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LUKIJALLE

 
Tämä opas on laadittu Sinua varten, jotta voit kotona palata vielä asioihin, joita 

hoitaja on sinulle aikaisemmin kertonut. Myös perheesi ja läheisesi voivat löytää 

tämän avulla vastauksia mieltä askarruttaviin asioihin. Oppaasta löydät kivun 

käsitteelle selityksiä ja selvennyksiä, ja näin voit myös ymmärtää omaa kipuasi 

paremmin. 

Lääkkeiden käyttö herättää usein paljon kysymyksiä, joten oppaaseen on koottu 

sinulle tietoa myös yleisimmin käytetyistä kipulääkkeistä sekä niiden ohella 

käytettävistä lääkkeistä. Jotta lääkitys olisi tarkoituksenmukaista ja tarpeeksi 

tehokasta, tulee kipuasi myös arvioida. Oppaasta löydät tietoa ja apua oman kipusi 

laadun, keston ja vahvuuden arvioinnista. 

Itse tai läheisen ollessa sairas mielessä voi pyöriä monia, pelottaviakin asioita. Niitä 

asioita on kuitenkin tärkeä käsitellä, jotta sairauden keskellä jaksat. 

Muista, että et ole yksin ja voit aina olla yhteydessä osastomme henkilökuntaan. 

Oppaan lopusta löydät hyödyllisiä yhteistietoja, joiden avulla voit löytää lisää 

vastauksia mieltäsi askarruttaviin asioihin.   



 

MITÄ KIPU ON? 

Kipu on aistihavainto. Se on hermoston lähettämä sähköinen ja kemiallinen ”viesti”, 

joka kulkeutuu kipualueelta hermoratoja pitkin aivoihin, jotka tulkitsevat viestin 

kivuksi. Aivojen kipukeskus tulkitsee viestistä kivun sijainnin, voimakkuuden sekä 

sen keston. Viesti kulkeutuu aivoissa myös tunnekeskukseen, jota kautta se 

vaikuttaa psyykkisiin, emotionaalisiin tunteisiin. Kipu usein herättää tunteita, kuten 

pelkoa, ahdistusta sekä ärsytystä ja siksi saa meidät helposti huonolle tuulelle.  

Kivulle on niin sanotusti eri muotoja, joista se voi johtua. Nämä eri syyt johtuvat 

erilaisista kivun syntymistavoista. Näitä erilaisia kipuja on nosiseptiivinen, 

neuropaattinen sekä idiopaattinen kipu.  

Nosiseptiivinen kipu tarkoittaa kipua, joka syntyy hermopäätteiden ärsyyntyessä, 

esimerkiksi neulalla sormenpäähän pistettäessä tai syöpäkasvaimen tuhotessa 

tervettä kudosta. 

Neuropaattinen kipu syntyy, kun jokin osa hermoradasta jää puristuksiin, syntyy niin 

sanotusti ”hermopinne”, tällainen voi johtua paikallisen tulehduksen aiheuttamasta 

turvotuksesta, mekaanisesta vammasta, synnynnäisestä epämuodostumasta tai 

kehittyneestä epämuodostumasta, kuten syöpäkasvaimesta, joka painaa hermoa.  

Idiopaattinen kipu on sellaista, jonka syntytapaa ei pystytä lääketieteellisesti 

todistamaan. Tällöin ei siis tiedetä, mikä kipua aiheuttaa. Kyseistä kipua voi olla 

esimerkiksi päänsärky, jos sen aiheuttajalle ei löydy selittävää syytä.  

 

 



 

MITEN KIPUASI HOIDETAAN 
LÄÄKKEILLÄ? 

Lääkärit selvittelevät syitä, mistä kipusi johtuvat, jotta niitä osataan hoitaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Erilaisiin kipuihin toimivat parhaiten erilaiset kipulääkkeet. 

Pääsääntöisesti pitkäaikaista kipua hoidetaan sen voimakkuudesta riippuen: 

lievempää kipua tulehduskipulääkkeillä (kuten ibuprofeeni, Burana) tai 

parasetamolilla (Panadol) ja vaikeampaa kipua opioideilla, jotka ovat vahvoja 

kipulääkkeitä. Opioideja on heikompia lääkkeitä, kuten tramadoli 

(Tramal/Tramadol) sekä kodeiini (Panacod) ja vahvempia lääkkeitä, kuten fentanyyli 

(Fentanyl), morfiini (Morphin), oksikodoni (Oxynorm/Oxanest). Näiden itse 

kipulääkkeiden lisäksi voidaan käyttää tiettyjä epilepsiaan ja masennuksen hoitoon 

käytettyjä lääkkeitä, niiden kipua lievittävän vaikutuksen takia. Niiden käyttö voi 

helpottaa oloa myös, jos sinulla on ahdistuneisuutta tai masennus oireita.  

Pahoinvoinnin estolääkkeitä voidaan hyödyntää pahoinvoinnin helpottamiseen. Jos 

oksentelu aiheuttaa kipua, auttavat ne myös kivunlievitykseen oksentelua 

vähentäen. 

Myös mieltä rauhoittavista lääkkeistä voi olla apua kivunhoidossa, koska pelko, 

ahdistuneisuus ja muut suuret negatiivisemmat tunteet voivat voimistaa kipujasi. 

Lääkkeitä käytettäessä tarkoitus on käyttää lievintä ja pienintä mahdollista annosta, 

jolla kivut saadaan lievittymään, jotta lääkkeiden haittavaikutukset pysyisivät 

mahdollisimman vähäisinä. Päätarkoitus on kuitenkin siis saada kipusi 

helpottumaan. 

Kipulääkkeet pyritään antamaan suun kautta annosteltavina, tabletteina tai 

nieltävinä liuoksina. Jos lääkkeiden ottaminen suun kautta osoittautuu vaikeaksi, 

voidaan niitä annostella myös suonikanyylin kautta, selkäydinkanavaan asetettavan 



 

katetrin kautta tai ihonalaiskudokseen asetettavan kanyylin ja siihen yhdistetyn 

kipupumpun kautta, jolla pystyt mahdollisesti myös itse annostelemaan 

lääkeannoksen kipujen voimistuessa. Tarkoitus on käyttää sellaisia lääkkeen 

antotapoja, joiden avulla useampaa neulanpistoa ei tarvitse tehdä lääkkeen 

annostelua varten.  

Oli käytössä mikä tahansa lääkkeen antotapa, kipulääkkeitä annetaan 

pitkävaikutteisena versiona sekä tarvittaessa nopeavaikutteisena niin sanottuihin 

läpilyöntikipuihin eli kipujen äkillisiin pahenemistiloihin. 

 

 MITEN JA MIKSI KIPUASI ARVIOIDAAN? 

 

 

Kipuasi pyritään arvioimaan vahvuudeltaan, kestoltaan ja laadultaan. Tällä pyritään 

selvittämään kipulääkityksen tarvetta ja tarvittaessa lääkitystä lisätään tai 



 

vaihdetaan tehokkaammin kipua lievittävään lääkkeenantotapaan. 

Kipulääkitykseen liittyen arvioidaan myös niiden mahdollisesti aiheuttamia 

haittavaikutuksia, jotta niitä voidaan hoitaa tai pyrkiä välttämään esimerkiksi 

kipulääkettä vaihtamalla.  

Kipuasi voidaan arvioida erilaisten kipu-mittareiden avulla. Nämä mittarit eivät ole 

fyysisiä mittarilaitteita vaan ne ovat sinun omia arvioitasi kivun määrästä ja 

laadusta, joiden tukena voidaan käyttää alla ilmeneviä kipumittareita. Useimmin 

käytetty ”mittari” on numeraalinen kipu asteikko, jolla arvioit kipujesi määrää nollan 

ja kymmenen välillä (0-10), nolla tarkoittaen ”ei kipua ollenkaan” ja kymmenen 

tarkoittaen ”pahin mahdollinen kipu, jota voit kuvitella”. Toinen yleinen ”mittari” on 

verbaalinen arvio kivusta, ”ei kipua”, ”lievä kipu”, ”kohtalainen kipu”, ”kova kipu” 

tai ”sietämätön kipu”. Muita hyödynnettäviä kipumittareita on myös kipujana sekä 

kipukasvot, jotka molemmat arvioivat kivun määrää. 

Mittareiden lisäksi kivustasi voidaan kysellä missä kipu tuntuu, millaista kipu on 

(pistävää, polttavaa, jomottavaa, puristavaa jne.) onko se samanlaista kuin 

aikaisemmin, jotta kivuistasi saadaan kattavampaa tietoa kuin vain määrä.  

Jos siis kivut kasvavat eikä kipulääkitys lievitä niitä riittävästi tai kivun laatu tai 

kipualue muuttuu, kannattaa tästä mainita hoitohenkilökunnalle, jotta kipua 

tiedetään hoitaa tehokkaammin. 

 

  



 

KUINKA PITÄÄ HUOLTA HENKISESTÄ 
HYVINVOINNISTA? 

Vakava sairaus voi tuoda sairastuneen elämään ja lähipiiriin paljonkin huolia ja 

murheita. Raskaan taakan kantaminen ja vaikeiden asioiden läpikäyminen 

kuormittaa ihmistä niin fyysisesti kuin henkisestikin. On yleistä, että vakavasti 

sairaat ihmiset sekä heidän läheisensä kokevat surun ja masennuksen tunteita, ja on 

tärkeää, että niistä uskalletaan puhua.  

Läheisten tuki on usein tärkeää sairastuneelle, mutta vain itse voit tietää mikä on 

sinulle parhaaksi, sillä jokainen kokee asioita yksilöllisesti. Siinä missä toinen saa 

apua keskustelusta ja toinen yksinolosta tai mietiskelystä, voi juuri sinulle sopia jokin 

muu keino. Tärkeintä on, että löydät parhaan tavan pitää huolta itsestäsi, koska 

henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat yhtä tärkeässä roolissa jaksamisesi kannalta. 

Oppaan takakannesta voit löytää erilaisia yhteistietoja tahoihin, jotka auttavat 

henkisen hyvinvoinnin sekä yleisen jaksamisen tukemisessa. Älä epäröi ottaa meihin 

yhteyttä, sillä pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys jokapäiväiseen jaksamiseesi! 

  



 

YHTEYSTIETOJA 

Villa Glims  
Karvasmäentie 6 
02740 Espoo 
09 471 59436 

Syöpäjärjestöt 
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki 
09 135 331 
tiedotus@cancer.fi 
https://www.syopajarjestot.fi 

Kansainvälinen neuvontapalvelu  
(maksuton) 
0800 19414  
ma & to 10-18 
ti, ke, pe 10-15 
Sähköposti: neuvonta@cancer.fi  
neuvontahoitaja.fi (Neuvontahoitaja chat)  

Maakunnalliset syöpäyhdistykset 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys 
044 730 3300 
etela-suomi@essy.fi 
www.etela-suomensyopayhdistys.fi 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys 
014 333 0220 
syopayhdistys@kessy.fi 
www.kessy.fi 

Kymenlaakson Syöpäyhdistys 
05 2296 240 
toimisto@kymsy.fi 
www.kymsy.fi 
 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 
www.lssy.fi  
(tarkemmat yhteystiedot verkkosivuilla) 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys 
03 2499 111 
toimisto@pirkanmaansyopayhdistys.fi 
www.pirkanmaansyopayhdistys.fi 

Pohjanmaan Syöpäyhdistys 
010 843 6000 
info@pohjanmaancancer.fi 
www.pohjanmaansyopayhdistys.fi 

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys 
013 227 600 
www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys 
017 5801 801 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys 
0400 610 292 ja 0400 961 139 
www.pssy.org 

Saimaan Syöpäyhdistys 
05 451 3770 
saimaa@sasy.fi 
www.saimaansyopayhdistys.fi 

Satakunnan Syöpäyhdistys 
02 6305 750 
toimisto@satakunnansyopayhdistys 
www.satakunnansyopayhdistys.fi 

Ålands Cancerförening 
018 22 419 
forening@cancer.ax 
www.cancer.ax 

Valtakunnalliset potilasjärjestöt 

Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys 
010 4222 540 
info@colores.fi 
www.colores.fi 

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
09 7318 0630 
le-invalidit@kolumbus.fi 
www.le-invalidit.fi 

Propo – Suomen eturauhassyöpäyhdistys 
toimisto@propo.fi 
www.propo.fi 

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland 
toimisto@europadonna.fi 
www.europadonna.fi 

Suomen Syöpäpotilaat 
potilaat@syopapotilaat.fi 
www.syopapotilaat.fi 

Sylva – Suomen Syöpäsairaiden Lasten ja Nuorten 
Yhdistys 
09 135 6866 
sylva@sylva.fi 
www.sylva.fi 
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