulehduskipulääkkeitä ei tulisi 

antaa astmaatikoille, sillä lääkeaineet voivat supistaa keuhkoputkia ja aiheuttaa näin 

ollen astmakohtauksen. (Nurminen 2011, 23–239.) 

 

Vaikeiden akuuttien kiputilojen hoidossa tulehduskipulääkkeiden ja parasetamolin teho 

on joskus riittämätöntä. Silloin lapselle voidaan antaa keskushermoston kautta vaikutta-

via vahvoja kipulääkkeitä eli opiaatteja. Opiaatit tulee aina annostella yksilöllisesti vas-

tetta seuraten. (Hamunen 2013d; Salanterä ym. 2006, 116 ja 198; Pokela & Ryhänen 

2001, 126–128.) Lapsen seuranta opiaattien annon jälkeen on välttämätöntä (Kiviluoma 

2002, 66). Opiaattien haittavaikutukset välittyvät keskushermoston kautta. Yleisimpiä 

haittavaikutuksia ovat kutina, uneliaisuus, pahoinvointi, tajunnantason lasku ja suolisto-

lama, suurilla annoksilla verenkierron lama. Harvinainen, mutta pahin ja pelätyin hait-

tavaikutus on hengityslama. (Kiviluoma 2002, 66; Salanterä ym. 2006, 116–118.) Hen-



23 
 

gityslama johtuu aivojen hengityskeskuksen häiriöstä, sillä opiaatit vaikuttavat aivoihin 

menevän hiilidioksidin määrään. Hengityslaman riski suurenee jos opiaatteja annetaan 

suonensisäisesti suurina annoksina.  Suositeltavaa on pitää kerta-annokset pieniä ja an-

taa lääkettä annosta toistaen kunnes kipu helpottuu. (Salanterä ym. 2006, 118–119.) 

 

Kivunlievityksenä joko sellaisenaan tai yhdessä muun kivunlievityksen kanssa voidaan 

käyttää paikallisesti puudutusvoidetta. Paikallispuudutteiden käyttö toimenpiteiden yh-

teydessä vähentää usein muun kipulääkityksen tarvetta. (Salanterä 2006, 198.) Puudut-

teiden käytöllä on myös vaikutus lapsen luottamuksen lisäämiseen. Esimerkiksi veri-

näytteiden ottamisen tai laskimokanyylin laittamisen aiheuttama kipu voidaan puudut-

teiden avulla poistaa tai ainakin lieventää. (Kiviluoma 2002, 66; Salanterä 2006, 198; 

Kokki & Kröger 2009, 225.)  

 

 

4.2 Lääkkeetön kivunhoito 

 

Hyvän ja laadukkaan hoidon edellytyksenä on lapsen kehitystason mukainen huomioon 

ottaminen sekä asiallinen keskustelu ja kuuntelu. Lapselle tulee olla rehellinen. (Leino-

Kilpi 2012, 223.) Sairaanhoitajan vastuulla on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

Lääkkeettömän kivunlievityksen toteutus pohjautuu hoitajan ammattitaitoon. (Pölkki 

ym. 2005, 121.) 

 

Lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä ovat huomion muualle siirtäminen (tv:n, vi-

deopelien, leikkimisen, lukemisen tai musiikin avulla), emotionaalinen tuki (lohduttava 

kosketus tai puhe, rentouttaminen, sylissä pitäminen) sekä erilaiset fysioterapeuttiset 

menetelmät kuten kylmä- ja lämpöhoito. (Pölkki 2002, 36.) Salanterän (1999, 17) mu-

kaan lasten lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä on hyvin vähän tutkittua tietoa. 

Voidaan kuitenkin todeta, että menetelmiä on onnistuneesti käytetty eri-ikäisten lasten 

kivun lievitykseen. Pölkin (2002, 483–484) mukaan lääkkeettömien kivunlievitysmene-

telmien avulla voidaan vähentää lasten kipua ja kärsimystä. Tutkimusten mukaan sai-

raanhoitajat kokevat tarvitsevansa niistä vielä lisää tietoa ja kokemusta. Rentoutuminen 

ja mielikuvaleikit ovat Meretojan (2005, 3961) mukaan tehokas kivunlievityskeino esi-

merkiksi lasten päänsärkyyn. 
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Pölkin ym. (2005, 122–127) tekemän tutkimuksen mukaan mielikuvaretkiäänitteen käy-

töllä voidaan myös lievittää lapsen kipua. He tutkivat mielikuvien käyttöä ja rentoutu-

mista kivunlievitysmenetelmänä 60:lle 8–12-vuotiaalle suomalaiselle lapselle Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa. Lapset olivat kirurgisilla osastoilla ja heiltä oli joko poistet-

tu umpilisäke tai tehty ylä- tai alaraajaleikkaus. Pohdinnassa he toteavat, että menetelmä 

soveltuu hyvin myös muihinkin kipua tuottaviin tilanteisiin. Mielikuvaretkiäänitteen 

käyttö on helppo ja nopea, mutta tehokas kivunlievitys muoto kouluikäisille lapsille. 

Käyttö edellyttää rauhallista hoitoympäristöä ja lapselta keskittymiskykyä sekä halua 

olla aktiivinen.  

 

Lehto ja Leppälä (2007) käsittelivät opinnäytetyössään, ei lääketieteellisiä hoitomene-

telmiä. He selvittivät mitä, miten ja missä tilanteissa sairaanhoitajat käyttivät niitä lap-

sen kivun ja pelon hoidossa. Haastateltavat sairaanhoitajat kokivat, että toimenpiteisiin 

valmistautuminen onnistuu paremmin leikin varjolla. Leikki rauhoittaa ja lievittää lap-

sen pelkoa ja kipuja. Lapsen huomion siirtämisessä he käyttivät laulamista, kirjojen ja 

tv:n katsomista sekä satujen lukemista. Salanterä ym. (2006, 195) toteavat, että lapsen 

pelkoa ja kipua voi yrittää lievittää huumorin avulla. Toimenpiteiden yhteydessä tilan-

nekomiikka ja hassuttelu auttavat ajatusten siirtämisessä.  

 

Lämpö ja kylmähoidot ovat olleet osa kivun hoidon menetelmiä jo antiikin lääketietees-

tä lähtien. Lämpöhoito soveltuu hyvin lihasten rentouttamiseen sekä kudosten aineen-

vaihdunnan lisäämiseen. Lämpöhoidon vaikuttavuutta ei ole tutkittu kovinkaan paljon, 

mutta sen on todettu vähentävän lyhytkestoisesti myös kipua. Kylmähoito soveltuu hy-

vin pehmytkudosvammojen hoitoon. Se laskee turvotusta sekä helpottaa kipua. (Salan-

terä 2006, 196.) Kylmähoito lievittää kipua hermojen johtumisnopeuden hidastumisen 

vuoksi. Kylmähoito on turvallinen ja tehokas hoitomuoto. Molemmissa hoitomuodoissa 

on myös vasta-aiheita eli on joitakin sairauksia joihin hoitomuoto ei sovellu sekä haitta-

vaikutuksia joihin hoitajan tulee tutustua tarkasti ennen hoidon toteuttamista. (Pohjolai-

nen 2009, 237–239.)  

 

Lapsen kipu on kokonaisvaltainen kokemus, eikä kipulääkitys aina yksin poista kipua. 

Tutkimusten mukaan lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käyttö voi merkittävästi 

vähentää lapsen kipua ja kärsimystä ja ne ovat siksi tärkeä osa lapsen kivunhoitoa. (Leh-

to & Leppälä 2007; Pölkki 2002, 483–484; Pölkki ym. 2005, 121.) Salanterän (1999, 
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18) mukaan lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät eivät kuitenkaan aina auta.  Kaikki 

menetelmät eivät sovi kaikille ja menetelmän valinnassa tulee huomioida lapsen ikä. 

Paras kivun hoito ja ahdistuksen lievitys saadaan eri tavalla vaikuttavien kipulääkkeiden 

sekä lääkkeettömien menetelmien yhdistelmällä (Lehto & Leppälä 2007, Kokki 2012; 

Pölkki ym. 2005, 121; Meretoja 2005, 3961).  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tarkoituksenani on selvittää, kuinka 5–10-vuotiaat lapset kokevat oman kipunsa ja sen 

hoidon päivystysvastaanotolla sekä minkälainen kokemus päivystyksessä käynti on lap-

sille. Tutkimuksen perusteella pyritään kehittämään lasten kivunhoitoa.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

 

• Minkälaisia kipukokemuksia lapsilla on päivystykseen tullessa? 

• Miten 5–10-vuotiaan lapsen kipuja hoidetaan päivystysvastaanotolla? 

• Miten lapsi arvioi kivunhoitonsa onnistuneen? 

• Minkälainen oli lasten päivystyksessä käynnin kokemus? 

 

 



27 
 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

 

Tutkimus toteutettiin Vantaan terveyskeskuspäivystyksessä. Aihe tuli oman ammatilli-

sen kiinnostukseni ja Vantaan terveyskeskuspäivystyksen tarpeen yhteen sovittamisen 

tuloksena. Tutkimusta varten haastattelin kymmentä 5–10-vuotiasta lasta.  

 

 

6.1 Tutkimusympäristön kuvaus 

 

Opinnäytetyöni yhteistyökumppani on Vantaan terveyskeskuspäivystys, Attendo. Päi-

vystyksen toiminta toteutetaan Peijaksen sairaalan yhteydessä. Attendo on yksityinen ja 

riippumaton Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys jolle Vantaan kau-

punki on ulkoistanut terveyskeskuspäivystyksen. (Attendo 2012.)  

 

Päivystykseen tullessa lapset ilmoittautuvat vanhempiensa kanssa vastaanottotiskille 

jossa kokenut päivystävä sairaanhoitaja arvioi lapsen oireet, hoidon tarpeen sekä hoidon 

aloittamisen kiireellisyyden. Lapsi siirtyy hoitajan tai lääkärin tarkempaan arvioon. Hoi-

toon pääsyä odotetaan erillisessä odotusaulassa josta on eroteltu erikseen lasten odotus-

tila. Tila on yritetty suunnitella viihtyisäksi, sieltä löytyy muutamia leluja ja kirjoja sekä 

televisio. Hoitoympäristön tulee olla käytännöllinen, mutta turvallinen sekä viihtyisä ja 

lapsiystävällinen (Tuomi 2008, 20–21). Päivystyspotilaan kivunhoitotyön haasteena 

ovat hoitoympäristön levottomuus, kiire ja potilasruuhkat (Salanterä ym. 2006, 180). 

Hoitoon pääsy saattaa kestää useitakin tunteja riippuen päivystyksen tilanteesta sekä 

lapsen sairauden vakavuudesta. Hoitoympäristöllä on merkitystä, sillä päivystyksessä 

kuuluvat äänet ja näkymät sekä hajut saattavat olla pelottavia. Odotustilojen viihtyvyy-

teen tulisikin kiinnittää huomiota. (Pellikka, Lukkarinen ja Isola 2003, 177.) 

 

 

6.2 Tutkimusote 

Tämä opinnäytetyö on pääosin kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimus, mutta tutkimusai-

heen luonteen vuoksi siitä löytyy myös kvantitatiivisen (määrällinen) tutkimuksen piir-
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teitä. Saman tutkimusongelman ratkaisemiseksi voidaan käyttää molempien menetelmi-

en aineistoa (Kananen 2008, 10–11; Eskola & Suoranta 2003, 13).  

Kvalitatiivisessa haastattelussa vastataan kysymyksiin miksi, millainen ja miten. Tun-

nunmerkkinä ovat avoimet kysymykset, valituille henkilöille. (Metsämuuronen 2002, 

177; Kylmä & Juvakka 2007, 26; Hirsvirta & Hurme 2000 47–48.) Menetelmä sopii 

opinnäytetyöhöni, koska sen avulla tutkitaan luonnollisia tilanteita eikä siinä voida 

kontrolloida kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Tämän tutkimusmenetelmän avulla saan tietoa 

lapsen omista ajatuksista kivusta sekä sen hoidosta eli tietyistä tapahtumista yksilötasol-

la – lapsen ”oma ääni” tulee aidosti kuuluviin. (Metsämuuronen 2002, 14; Kylmä & 

Juvakka 2007, 16.) Tutkimuksessani selvitettiin lasten omakohtaisia kokemuksia. Kvali-

tatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan haastateltavia ilman, että tutki-

ja sekoittaa omia uskomuksiaan, asenteitaan tai arvostuksiaan tutkimukseen (Hirsvirta 

& Hurme 2000, 22). 

Kvalitatiivisen haastattelun tieteellinen kriteeri on tutkimuksen laatu. Määrällä ei ole 

väliä sillä tutkimuksen perusideana on keskittyä vain pieneen joukkoon. Aineiston ana-

lysointi suoritetaan perusteellisesti. Kvalitatiivisen aineiston tulokset eivät välttämättä 

sisällä tilastoja tai taulukoita, tulokset tuodaan julki tekstin muodossa. Teoriatieto tukee 

tutkimustuloksia. (Eskola & Suoranta 2003, 15–18.)  

 

Kvantitatiivisessa haastattelussa vastataan kysymyksiin, kuinka moni, kuinka paljon ja 

kuinka usein. Tunnunmerkkinä ovat strukturoidut tai avoimet kysymykset satunnaisesti 

valitulle joukolle. Strukturointi tarkoittaa, että haastattelulomakkeessa olevat kysymyk-

set vakioidaan joten ne ovat kaikille vastaajille samat. (Vilkka 2007, 14–15.) Kvantita-

tiivinen tutkimus pyrkii saamaan tutkimusongelmaan liittyviin kysymyksiin vastaukset 

pieneltä joukolta. Tutkimusaineisto tiivistetään ja analysoidaan, vastauksia tarkastellaan 

numeraalisesti, tilastollisin tunnusluvuin. Tutkimustulokset kvantitatiivinen menetelmä 

yleistää. (Kananen 2008, 10–13.) 
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6.3 Kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat päivystysvastaanotolla asiakkaana olevat 5–10-

vuotiaat lapset, jotka kokivat kipua tullessaan. Tutkimuksen luotettavuuden säilymisen 

vuoksi haastattelin vain suomenkieliset lapset. Valintakriteereihin vaikuttivat sekä lap-

sen halukkuus ja vanhempien suostumus että päivystykseen tulosyy. Yleisimmät päi-

vystykseen tulosyyt ovat korvatulehdus, pitkittynyt kuume tai jokin trauma (haava tai 

murtuma). Haastatellessani kivuliasta lasta huomioin eettisyyden, lapsen oikeudet sekä 

halun ilmaista itseään. Annoin lapselle tilaa ja aikaa sekä mahdollisuuden olla vastaa-

matta. Pyrin luomaan haastattelutilanteesta avoimen ja luottamusta herättävän, jossa 

lapsi koki olonsa mahdollisimman hyväksi. 

 

Lasta haastatellessa tutkijan tulee ottaa huomioon lasten kielellinen kehitys. Haastattelut 

tulisi tehdä yli neljä vuotiaille. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suppeampi sa-

navarasto hänellä on. Näin ollen myös vastaukset jäävät lyhyiksi ja suppeiksi. Haastatte-

lua tehdessä tulee myös muistaa, että lapsi ei jaksa keskittyä pitkiä aikoja. Sopiva haas-

tattelupituus on noin 15–20 minuuttia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 128–130.)  

 

 

6.4 Aineiston keruu 

 

Käytin tiedon keruumuotona haastattelua. Haastattelin kohderyhmään kuuluvia lapsia 

(n=10). Sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa menetelmässä tiedon keruumuo-

doksi sopii haastattelu. (Kananen 2008, 11; Eskola & Suoranta 2003, 13). Aineiston 

keruun perusmuotona ovat tutkimuskysymysten kannalta oleelliset strukturoidut kysy-

mykset. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108; Hirsjärvi & Hurme 2000, 44–45). Haastattelu-

lomake sisälsi sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä (Liite 3). Haastattelu on so-

piva tekniikka tutkimuksen luotettavuuden sekä mahdollisimman kattavan aineiston 

vuoksi. (Metsämuuronen 2002, 40–41). Aineiston keruumenetelmänä haastattelu on 

joustava ja sopii näin tiedonhankinnanmuodoksi monenlaisiin tilanteisiin (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 11; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tutkimusaineisto kerätään 

luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa (Hirsvirta & Hurme 2000, 22). Laadullinen tut-
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kimus sopii opinnäytetyöhöni, koska työn tarkoitus on kuvata lasten omia kokemuksia 

kivusta heidän itsensä kuvaamana. 

 

Haastattelin kymmentä lasta kahden viikon aikana. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa laatu 

merkitsee enemmän kuin määrä (Metsämuuronen 2002, 40–41). Haastattelussa tulokset 

perustuvat haastateltavien omiin kokemuksiin, haastattelija kirjaa ylös sen mitä haasta-

teltava sanoo (Vilkka 2007, 29).  

 

Luetutin haastattelukysymykset (LIITE 1) ja saatekirjeen sekä päivystyksen osastonhoi-

tajalla että Vantaan kaupungin erityisasiantuntijalla. Heiltä saatujen kommenttien perus-

teella tein tarvittavat muutokset; muutama haastattelukysymys vaati tarkennusta sekä 

osa kysymyksistä karsittiin pois, koska niitä oli liian monta. Tämän jälkeen lomake lä-

hetettiin tutkimuslupahakemuksen liitteenä Vantaan kaupungin valtuustoon, jossa se 

hyväksyttiin. Ennen varsinaisia haastatteluita tein kahdelle lapselle esihaastattelun. 

Haastattelulomakkeen esitestaus kuuluu kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheisiin (Kana-

nen 2008, 12). Esitestauksen jälkeen haastattelulomakkeeseen lisättiin yksi tarkentava 

kysymys: Kysyikö hoitaja sinulta kivusta? Kysymys lisättiin, koska halusin saada selvil-

le millä perusteella hoitajat lääkitsevät lapsia. Kysyttiinkö heiltä kivusta vai annettiinko 

kipulääkettä automaattisesti?  

 

Ennen haastattelua annoin vanhemmille saatekirjeen (LIITE 2), jossa kävi ilmi tutki-

muksen tarkoitus. Selitin tutkimuksen kulun sekä vanhemmille että lapsille. Tutkimuk-

sen toteuttamista varten tarvitsin huoltajan kirjallisen suostumuksen (LIITE 3) sekä 

suullisen suostumuksen lapselta. Huomioin lapsen kehitystason ja puhuin heille ymmär-

rettävällä kielellä.  

 

Haastattelin lapset odotusaulassa, mutta valitsin sieltä rauhallisimman paikan, jossa pys-

tyimme istumaan ilman häiriötekijöitä. Haastattelu oli keskustelumuotoista ja se suori-

tettiin kaksi portaisesti, kysymyksiä esitettiin lapsille sekä ennen että jälkeen vastaan-

otolla käynnin. Kysymyksiin 1–9 (LIITE 1) pyysin vastauksen heti lapsen tullessa päi-

vystykseen.  Kysymykset 1–6 ovat taustatietoja. Taustatiedoiksi halusin saada: lapsen 

iän, sukupuolen, päivystysvastaanotolle tulon syyn, kenen kanssa lapsi tuli sekä kenen 

vastaanotolla lapsi kävi. Kysymyksillä 7–9 sain vastauksen onko lapsella kipua, missä 

kipua on ja miltä kipu lapsesta tuntuu. Kysymysten avulla selvitin onko lapsi kykenevä 
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ilmaisemaan omaa kipuaan ja miltä se lapsesta tuntuu. Hieman myöhemmin, tilanteen 

mukaan kysyin vastaukset kysymyksiin 10–13. Kysymysten avulla selvitin, miten ter-

veyskeskuspäivystyksessä hoidetaan lapsen kivunhoito, kysytäänkö lapselta kivusta, 

lääkitäänkö kivulias lapsi ja jos lääkitään kerrotaanko lääkkeestä, mitä annetaan ja mik-

si. Kysymyksiin 14–15 vastaaminen onnistui vasta lapsen kotiinlähdön hetkellä. Kysy-

myksillä sain selvitettyä, miten lapsi koki päivystyksessä käynnin ja miten kivunhoito 

onnistui.  

 

Olin paikalla odotustilassa koko lapsen päivystyksessä käynnin ajan, en kuitenkaan 

mennyt sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Annoin lapselle riittävästi aikaa, jotta 

hän pystyi kertomaan omista tuntemuksistaan. Lapsi sai vastata kysymyksiin omin sa-

noin. Jos lapsi olisi ollut haluton jatkamaan, hän olisi voinut keskeyttää ja lopettaa mil-

loin vain. Kaikki haastattelemani lapset vastasivat mielellään kaikkiin kysymyksiin. 

Minulla oli valmis kyselylomake, kysymykset olivat kaikille samat. Kysymykset olivat 

avoimia, lyhyitä, neutraaleja ja ymmärrettäviä kysymyksiä. Lomakkeessa pyrittiin ky-

symään niitä asioita, jotka kuvaisivat lapsen kykyä ilmaista kipuaan ja sitä, kuinka ki-

vunhoito toteutettiin päivystyksessä sekä minkälainen kokemus päivystyksessä käynti 

oli lapsille. 

 

 

6.5 Aineiston analysointi 

 

Vastausten sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri muotoon: aineistolähtöinen, teo-

rialähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin avulla laajakin aineisto 

voidaan tiivistää lyhyemmäksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi ilman, että informaatio 

katoaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Vastausten analysoinnin tein aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tekeminen jaetaan kolmeen 

eri vaiheeseen: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) klusterointi eli ryhmittely ja 

3) abstrahointi eli käsitteiden teoreettinen luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.)  

 

Tein analysointivaiheen huolella, jotta tulokset ovat laadukkaita ja luotettavia. Luin 

tekstiä useampaan kertaan ja alleviivasin merkitykselliset asiat. Selkeytin ja tiivistin 

haastatteluaineiston muodostaen pelkistetyt ilmaisut. Tarkastelin tutkittavien asioiden 

merkitystä ja yhteyksiä, erotin samanlaisuudet ja erilaisuudet. Pelkistetyt ilmaisut muo-
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dostivat alaluokat joiden sisältö määritti otsikon. Alaluokille muodostui tutkimuskysy-

myksien kannalta oleellinen yläluokka. Avointen kysymysten osalta kirjoitin tutkimus-

tuloksiin suoria lainauksia lasten vastauksista. Lainausten käyttö on perusteltua, sillä ne 

ovat esimerkkejä siitä, minkälaisia vastauksia lapset antoivat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108.) 

 

Tutkimuksen otoskoko on aina tutkimuskohtainen ja sen valintaan vaikuttavat monet 

tekijät (Vilkka 2007, 57–58.) Tutkimuksessani otoskokoon vaikuttivat tutkimuslupa, 

oma aikatauluni sekä haastatteluiden ajankohta.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

 

 

 

 

      

     (Kuvat ClipArt) 

 

 

Tutkimusaineisto koostui kymmenestä haastattelusta. Haastattelut toteutettiin 

kasvotusten lasten kanssa. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat iältään 5–10-

vuotiaita. Käsitekartan avulla sain hahmotettua tutkimuskysymysten kannalta oleelliset 

vastaukset eli tutkimustulokset.  

 

Analyysien tuloksista nousi esille kolme yläluokkaa; Lasten kipukokemukset, 

kivunhoidon arviointi sekä päivystyskäynnin kokemus.    

 

 

7.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Haastatteluun vastanneita lapsia oli 10 (n=10) (TAULUKKO 1), joista kuusi oli tyttöä 

ja neljä poikaa. Lapset olivat iältään 5–10-vuotiaita, heidän keski-ikänsä oli 7.1 vuotta. 

Päivystykseen tulosyinä oli viisi traumaa ja viisi muuta kiputilaa. Pääasiallisesti lapset 

tulivat päivystykseen pelkästään äidin kanssa, kahdeksan kymmenestä. Lapsista neljä 

hoidettiin sairaanhoitajan vastaanotolla, neljä lääkärin vastaanotolla ja kaksi lasta kävi 



34 
 

molempien luona.  Odotusajat vaihtelivat alle yhdestä tunnista kolmeen tuntiin. Kuiten-

kin suurin osa, kahdeksan kymmenestä pääsivät vastaanotolle kahden tunnin sisällä päi-

vystykseen tulosta. Jo tunnin odottaminen on lapselle pitkä aika. Kipu ja sen tuoma ikä-

vä olotila sekä mahdollinen jännitys tekevät odottamisesta kurjaa. Tällöin odotustilan 

viihtyvyyden merkitys korostuu. 

 

Sänky oli kiva, sain levätä. 
 

Olisi ollut kiva makaa. 
 

Telkkarista tuli pelottava ohjelma. 
 

Täällä on aika hiljaista. 
 

 

TAULUKKO 1 Vastaajien perustiedot 

Ikä Sukupuoli Tulosyy 
Kenen 
kanssa 

Kenen  
vastaanotolle Odotusaika 

Lomake 1 6 Poika Palovamma Äiti Sh < 1h 
Lomake 2 5 Tyttö Korvatulehdus Äiti/ Isä Lääkäri < 1h 
Lomake 3 10 Tyttö Nilkan trauma Äiti Lääkäri < 1h 
Lomake 4 6 Tyttö Pitkittynyt kipu Äiti Lääkäri < 1h 
Lomake 5 9 Poika Sormen trauma Äiti Lääkäri 1-2h 
Lomake 6 7 Poika Pään haava Isä Sh < 1h 
Lomake 7 8 Tyttö Kuume,silmätulehdus Äiti Sh < 1h 
Lomake 8 5 Tyttö Pääkipu, kuume Äiti Sh/lääkäri < 1h 
Lomake 9 7 Poika Korvatulehdus Äiti Sh/lääkäri 2-3h 
Lomake 10 8 Tyttö Sormen haava Äiti Sh < 1h 

 

 

7.2 Lasten kipukokemukset 

 

Numeraalisen kipuasteikon avulla kipuansa ilmaisivat 8-10-vuotiaat (n=4) ja 5-7-

vuotiaat (n=6) ilmaisivat kipunsa kasvoasteikon avulla (TAULUKKO 2). Analysoin 

kipukyselyn vastauksia luokitellen eri osiot värikoodeilla.  Värikoodit luokittelin seu-

raavasti: Ei lainkaan kipua tai lievää kipua 0 tai 1-3, kohtalainen kipu 4–5 ja voimakas 

kipu 6–7 sekä lääkkeellisen tai lääkkeettömän kivunhoidon saanti, kyllä ja ei. Värikoo-

dien käyttäminen helpotti vastausten hahmottamista. 
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TAULUKKO 2 Kipukyselyn tulokset kipumittareita käyttäen 

Kipumittari 
Kipu  

tullessa 
Kipu  

lähtiessä Lääkehoito Lääkkeetönhoito 
Lomake 1 kasvoasteikolla 6-7 1-3 Kyllä Ei 
Lomake 2 kasvoasteikolla 4-5 1-3 Kyllä Ei 
Lomake 3 numeraalinen 7 6 Ei Ei  
Lomake 4 kasvoasteikolla 6-7 1-3 Kyllä Ei  
Lomake 5 numeraalinen 6 0 Kyllä  Ei 
Lomake 6 kasvoasteikolla 6-7 1-3 Ei  Kyllä 
Lomake 7 numeraalinen 3 0 Ei Ei 
Lomake 8 kasvoasteikolla 4-5 0 Kyllä  Ei 
Lomake 9 kasvoasteikolla 1-3 1-3 Ei  Ei 
Lomake 10 numeraalinen 6 4 Kyllä Ei 

 

 

Kipukyselyn tuloksista voidaan suoraan todeta, että päivystykseen tullessaan haastatel-

luista lapsista kaikki kokivat jonkin asteista kipua. Suurimmalla osalla (n=8) oli joko 

kohtalaista tai sitä voimakkaampaa kipua. Lapset osasivat kertoa heidän kivustaan, 

kuinka kovaa ja minkälaista kipu oli sekä missä kipu sijaitsee ja mistä se johtuu. Kipu-

mittarin käyttö oli lapsille luontevaa, kaikki osasivat käyttää ohjeistettuna joko nume-

raalista- tai kasvokipumittaria.  

 

Jokaisen haastattelun alussa lapsilta kysyttiin haluavatko osallistua tutkimukseen. Kaik-

ki suostuivat, mutta kaksi lasta ajatteli alkuun, etteivät voi osallistua, koska eivät olleet 

koskaan aikaisemmin vastaavaa tehneet. He myös epäilivät, että eivät osaa kertoa kivus-

taan. He lähtivät kuitenkin rohkeasti mukaan. Kivusta kertominen oli lapsille luontevaa. 

Lasten toiminta kiputilanteessa oli hyvin erilaista, siihen vaikuttivat sen hetkinen kipu ja 

kivusta aiheutuva haitta sekä ympäristö. Kivun tuottama harmi ja mielipaha oli lapsille 

hyvin yksilöllistä. 

 

Kotona pimeässä peiton alla oli hyvä olla. 
 

Kipu oli aikaisemmin kovempi, silloin itketti. 
 
En oikein tiedä, miten olisin. 
 
En tiedä osaanko kertoa. 
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Harmittaa, nyt en pääse nyt harkkoihin. 
 

Lasten kivun ilmaiseminen sanallisesti oli luontevaa. Kivusta kertominen ja kiputilan 

kuvaaminen sanoin oli yksilöllistä (KUVIO 1). Lapset kuvasivat kipuaan, pahalta tun-

tuu, kamalaa sekä oksettaa tai paha olo. Muita esille nousevia sanoja olivat, kurjaa, jys-

kyttävää, kirvelevä, polttaa. 

 

Pahalta, tuli paha olo. 
 

Se vähän niin kuin koskee, nipistää.  
  
Pahalta, se sillain jomottaa. 
 
Käsi on kauheen kipee. En tiedä, miten sitä pitäisin. 
 
Kauheeta, mun käsi on tulessa. Se niinku polttaa 

 

 

KUVIO 1 Lasten kipukokemukset 

PELKISTETYT 
ILMAUKSET  

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA  

 
Kamalaa, kirvelee, polttaa, 
kurjaa, jyskyttää, nipistää, 
oksettaa, jomottaa, kova 
paine, tuntuu pahalta 
 
En osaa sanoa 

 
 
 

Kivun tunne 

 
 
 
 

 

 

Lapsen kipu  
Käteen, nilkkaan, mahaan, 
sormeen, päähän, silmiin, 
korvaan 
 

 
 

Kipukohta 

Helppoa, osaanko? 
VAS, kasvokipumittari 
 

 
Kipumittarin käyttö 
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7.3 Kivunhoidon arviointi 

 

Hoitaja kysyi mihin minua sattuu. 

 

Lapsista hieman yli puolet (n=6) lääkittiin päivystyksessä, mutta vain yhdeltä lapselta 

kysyttiin onko hänellä kipua. Lapset kuitenkin olivat pääosin tyytyväisiä kivunhoitoon. 

Kaikki lapset, olivat kykeneviä kertomaan sanallisesti sen hetkistä kivustaan ja kipu-

lääkkeen tarpeesta. Yhdellä lapsella kipu oli tullessaan voimakasta eikä hän saanut kipu-

lääkettä, mutta hän sai lääkkeetöntä kivunhoitoa ja yksi lapsista koki voimakasta kipua, 

mutta ei saanut minkäänlaista kivunhoitoa. Hänen kohdallaan kivunhoito epäonnistui. 

Kipulääkkeenä hoitajat käyttivät panadol mikstuuraa ja buranaa sekä puudutegeeliä 

(KUVIO 2).  

 

Lääkkeen annossa (n=6) sekä lapselle että vanhemmalle kerrottiin mitä lääkettä annet-

tiin ja miksi. Puolet (=3) lapsista muisti mitä kipulääkettä heille oli annettu. Lapset eivät 

pitäneet tärkeänä tietona sitä, mitä lääkettä olivat saaneet, mutta heille oli tärkeää tietää, 

kuinka lääke auttaa. 

 

Lääke auttaa ettei minuun satu. 
 
Kipu lähtee pois. 
 
Helpottaa kipua. 
 

Lääkkeettömiä menetelmiä kivunhoidossa käytettiin vähän. Vain yhden lapsen kohdalla 

se huomioitiin, hän sai kylmäpussin turvonneen jalan päälle. Kuitenkin etenkin trauma-

potilaiden (n=5) kohdalla esimerkiksi kylmäpussista ja asentohoidosta olisi ollut apua. 

Päivystyksessä yhtenä lääkkeettömänä kivunlievitysmenetelmänä olisi helppoa ja yk-

sinkertaista käyttää huomion muualle siirtämistä esimerkiksi leikin, kirjojen ja keskuste-

lun avulla. Turvallisuuden tunteen luominen sekä läheisyys ja koskettaminen ovat myös 

tärkeitä muistaa työskennellessä lasten kanssa. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan siis todeta kivunhoidon suurimmaksi osaksi on-

nistuneen. Päivystyksestä lähtiessään lapsista suurin osa (n=8) oli joko kivuton tai hä-

nellä oli lievää kipua. Yhden lapsen kohdalla kivunhoito ei onnistunut ollenkaan. Hänel-
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lä oli nilkan murtuma. Hän koki kovaa kipua sekä päivystykseen tullessa että päivystyk-

sestä poistuessa. Sairaanhoitajien tulisi ymmärtää kivunhoidon merkitys ja hoitaa lapsen 

kipua kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitajan tehtävä on huomioida lapsen kipu, kysyä lap-

selta kivusta sekä hoitaa kipua erilaisia kivunhoitomenetelmä käyttäen sillä lapsen on 

vaikea sanoa, minkälaista olisi hyvä kivunhoito. 

 

 

KUVIO 2 Lasten kivunhoito 

PELKISTETYT 
ILMAUKSET  

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA  

 

Panadol mixtuura, burana, 

puudutusvoide 

 

Lääkkeellinen hoito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsen kivunhoito 

 

Kylmäpakkaus 

 

 

Lääkkeetön hoito 

 

Kerrottiin. Joo. Tiedän. 

En muista. Kerrottiin, mut-

ta unohdin sen. 

 

Minua ei satu. Kipu pois-

tuu. Kipu helpottuu. Enään 

ei satu. 

 

 

 

Kipulääkkeestä kertominen 

lapselle 

 

Kyllä kerrottiin 

 

Kuumetta laskemaan. Ki-

pua helpottamaan. Toisen 

kipulääkkeen vaikutusta 

tehostamaan 

 

 

Kipulääkkeestä kertominen 

vanhemmille 
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7.4 Päivystyskäynnin kokemus 

 

Kokemuksena päivystyksessä käynti oli kaikille lapsille onnistunut (KUVIO 3). Jokai-

nen lapsi halusi sanoa jotain, antaa palautetta. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista.  

  

Kiva, sain apua. 
 
Kiva kun ei tarvinnut odottaa kauaa. Hyvä mieli, onneksi ei ollut murtu-
maa. 
 
Kiva kun täällä hoidetaan. Sinä kuulostat ihan meidän ip:n kivalta hoitajal-
ta. 

 

Terveyskeskuspäivystyksen ohjeistuksen mukaan lasten tulisi päästä vastaanotolle kah-

den tunnin sisällä.  Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että odotusajat 

pysyivät maltillisina. Suurin osa lapsista (n=9) pääsivät vastaanotolle ja poistuivat päi-

vystyksestä alle kahdessa tunnissa. Vain yksi lapsi joutui olemaan päivystyksessä koko-

naisuudessa kolme tuntia. Silti lapsi oli hymyileväinen ja jaksoi vielä vastata minulle 

viimeisiin kysymyksiin. Positiivisuus paistoi hänestä.  

 

Hyvä mieli. Odottaminen on tylsää, mutta ei sille mitään voi. 
 

Onneksi ei tarvinnut olla niin kauaa kuin viimeksi. 
 

Haastatteluissa nousi esille, että lapset olisivat kaivanneet jotain mielekästä tekemistä 

odotellessaan hoitajalle tai lääkärille pääsyä. He olisivat halunneet katsella lastenohjel-

mia, piirtää, lukea kirjoja tai kuunnella kun äiti lukee.  

 

Olis ollut kiva lukea kirjaa tai kuunnella kun äiti lukee. 
 
Olis ollut kiva lukea kirjaa tai katella tv:stä lastenohjelmia. Nyt ei tullut. 
 
Ihan kiva, olisin halunnut piirtää tai katsella DVD:tä 
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KUVIO 3 Lasten päivystyskäynnin kokemukset 

PELKISTETYT 

ILMAUKSET  

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA  

 

Kiva, sain apua. Hyvä. Ihan 

kiva. Hyvä mieli. Kivaa oli 

Kiva kun täällä hoidetaan. 

 

Tuntemukset 

 

 

 

 

 

 

 

Päivystyskäynnin  

kokemus 

 

Sänky oli kiva. Sain levätä. 

Hiljaista. Pelottava ohjel-

ma. 

 

Ympäristö 

 

Olisi kiva tehdä jotain 

 

Kirjojen lukeminen, piirtä-

minen, satujen kuuntelu. 

Tv:n/DVD:n katselu. Las-

tenohjelmat. 

 

 

 

Odotukset ja toiveet 

 

Ei tarvinnut odottaa kauaa. 

Odottaminen on tylsää 

 

Odotusaika 

 

 

 

 

7.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Haastattelun tulosten perusteella voidaan todeta, että lapset olivat yleisesti ottaen tyyty-

väisiä. Lapset olivat myös tyytyväisiä kivunhoitoon, he eivät valittaneet. Teoriatiedon ja 

tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että kivunhoito toteutui hyvin, mutta oli 

osin puutteellista. Lapsia lääkittiin, mutta heiltä ei kysytty onko kipuja. Myöskään kipu-

lääkkeen annon jälkeen ei varmistettu onko kipulääke auttanut. Lääkkeettömien kivun-

hoitomenetelmien käyttö oli todella vähäistä. Kivunhoidossa sekä sen arvioinnissa on 

yhä kehitettävää.  
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Päivystyskäynti oli lasten mielestä kivusta huolimatta positiivinen. Päivystyksessä oli 

useimmiten rauhallista ja odotusajat pysyivät maltillisina. Esille nousi, että lapset koki-

vat virikkeitä olevan liian vähän. Vastaanotolle odottaminen olisi mukavampaa jos lap-

silla olisi ollut jotain mielekästä tekemistä ja näin myös huomio siirtyisi pois itse kivus-

ta. Toivon, että siihen kiinnitettäisiin jatkossa huomiota. Mielestäni lasten kommentit ja 

parannusehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia.  

 

Kaikki lapset osallistuivat haastatteluun mielellään. Haastattelutilanteet olivat luontevia 

ja lapset keskustelivat avoimesti vaikka aihe oli hyvin henkilökohtainen.  
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8 POHDINTA 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kipukokemuksia lapsilla oli 

päivystykseen tullessa sekä miten lasten kipuja hoidettiin ja kuinka lapset arvioivat ki-

vunhoitonsa onnistuneen että minkälainen kokemus päivystyksessä käynti oli.   

 

Lapseen kohdistuneessa tutkimuksessa korostuvat luottamuksellisuus ja tutkimuksen 

eettisyys. Haastatellessa lasta, tulee haastateltavan ottaa huomioon, lapsen kehitysvaihe, 

mahdollinen pelko ja luottamuksen puute sekä turvattomuus. Tutkimusprosessin aikana 

tulee myös huomioida salassapitovelvollisuus, aineiston asianmukainen säilyttäminen ja 

hävittäminen, osallistujien tunnistamattomuus ja vapaaehtoisuus. 

 

Seuraavaksi pohdin tutkimukseni tuloksia verraten niitä aiempiin aihettani sivuaviin 

tutkimuksiin. Aiempien tutkimusten tuloksista löytyi yhtäläisyyksiä tämän tutkimuksen 

tuloksien kanssa.  

 

 

8.1 Tutkimuksen tarkastelua 

 

Potilaan kuuntelu ja huomioonottaminen on tärkeää, sillä vain hän pystyy kertomaan 

omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan sekä niiden merkityksestä (Pellikka ym. 

2003, 168). Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että kivunhoidon kohdalla lapsia ei 

riittävästi kuunneltu.  

 

Attendon oma ohjeistus on, että hoitajan tulisi selvittää, onko lapselle annettu kotona 

kipulääkettä ja kirjata se hänen tietoihinsa. Lapsen kuume tulisi aina mitata ja jos kuu-

metta on > 38 astetta tai lapsella on jokin trauma, tulisi kipulääkettä antaa päivystykses-

sä olevan ohjeen mukaan. Tämän opinnäytetyön tuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, 

että lasten kivunhoitotyötä tulisi parantaa ja lapset tulisi myös ottaa paremmin huomi-

oon sekä heiltä pitäisi muistaa kysyä kivusta. Tutkimustuloksista selvisi, että vain yh-

deltä lapselta kysyttiin kivusta ja kuusi lasta lääkittiin. Huttusen (2008) tutkimustulok-

sista nousi esille erilaisten kivunhoitomenetelmien käyttö. Kivunhoitomenetelmien va-

lintaan vaikuttivat sairaanhoitajien ammatillinen tieto ja kokemus, kyky arvioida lapsen 
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kipua, huomioiden lapsen sairaus, ikä ja kehitys. He arvioivat kipua lapsen ulkoisista ja 

fyysisistä merkeistä, käyttivät kipumittaria sekä kyselivät myös lapsen omia tuntemuk-

sia. 

 

Tuomen (2008) mukaan lapselle sairaalassa käynnistä ikävimpinä asioina jäävät mie-

leen kipu ja epämukava olo. Mukavina asioina lapset kokevat leikkimisen ja hyvän vuo-

rovaikutuksen hoitajien kanssa. Kivun ja päivystyksen viihtyvyyden merkitys lapsille 

nousivat esille myös minun tekemässäni tutkimuksessa. Pellikan, Lukkarisen ja Isolan 

(2003, 176) tutkimuksen tuloksissa korostui kivunhoidon tärkeys. Kipu on epämiellyt-

tävä kokemus ja sillä on suuri merkitys potilaalle. Kivunhoidon tehottomuuden syyksi 

esille nousi hoitajien ammattitaito. Hoitajien puutteelliset tiedot kivusta vaikuttavat ki-

vunhoitoon. Heidän tutkimuksen kehittämiskohteiksi nousivat kivunhoito ja nopea hoi-

toon pääsy kuten minunkin työssäni.  

 

Kivijärven (2006) tutkimuksessa oli sama tarkoitus kuin minun tutkimuksessani, lasten 

kipukokemukset ja niiden hoito lapsen näkökulmasta. Molemmissa tutkimuksissa lapset 

osasivat kertoa kivustaan, sen voimakkuudesta ja sijainnista. Kivijärven (2006) tutki-

muksessa lapset nostivat parhaaksi lääkkeettömäksi kivunhoidonmenetelmäksi huomion 

siirron muualle. Asiaan tulisi kiinnittää huomiota myös terveyskeskuspäivystyksessä. 

Kivun moninaisuuden vuoksi tulisi muistaa, että lapsen kipu on kokonaisvaltainen ko-

kemus, eikä kipulääkitys aina yksin poista kipua. Kipulääkkeen rinnalle tulisi liittää 

myös lääkkeetön kivunhoitomenetelmä. Lääkkeettömän kivunhoidon tärkeyttä korosta-

vat myös Salanterän (1999, 17) ja Pölkin (2002, 483–484) tutkimukset.  

 

Kipulääkkeiden rinnalla tulisi käyttää lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä, sillä ne on 

todettu olevan tärkeä osa lapsen kivunhoitoa. Useissa tutkimuksissa kuitenkin todetaan 

lääkkeettömien auttamismenetelmien käytön olevan puutteellista. (Salanterä 1999; Pölkki 

2002.)  Salanterän (1999, 17) mukaan erilaisia menetelmiä on onnistuneesti käytetty eri-

ikäisten lasten kivunlievitykseen. Niiden avulla voidaan vähentää lasten kipua ja kärsi-

mystä (Pölkki (2002, 483–484). Pölkin (2002) mukaan olisi hyvä jos lääkkeettömien 

kivunlievitysmenetelmien käytöstä olisi kirjalliset ohjeet. Ajatusten siirtämistä pois ki-

vusta voi yrittää lievittää esimerkiksi huumorin avulla ja toimenpiteiden yhteydessä 

tilannekomiikalla ja hassuttelulla (Salanterä ym. 2006, 195). Tutkimuksessani näitä aut-

tamiskeinoja kivunlievitykseen ei käytetty. Lehdon ja Leppälän (2007) tutkimuksessa 
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sairaanhoitajat kokivat, että toimenpiteisiin valmistautuminen onnistuu paremmin leikin 

varjolla. He kokivat, että leikki rauhoittaa ja lievittää lapsen pelkoa ja kipuja. Lapsen 

huomion siirtämisessä he käyttivät laulamista, kirjojen ja tv:n katsomista sekä satujen 

lukemista. Tässä tutkimuksessa esille nousi, että lapset olisivat kaivanneet jotain mie-

leistä tekemistä odotellessaan hoitajalle tai lääkärille pääsyä. Esimerkkejä mielekkäästä 

tekemisestä olivat lastenohjelmien katselu, kirjojen lukeminen tai kuunteleminen sekä 

piirtäminen. Odotustilojen viihtyvyyteen tulisikin kiinnittää huomiota. Hoitoympäristön 

merkitys korostui myös Pellikan ym. (2003) tutkimuksessa, sillä päivystyksessä kuulu-

vat äänet ja näkymät sekä hajut saattavat olla pelottavia. 

 

Salanterä ym. (2006, 180) mukaan päivystyksessä kivunhoitotyön haasteena ovat hoito-

ympäristön levottomuus, kiire ja potilasruuhkat. Hoitoon pääsy saattaa kestää useita 

tunteja. Päivystyksen ohjeistuksen mukaan lasten tulisi päästä vastaanotolle kahden 

tunnin sisällä.  Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että odotusajat pysyivät 

maltillisina. Suurin osa lapsista (n=9) pääsivät vastaanotolle ja poistuivat päivystyksestä 

alle kahdessa tunnissa.   

 

Lapsen hoitotyössä kivun huomioiminen sekä kivunhoito ovat tärkeitä. Lapsen koko-

naisvaltaisen hoidon tueksi tarvitaan tutkimustietoa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena 

oli saada tietoa lapsen omasta kokemuksesta. Tulosten perusteella voidaan kehittää päi-

vystyksen toimintaa. Tärkeää on, että päivystyksessä osataan ymmärtää lapsia, huomi-

oida heidän tarpeensa ja toteuttaa sekä hyvää että laadukasta hoitoa. 

 

 

8.2. Tutkimuksen luotettavuus  

 

Lasten ilmaisukykyyn vaikuttavat heidän kehitysvaiheensa, pelkonsa ja huolensa, luot-

tamuksen puute sekä turvattomuus. Lapsi saattaa sulkeutua sairastaessaan, silloin kes-

kustelu kivuista tuntemattoman kanssa ei välttämättä onnistu. Luottamuksen herättämi-

nen on toiminnan kannalta oleellista, sillä omien ajatusten ja tuntemusten purkaminen 

saattaa olla lapsille vaikeaa. (Leino-Kilpi 2012, 224.) Haastatellessani lähestyin lapsia 

hellävaraisesti ja otin huomioon pelon, sillä lapsi ei välttämättä ollut tottunut vieraisiin 

ihmisiin. Esitin tutkimuskysymykset selkeästi ja kirjasin ylös tutkimuksen kannalta 

oleelliset asiat, tiedot jotka sain suoraan lapsilta. Lapsia oli helppo lähestyä ja huomasin, 
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että lasten oli myös helppo avautua. Uskon, että kokemukseni lasten parissa herätti luot-

tamusta. Annoin lapsille aikaa, kuuntelin heitä, heillä oli mahdollisuus ilmaista itseään. 

Tuomikin (2008, 19–20) korostaa lapsen kokonaisvaltaisen huomioimisen tärkeyttä.  

 
Luotettavuutta vähentää pieni vastaajamäärä (n=10). Pienen otannan voidaan kuitenkin 

katsoa edustavan perusjoukon mielipidettä (Vilkka 2007, 56–57). Tässä tutkimuksessa 

otannaksi valittiin päivystykseen tulevat kivuliaat 5–10-vuotiaat lapset joilla oli tu-

losyynä jokin yleisimmistä päivystykseen tulosyistä.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella myös erilaisten tunnuslukujen kautta.  

Tunnusluvuilla tarkoitetaan, että tutkittu tieto on tiivistetty helpommin ymmärrettävään 

muotoon. Hyvä tunnusluku edellyttää luotettavuutta.  Tutkimuksen luottavuuden arvi-

oinnilla tarkoitetaan tutkimuksen reliaabeliusta ja validiusta. Reliaabelius tarkoittaa tut-

kimuksen toistettavuutta ja validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Tutkimusta voi-

daan pitää reliaabelina jos toinenkin tutkija saa samanlaiset tutkimustulokset eri tutki-

muskerroilla. Tutkimuksen pätevyyttä voidaan tarkastella arvioimalla tutkimusmene-

telmän sopivuutta tutkimustulosten kautta eli vastaavatko tutkimuskysymysten vastauk-

set tutkimusongelmaan. Etenkin kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta lisää jos tut-

kija kertoo tarkasti tutkimuksen toteutuksesta sekä analyysin luokittelusta. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 226–228.) 

 

 

8.3. Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Haastattelua tehdessäni toimin lasten ehdoilla. Tutkimustulokset perustuvat suoraan 

lapsilta saatuihin vastauksiin. Kysymyksiin ei ollut oikeita tai vääriä vastauksia. Haas-

tattelussa saadut vastaukset olen käsitellyt niiden sisältöä muuttamatta. Haastateltavilla 

on oikeus ilmaista mielipiteensä ja suostumuksensa haastatteluun (Leino-Kilpi 2012, 

223). Suomen perustuslaki (1999/731) määrittää, että lapsen mielipide asiasta on selvi-

tettävä tai hänelle on ainakin varattava aika tulla kuulluksi. Tutkimuksen lähtökohtana 

tulee olla vapaaehtoisuus. Tutkimukseen osallistumisesta tulee olla sekä lapsen että hä-

nen huoltajien suostumus. (Nieminen 2010, 37.) Haastatteluja varten pyysin kirjallisen 

suostumuksen lapsen huoltajalta sekä suullisen suostumuksen itse lapselta. Tutkimuksen 

toteutusta varten sain tutkimusluvan Vantaan kaupungilta.   
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Kaikki tiedot käsiteltiin nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti eikä lasta voida 

tunnistaa opinnäytetyön raportista. Kaikki tutkimukseen liittyvä materiaali säilytettiin 

niin, että ulkopuoliset eivät päässeet sitä näkemään. Opinnäytetyön valmistuttua haastat-

telumateriaali hävitettiin asianmukaisesti eikä niitä käytetty mihinkään muuhun. Henki-

lötietolaki (Henkilötietolaki 1999) määrittää yksityisyyden suojaamisen sekä tietojenkä-

sittelytavan. 14§:ssa määritellään tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset.  

 

Lapseen kohdistuneessa tutkimuksessa korostuvat luottamuksellisuus ja tutkimuksen 

eettisyys. Tutkimuksen kulku tulee kertoa selkeästi ja rehellisesti. Lapsen tulee tietää 

miksi häneltä kysytään kysymykset ja mihin vastauksia käytetään. Haastattelulomaketta 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lapsen kielelliset ja kognitiiviset taidot. (Nieminen 

2010, 37.)  

 

  

8.4 Tutkimusprosessi ja ammatillinen kasvu  

 

Sairaanhoitajaopiskelijana olen kiinnostunut kartuttamaan osaamistani lasten sairaan-

hoidossa. Tavoitteenani on valmistuttuani työllistyä pediatriselle osastolle tai päivystyk-

seen. Jotta voisin tehdä työtäni mahdollisimman laadukkaasti, tarvitsen laaja-alaista 

tietoa, taitoa sekä valmiuksia työn tekemiseen. Opinnäytetyön tekeminen tästä aiheesta 

tarjoaa minulle erityisosaamista lasten kivunhoidosta.  

 

Lapsen kivun arviointi on haastavaa; siihen vaikuttavat lapsen ikä ja kehitystaso sekä 

aikaisemmat kipukokemukset. Lapsi ei aina pysty tarkoin kuvaamaan kipuaan tai arvi-

oimaan kivun kovuutta jolloin arvioinnin tueksi tarvitaan joko hoitajan ja/tai vanhem-

man näkemys. Arvioinnilla tarkoitetaan kivun tunnistamista ja mittaamista. Oikeaoppi-

sen kivun oireiden ja merkkien tulkinta edellyttää hoitajalta tietämystä, miten eri-ikäiset 

lapset kokevat ja ilmaisevat kipua. (Vehviläinen-Julkunen ym. 1999, 264–270.)  

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi tammikuussa 2013. Idea opinnäytetyölle selveni nopeasti, 

mutta yhteistyökumppanin löytäminen vei aikaa. Yhteistyökumppanin löytymisen jäl-

keen aihe tarkentui, yhteistyökumppanin toiveiden mukaiseksi. Tutkimussuunnitelman 

ja tutkimuslupahakemuksen valmistumisen jälkeen prosessi eteni eteenpäin omalla pai-
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nollaan, suunnitelman mukaisesti. Tutkimuslupa myönnettiin Vantaan sosiaali- ja terve-

yslautakunnasta. Tutkimuksen empiirinen vaihe tuli toteuttaa marraskuun aikana. Mää-

rätietoisen ja päättäväisen tiedonetsinnän tuloksena löytyi opinnäytetyöhön soveltuvaa 

tietoa laajasti. Niihin paneutuminen oli työlästä, mutta hyvin antoisaa. Opinnäytetyökä-

sikirjoitus valmistui ajallaan. Sen työstäminen oli suunnitelmaa huomattavasti helpom-

paa ja miellyttävämpää. Lähteitä olen työssäni käyttänyt monipuolisesti ja lähteet ovat 

viime vuosina julkaistuja.  Opinnäytetyö valmistui ajallaan. Yksityiskohtaisempi opin-

näytetyön valmistumisen aikataulu löytyy liitteenä (LIITE 4).   

 

Koko opinnäytetyöprosessi on ollut raskas, mutta erittäin mielenkiintoinen. Olen joutu-

nut aikatauluttamaan elämäni melko tarkkaan. Perheellisenä aina ei ole ollut helppoa. 

Haluan esimerkilläni näyttää lapsilleni opiskelun tärkeyden ja myös sen, että opiskella 

voi aikuisenakin. Yritän antaa pojilleni positiivisen kuvan opiskelusta. vaikka se ei aina 

ole ollut ihan helppoa. Olen kuitenkin nauttinut uuden oppimisesta. 

 

Haastatteluja tehdessä oli hieno huomata, kuinka luontevaa toimintani oli. Lasten ole-

muksesta huokui luottamus ja viattomuus. Heitä oli helppo lähestyä ja lasten oli helppo 

jutella kanssani. Kukaan ei kieltäytynyt tutkimukseen osallistumisesta. Vanhemmilta 

saatu palaute oli myös oman ammatillisen kasvuni kannalta kallisarvoista.  

 

Hienoa, että teet tutkimusta näin tärkeästä aiheesta, aiheesta, jolla on jokin 
tarkoitus. 
 

Erittäin tärkeä aihe. 
 

Sinusta näkee, että olet kiinnostunut siitä mitä teet. 
 

Tutkimuksen valmistuttua tulee tutkimusraportti toimittaa Vantaan sosiaali- ja terveys-

toimen käyttöön. Raportti tulee lähettää sähköpostitse pdf-muodossa sekä tulosalueen 

erityisasiantuntijalle että sihteerille. (Aronkytö 2013.) Kirjallisen raportin, joka sisältää 

tutkimusprosessin ja tutkimustulokset sekä niiden analyysin toimitan myös terveyskes-

kuspäivystyksen osastonhoitajalle. 
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8.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet  

 

Tämän opinnäytetyön tulokset ovat yhteneviä useampien aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lasten kivunhoitoon tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Tutkimuksesta käy ilmi, että lapsia lääkittiin kivun osalta liian vä-

hän eikä lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä käytetty, vaikka tutkimusten mukaan 

niistä olisi voinut olla apua.  

 

Päivystyksessä käy lapsia paljon ja he ovat usein kivuliaita, äkillisesti sairastuneita, sik-

si on tärkeää, että heidän näkökulmansa ja mielipiteensä saadaan esille. Tuloksien pe-

rusteella voidaan todeta, että 5–10-vuotiaat lapset ovat kyllin isoja kertomaan itse, onko 

heillä kipua, mutta vain yhdeltä lapselta kysyttiin kivusta. Aallon ja Pönnin (2007) kir-

jallisuuskatsauksestakin nousi esille, että lapsi kyllä kertoo miltä hänestä tuntuu jos sii-

hen annetaan mahdollisuus. Yhtenä johtopäätöksenä voidaan myös todeta, että päivys-

tyksen viihtyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota jotta vastaanotolle odottaminen olisi 

lapsille miellyttävämpää. 

 

Jatkotutkimusaiheena lasten kivunhoidon tutkimista tulisi jatkaa, sillä tutkimuskohteena se 

on tärkeä aihe. Kattavamman tutkimustuloksen saamiseksi lapsia tulisi haastatella eri 

vuorokauden aikoina sekä viikonloppuisin. Myös laajentamalla lasten ikäjakaumaa ja 

määrää saadaan laajempi kuva lasten kivusta ja kipukokemuksista. Terveyskeskuspäivys-

tyksessä voitaisiin tutkia myös miten hoitohenkilökunta tunnistaa kivun merkkejä lapsis-

ta ja arvioi kipua. Yhteinen kivun arviointimalli olisi myös hyvä apuväline työntekijöi-

den ammattitaidon sekä uusien työntekijöiden koulutuksen tukemiseksi. 
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LIITE 1 Haastattelulomake  

 

 

Taustatiedot, vanhemmille esitettävät kysymykset (1–5) 

 

1. Ikä ______ vuotta 

2. Sukupuoli: a. tyttö b. poika 

3. Päivystysvastaanotolle tulon syy________________________________ 

 

 

4. Mukana päivystysvastaanotolla 

a. äiti 

b. isä 

c. muu, kuka?_____________ 

 

 

5. Kenen vastaanotolla lapsi menee? 

a. sairaanhoitajan 

b. lääkärin 

 

 

6. Kuinka kauan lapsi joutui odottamaan ennen kuin pääsi lääkärin/sairaanhoitajan vas-

taanotolle? (Koska olen läsnä, pystyn vastaamaan tähän kysymykseen itse) 

a. < 1h 

b. 1-2h 

c. 2-3h 

d. > 3h 
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Lapselle esitettävät kysymykset (7–12 ja 14–15) 

 

7. Kuinka kivulias olit päivystykseen tullessasi? 

 

 

(Salanterä 2006, 86) 

  
NRS VRS 

0 Ei lainkaan kipua 
 1-3 Lievää kipua 
4-5 Kohtalaista kipua 
6-7 Voimakasta/ kovaa kipua 

  8-10 Sietämättömän voimakasta kipua 
(Salanterä 2006, 86) 

 

8. Mistä kohdasta sinuun sattui? (lapsi saa piir-

tää tai näyttää, missä kohta kipu on) 

 

 

 

9. Miltä kipu sinusta tuntuu?  

 

 

 

 

 

10. Saitko ei lääketieteellistä hoitoa? (Selitän lapselle mitä tarkoitan, esim. kylmäpussi) 

 

 

 

 

11.  Saitko sinä kipulääkettä? Kysyikö hoitaja sinulta kivusta?    
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12. Kerrottiinko sinulle mitä kipulääkettä sait? Entä, miten/koska kipulääke auttaa? 

 

 

 

 

 

13. Kerrottiinko äidille/isälle mitä kipulääkettä lapsi sai? Entä, miten/koska kipulääke 

auttaa? (Kysymys vanhemmille) 

 

 

 

 

14. Millainen kokemus sinulle oli päivystysvastaanotolla käynti? Lapsella mahdollisuus 

omin sanoin antaa mielipide. 

 

 

 

 

15. Kuinka kivulias olit päivystyksestä poistuessasi? 

 

(Salanterä 2006, 86) 

  
NRS VRS 

0 Ei lainkaan kipua 
 1-3 Lievää kipua 
4-5 Kohtalaista kipua 
6-7 Voimakasta/ kovaa kipua 

  8-10 Sietämättömän voimakasta kipua 
(Salanterä 2006, 86) 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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LIITE 2 Saatekirje  

 

 

Peijaksen  terveyskeskuspäivystys 

Hyvä lapsen vanhempi, 

Olen sairaanhoitaja-opiskelija Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Valmistun 

keväällä 2014. Teen opinnäytetyötä aiheesta ”lapsen kipu; lapsipotilas päivystysvas-

taanotolla”. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia 5-10-vuotiaiden lasten omia koke-

muksia/ ajatuksia heidän kivustaan ja siitä, kuinka se Peijaksen päivystyksessä ollessa 

hoidettiin. Tarkoituksena on kehittää lapsen kivun hoitoa päivystyksessä. 

 

 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja tiedot käsitellään nimettöminä. Kaikki 

tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä lasta voida tunnistaa opinnäyte-

työn raportista. Kaikki materiaali säilytetään niin, että ulkopuoliset eivät pääse siihen 

käsiksi ja opinnäytetyön valmistuttua haastattelumateriaali hävitetään asianmukaisesti. 

 

 

Valmis opinnäytetyöni on luettavissa Theseus –tietokannasta.  

 

Tarvittaessa annan mielelläni lisätietoja opinnäytetyöstäni.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Erja Blommendahl 

erja.blommendahl@student.diak.fi 
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LIITE 3 Haastattelulupa 

 

 

Hyvä lapsen vanhempi, 

Olen sairaanhoitaja-opiskelija Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Valmistun 

keväällä 2014. Teen opinnäytetyötä aiheesta ”lapsen kipu; lapsipotilas päivystysvas-

taanotolla”. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia 5-10-vuotiaiden lasten omia koke-

muksia/ ajatuksia heidän kivustaan ja siitä, kuinka se Peijaksen päivystyksessä ollessa 

hoidettiin. Tarkoituksena on kehittää lapsen kivun hoitoa päivystyksessä. 

 

 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää milloin 

vain. Kaikki tiedot käsitellään tiedot käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuk-

sellisesti eikä lasta voida tunnistaa opinnäytetyön raportista. Kaikki materiaali säilyte-

tään niin, että ulkopuoliset eivät pääse siihen käsiksi ja opinnäytetyön valmistuttua 

haastattelumateriaali hävitetään asianmukaisesti. 

 

Tutkimuksen suorittamiseen olen saanut luvan Vantaan kaupungilta 8.11.2013. Tarvit-

sen kirjallisen luvan myös teiltä vanhemmilta, haastatteluun sekä tietojen käyttämiseen 

tutkimuksessa. 

 

 

 

Lapseni saa osallistua tutkimukseen  

 

_______________________________________ ____.____.2013     Vantaa    

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Erja Blommendahl 

erja.blommendahl@student.diak.fi



 

LIITE 4 Opinnäytetyön aikataulu 

2013 Opinnäytetyön aikataulu             

Tammikuu Opinnäytetyön aiheen etsintä alkoi       

Helmikuu Aihe löytyi. Alkoi aiheen työstäminen ja teoriatiedon etsintä.  

Maaliskuu Ideapaperin esittely ja hyväksyminen seminaarissa    

Huhtikuu Yhteistyökumppani löytyi         

  Teoriatietoon perehtyminen         

Toukokuu Teoriatiedon työstäminen ja kirjoittaminen lähti käyntiin.   

Kesä Suunnitelman teko jatkui koko kesän       

Elokuu Suunnitelman esittely seminaarissa        

  Käsikirjoituksen työstäminen alkoi       

Syyskuu Perehtyminen aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta sekä kirjallisuuteen  

  Haastattelukysymysten ja saatekirjeen suunnittelu alkoi.   

  Yhteistyökumppanin aiheen rajauksen – ja tarkennuksen merkeissä 

Lokakuu  Haastattelukysymykset sekä saatekirje valmistuivat   

  I yksilöohjaus ja tutkimuslupahakemus 

   

  

  Metodiseminaari           

Marraskuu Tutkimuslupa myönnettiin 8.11.13 ajalle 8.11–30.11.2013   

  

Sain tutkimuslupapäätöksen 14.11.13, haastattelut alkoivat 18.11.13 

Käsikirjoituksen työstäminen 

Joulukuu Suomen ohjaus 

Käsikirjoituksen esittäminen ja hyväksyminen seminaarissa 

  

     2014  Opinnäytetyön aikataulu 

Tammikuu Tutkimustulosten analysointi sekä raportin kirjoitus 

Helmikuu II Yksilöohjaus 

Maaliskuu Opinnäytetyön viimeistely ja hiominen jatkuu 

  Työn lähetys esitarkistukseen 

Huhtikuu Opinnäytetyön esitys julkistamisseminaarissa 

  Valmiin työn luovutus ja kypsyysnäyte  

Toukokuu Valmistuminen aikataulunmukaisesti  

 


