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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kivunhoidon-opas potilaille ja omaisille 

palliatiivisessa hoitotyössä hyödynnettäväksi potilaan ohjauksessa. Tavoitteena on tuoda 

yksinkertaistettua näyttöön perustuvaa kirjallista tutkimustietoa potilaalle, sekä tukea 

sairaanhoitajan kivunhoidon ohjausta. Työssä keskitytään syöpäpotilaan elämän loppuvaiheen 

oireisiin, niiden lievittämistapoihin, erityisesti kivunhoitoon liittyen sekä potilaan 

tarvitsemaan ohjaukseen palliatiivisessa hoidossa. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Espoon 

sairaalan palliatiivisen hoidon ja saatto-osasto Villa Glims:n kanssa. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, jonka osana koottiin raportti valitusta 

aiheesta ja tämän pohjalta laadittiin kivunhoito-opas raporttiin kootun teoriatiedon pohjalta. 

Tietoa haettiin erilaisista kirjallisuuden lähteistä. Tiedonhakua varten määriteltiin työn 

asiasanat opinnäytetyön tutkimuskysymysten ja otsikoinnin perusteella. 

Kuoleman lähestyessä kipu on eniten pelätty fysiologinen oire, jonka johdosta kivuttomuutta 

pidetään tärkeänä osana arvokasta kuolemaa. Palliatiivinen hoito perustuu kärsimyksen 

lievittämiseen ja ehkäisemiseen, sen tavoitteena on parantaa parantumattomasti sairaan sekä 

hänen perheensä elämänlaatua. Tehokas kivunlievitys ja pahoinvoinnin ehkäisy ovat parhaita 

elämänlaatua parantavia oireiden hoitokeinoja ja uusia tutkimuksia aiheesta tehdään 

jatkuvasti. Nykyaikana painotetaan paljon potilaslähtöisyyttä ja hoidon kokemuksellisuutta, 

ja tämän vuoksi potilaan näkökulmasta tehdylle tutkimukselle olisi kuitenkin tarvetta. Myös 

kivun arviointimenetelmiä ja niiden toimivuutta voisi tutkia, sillä se on erittäin olennainen 

osa kivunhoitoa. Potilaiden psyykkistä jaksamista sekä sen arviointia ja tukemista tulisi myös 

tutkia, sillä psyykkisellä voinnilla on myös suuri vaikutus itse kivun kokemiseen. 
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The purpose of this thesis was to compile a pain management guide in palliative care to be 

used in patient education. The objective was to provide evidence-based information for the 

patient in a simple and understandable form and also to support nurses’ work in patient 

education. The thesis focused on cancer patients’ final stage symptoms, alleviating them, 

especially concerning pain management, as well as patient education in palliative care. The 

thesis was made in co-operation with Villa Glims which is part of the palliative unit of Espoo 

Hospital that also includes hospital care at home and palliative care. 

This thesis is a literature review including a functional part in the form of a pain management 

guide. Pain is the most feared symptom when faced with the prospect of a short life 

expectancy and dying. That is why effective pain management is considered to be important 

in a valuable death. Palliative care is based on alleviating and preventing patients’ pain. Its 

purpose is to improve terminally ill patients’ and their next of kin’s quality of life. Effective 

pain management and prevention of nausea are best treatments to improve the quality of life 

and the best possible treatment methods are constantly being studied. But more research 

from the patient’s point of view would be needed because patient-oriented approach and 

knowledge of care are highlighted nowadays. Also, the pain assessment methods and how 

well those function could be researched because they are an essential part of pain 

management. Patients’ mental health and its assessment should also be studied since mental 

wellbeing can also effect on how patients experience pain. 

Keywords: palliative care, cancer, patient guidance, pain management  
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheena on palliatiivisen syöpäpotilaan kipu ja sen hoito. Työssä 

keskitytään syöpäpotilaan elämän loppuvaiheen oireisiin, niiden lievittämistapoihin sekä 

potilaan tarvitsemaan ohjaukseen palliatiivisessa hoidossa. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä 

Espoon sairaalan palliatiivisen hoidon ja saatto-osasto Villa Glims:n kanssa. Aihe työhön 

valikoitui syyskuussa 2017 Laurean opinnäytetyötorilla, jossa Espoon sairaalalla oli useita 

erilaisia vaihtoehtoja opinnäytetöiden aiheiksi. Opinnäytetyön aihe muotoiltiin syksyn 2017 

aikana, ja opinnäytetyöohjaaja lehtori Annikki Päällysaho auttoi lokakuussa aiheen 

tarkemmassa rajauksessa. 

 

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito liitetään usein parantumattomasti sairaan 

syöpäpotilaan terminaalihoitoon, vaikka suuri osa palliatiivista hoitoa saavista potilaista kärsii 

ja on kuolemassa muihin kuin syöpäsairauksiin (Vainio & Hietanen 2004, 21). Jotta 

opinnäytetyön tuotos voidaan kohdistaa tietylle potilasryhmälle, tässä työssä keskitytään juuri 

syöpäpotilaan palliatiiviseen kivunhoitoon.  

Lääkkeellinen oireiden hoito on iso osa kuolevan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, joka 

käsittää niin potilaan psyykkiset kuin fyysisetkin tarpeet. Kuolevien syöpäpotilaiden 

tavallisimpia oireita ovat uupumus, heikkous, laihtuminen, hengenahdistus, yskä, ummetus, 

ahdistuneisuus ja masennus sekä kipu. Potilaiden toiveet kuolemasta liittyvät usein kipuun, ja 

tämän vuoksi on tärkeää, että kuolevien potilaiden kipua arvioidaan ja hoidetaan 

tarkoituksenmukaisesti. Hyvän palliatiivisen hoidon perusedellytyksenä on kivun säännöllinen 

arviointi ja kirjaaminen. Loppuvaiheen edennyttä syöpää sairastavilla kipua esiintyy 35–

96%:lla ja läpilyöntikipua 70–80%:lla. (Kuolevan potilaan oireiden hoito, 2012.) Oikeus 

kivuttomuuteen sekä oikeus rauhalliseen ja arvokkaaseen kuolemaan ovat jokaiselle kuuluvia 

perusoikeuksia, jotka on määritelty YK:n kuolevan oikeuksien julistuksessa jo vuonna 1975 

(Liite 1). 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tarkoituksena on laatia kivunhoidon-opas (Liite 2) hoitotyössä hyödynnettäväksi palliatiivisen 

potilaan ohjauksessa. Tavoitteena on tuoda yksinkertaistettua näyttöön pohjautuvaa 

kirjallista tutkimustietoa potilaalle, sekä tukea sairaanhoitajan kivunhoidon ohjausta. 

 

Opinnäytetyö vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat palliatiivisen syöpäpotilaan psyykkiseen jaksamiseen? 

 

2. Mitä menetelmiä käytetään palliatiivisen syöpäpotilaan kivunhoidossa? 

 

 

3 Palliatiivinen hoitotyö 

Kun sairaus on edennyt tiettyyn pisteeseen, eikä sen etenemiseen voida enää vaikuttaa 

spesifien hoitomuotojen avulla ja hoidot jopa heikentävät elämänlaatua haittavaikutustensa 

vuoksi, on tarkoituksenmukaista siirtyä oireenmukaiseen eli palliatiiviseen hoitoon. 

Syöpäsairauksien kohdalla oireenmukaiseen hoitoon siirtymiseen voivat vaikuttaa levinneestä 

taudista tai lisäsairauksista johtuva suorituskyvyn heikkeneminen, jatkuva oireilu 

optimaalisesta lääkityksestä huolimatta tai potilaan syöpähoitoihin liittyvä liiallinen hauraus. 

(Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.)  

Palliatiivinen hoito perustuu kärsimyksen lievittämiseen ja ehkäisemiseen varhaisen kivun ja 

muiden fyysisten, psykososiaalisten ja eksistentiaalisten ongelmien tunnistamisen sekä 

ennaltaehkäisyn ja lievityksen keinoin. Sen tavoitteena on parantaa parantumattomasti 

sairaan sekä hänen perheensä elämänlaatua. Palliatiiviseksi hoidoksi luetaan myös erilaisia 

oireita lievittäviä erikoishoitoja kuten palliatiivinen kirurgia ja sädehoito. (Vainio & Hietanen 

2004, 17-18.). 

Kuolevan potilaan hoitoa kutsutaan yhä useammin saattohoidoksi. Saattohoito on osa 

palliatiivista hoitoa ja se sijoittuu elämän viimeisiin päiviin tai viikkoihin (Peake 2014.) ja sen 

tarkoituksena on taata potilaalle arvokas ja oireeton loppuelämä. On olennaista ottaa 

huomioon potilaskohtaisesti elämän loppuvaiheeseen vaikuttavat tekijät, jotta arvokas ja 

oireeton loppuelämä ja kuolema voidaan taata. Potilaan ikä, yleiskunto, sairaudet ja elämän 

loppuvaiheeseen liittyvät toiveet ovat tärkeitä tekijöitä palliatiivisen hoidon toteutuksessa. 

(Vainio & Hietanen 2004, 19-20.). 

Palliatiivisen hoidon aloittaminen on yksi tärkeimmistä hoitopäätöksistä, ja sen viivästyminen 

voi haitata potilaan autonomian toteutumista, oireiden lievitystä ja hänen omaistensa 
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mahdollisuutta valmistautua lähestyvään kuolemaan. Palliatiivinen hoito saattaa kestää jopa 

vuosia, mutta pituudesta riippumatta sen päämääränä on aina potilaan ja tämän läheisten 

mahdollisimman hyvä elämänlaatu. (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.) 

 

3.1 Somaattiset oireet 

Syöpään sairastuminen aiheuttaa aina monenlaisia ongelmia ja horjuttaa ihmisen kokemusta 

omasta hyvinvoinnistaan. Erilaiset oireet voivat johtua joko itse sairaudesta, diagnoosin 

kuulemisesta tai raskaista hoidoista. Usein vaikeimpina fyysisinä oireina potilaat kokevat 

ruokahaluttomuuden, suun limakalvojen kuivumisen ja rikkoutumisen sekä puhumisen 

vaikeutumisen. Myös erilaiset sädehoidoista johtuvat ihovauriot ja -muutokset sekä raajojen 

puutumis- ja kiputilat koetaan vaikeiksi, sillä ne voivat hankaloittaa potilaan liikkumista.  

Tutkimusten mukaan muita somaattisia ongelmia syöpäpotilailla ovat hengitysteiden ongelmat 

ja hengenahdistus, yskä, ummetus tai ripuli, ulkonäön muutokset, kuten hiusten lähtö sekä 

infektiot, jotka johtuvat vastustuskyvyn alenemisesta sytostaattihoitojen seurauksena. 

Yleisimpiä syöpään kuolevien potilaiden fyysisiä oireita heidän viimeisen elinvuotensa aikana 

näiden lisäksi ovat laihtuminen, kipu sekä yleinen uupumus ja heikkous. Olennaista kaikkien 

fyysisten oireiden hallinnassa on tasapainon ylläpitäminen mahdollisuuksien mukaan, jolloin 

elämän eri osa-alueet voivat kokonaisuutena tukea toisiaan. (Eriksson & Kuuppelomäki 2000, 

68.) 

 

3.2 Psyykkiset oireet 

Lähtökohtana palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan psyykkisen tilan arviointiin on kaikkien 

hoitoon osallistuvien, niin potilaan kuin läheisten ja henkilökunnan, tietoisuus lähestyvästä 

kuolemasta. Tieto vaikeasta sairaudesta tai sen uusimisesta voi laukaista psyykkisen kriisin, 

joka sisältää akuutti- ja jäsentelyvaiheen (Vainio & Hietanen 2004, 206). Mikäli potilas ei 

pysty psyykkisesti sisäistämään lähestyvää kuolemaa, hän saattaa ajautua psyykkisestä 

kriisistä psyykkiseen häiriötilaan. Psyykkinen prosessi esitetty Kuviossa 1.  
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Kuvio 1: Vaikean sairauden psyykkinen prosessi (Vainio & Hietanen 2004, 207.) 

 

Surua ja masennusta voi olla vaikea erottaa toisistaan, ja tämän vuoksi erotusdiagnostiikka on 

tärkeää. Potilaalla on oikeus surra, ja siihen on hyvä tarjota ammattihenkilön antamaa 

psykososiaalista tukea, sillä elettyä elämää arvostava muistelu ja surutyö voivat suojata 

potilasta vaikeimmilta psyykkisiltä häiriöiltä ja auttaa tätä hyväksymään lähestyvän 

kuoleman. (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.) 

Sairastumisen ja sairauden erilaisten vaikutusten seurauksena ihmisen kokemus omasta 

minuudesta muuttuu ja etenkin henkilölle, jolla on jo entuudestaan hauras minäkuva ja 

heikompi itsetunto, voi sairauden aiheuttamat muutokset olla erittäin traumaattisia 

(Hänninen & Pajunen 2006, 54).  

Palliatiivisessa hoidossa olevista potilaista noin 25% kärsii masennuksesta, mutta 

masennusdiagnoosin tekeminen on usein vaikeaa, sillä oireita on hankala erotella. 

Masennuksen hoidossa voidaan käyttää erilaisina yhdistelminä supportiivista psykoterapiaa, 

ongelmanratkaisua, rentoutusta ja mielialalääkitystä. 

Ahdistuneisuus on masennuksen lisäksi toinen yleisimmistä palliatiivisessa hoidossa olevien 

potilaiden psyykkisistä oireista. Se voi olla merkki aiemmasta tai piilevästä häiriöstä tai 

osoitus alihoidetusta muusta oireesta, jonka taustalla voivat olla hypoksia, alkava delirium, 

Kokemus 
sairaudesta

Kiihtymys, 
lamaannus

•Akuuttivaihe
Syvenevä 

psyykkinen 
häiriö

Minuuden 
rakentaminen

•Jäsentelyvaihe

Psyykkinen 
tasapainotila
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steroidit, neuroleptit, alkoholi tai vieroitusoireet, jotka johtuvat lääkkeiden käytön 

lopettamisesta, mutta se on myös luonnollinen reaktio lähestyvään kuolemaan. Hoidon 

jatkuvuus ja luotettavuus ovat olennainen osa niin somaattisten kuin psyykkistenkin oireiden 

hoidossa. (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.) 

 

Deliriumista eli akuutista sekavuustilasta kärsii noin 26-44% edennyttä syöpää sairastava ja 

viimeisinä päivinä jopa 88%. Sen taustalla on aivotoiminnan häiriö, johon liittyy 

samanaikaisesti tietoisuuden heikentymistä, tarkkaavaisuuden, ajattelun ja muistin häiriöitä, 

psykomotorisia ja emotionaalisia muutoksia sekä uni-valve-rytmin vaihteluita. Palliatiivisessa 

hoidossa olevan potilaan deliriumin syynä saattaa olla lääkehoito, elimistön tulehdustilat, 

hapenpuutos tai liiallinen kalsiumin määrä, elektrolyyttihäiriöt, krooninen munuaisten 

vajaatoiminta tai aivojen etäpesäkkeet. Tarkoituksenmukainen lääkehoito sekä turvallinen ja 

valvottu ympäristö ovat tärkeitä deliriumista kärsivän potilaan hoidossa. (Kuolevan potilaan 

oireiden hoito, 2012.) 

 

3.2.1 Kuoleman ja surun kohtaaminen 

Potilaalle oman kuoleman kohtaaminen aiheuttaa usein eksistentiaalista kärsimystä. Sen 

pääpiirteitä ovat eristäytyneisyys, merkityksettömyyden tai arvottomuuden tunne, kokemus 

taakkana ja toisista riippuvaisena olemisesta sekä kuolemanpelko tai paniikki ja toive 

kuoleman jouduttamisesta (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012). Jokainen ihminen kokee 

surun yksilöllisesti, mutta mielen reaktiot voidaan jakaa eri vaiheisiin. Ensimmäinen vaihe on 

sokkivaihe, jossa potilaan koko aikakäsitys muuttuu ja suuri osa energiasta menee ei-

toivottujen ajatusten ja tunteiden sekä todellisuuden poissulkemiseen. Sokki vaihe kestää 

yleensä hetkestä muutamiin vuorokausiin (Psyykkinen trauma, 2018). Seuraavassa vaiheessa 

todellisuus alkaa pikkuhiljaa selkiytymään, ja surun ja tuskan tunteet tulevat esille. Tätä 

vaihetta kutsutaan reaktiovaiheeksi, ja siinä ihminen alkaa usein reagoimaan tilanteeseen 

sekä somaattisesti että psyykkisesti. Tyypillistä reaktio vaiheelle on itkuisuus, ahdistuneisuus, 

unihäiriöt sekä vihan- ja syyllisyyden tunteet. Traumaattisessa kriisissä sokki- ja 

reaktiovaiheen jälkeen tulevat käsittely- ja uudelleen suuntautumisen vaihe (Shokista uuteen 

alkuun, 2018), mutta surun ja kuoleman kohtaamisessa nämä vaiheet voivat sekoittua ja 

muuttaa muotoaan. Sairaus voi edetä niin aggressiivisesti, että kriisi on käytännössä 

jatkuvasti akuutissa tilanteessa, ja tällöin pyritään vain sopeutumaan mahdollisimman hyvin 

senhetkiseen tilanteeseen. Ihannetilanteessa kriisistä päästään kuitenkin suuntautumaan 

uuteen todellisuuteen, vaikka sairaus ja sen tuomat muutokset tulevat aika-ajoin mieleen 

eritasoisena tuskana. On tärkeää, että potilas on kuitenkin tietoinen omasta tilanteestaan, 

sillä riittävä ja totuudenmukainen tieto tekee kuolevan potilaan olon usein levollisemmaksi, 
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kuin tietämättömyys. (Hänninen & Pajunen 2006, 55-57.) 

 

3.2.2 Kuolemanpelko ja kuolemaan suhtautuminen 

Pelko on aina yksilöllistä, mikä riippuu pelon kohteesta ja kokemuksesta. Kuolemanpelko 

voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen, joista ensimmäinen kohdistuu siihen tunteeseen, 

että elämä loppuu. Se pitää sisällään tunteen kaiken hyvän päättymisestä ja luopumisesta. 

Kuolemanpelon toinen ulottuvuus liittyy itse kuolemistapahtumaan, jossa pelko kohdistuu 

kuolinhetken kipuun ja tuskaan, joita on mahdotonta ennakoida. Tässä tulee myös ottaa 

huomioon se, että ihmisen kärsimys on usein paljon muutakin kuin fyysistä kipua. Pelko eri 

tunnetiloista sekä sosiaalisista, psyykkisistä ja hengellisistä kokemuksista kuoleman äärellä 

ovat kaikki yksilöllisiä, ja monia voi helpottaa tietoisuus siitä, että ei tarvitse kuolla yksin. 

Kolmas kuolemanpelon ulottuvuus liittyy siihen, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Toisilla 

tämä näyttäytyy selkeänä ja lohdullisena uskona iankaikkiseen elämään, kun taas toisilla 

epätietoisuus ja kysymykset valtaavat mielen. Läheisillä sairaan potilaan kuolemanpelon 

kokemus liittyy hyvin usein myös epätietoisuuteen, sillä ainut mitä tiedämme, on vain se, että 

kuolema on lopullinen (Läheisen kuolema 2018). Tuntematon on hallitsematonta niin ajatus- 

kuin tunnetasollakin ja tämän vuoksi epätietoisuus herättää ihmisissä pelkoa. Jokainen 

kuitenkin kokee pelon yksilöllisesti, ja siinä missä toinen pelkää hylätyksi tulemista ja 

yksinäisyyttä tai kipuja, toinen huolehtii läheisten selviytymisestä. (Hänninen & Pajunen 

2006, 78-81.) 

Kuoleva potilas voi suhtautua lähestyvään kuolemaan monin eri tavoin. Lähestymistavat 

voidaan ryhmitellä kuuteen eri tapaan; taistelu, ristiriita, kestävyys, yhdistäminen, etsiminen 

ja epävakaus. Oman kuoleman kokeminen taisteluksi antaa ihmiselle tunteen, että hänellä on 

oikeus ja mahdollisuus olla itse päättämässä, kuinka lopulta käy. Tämä suhtautuminen 

kuvastaa nykyihmistä, jolle kamppailu elämän eri vaiheissa on tapa hoitaa asioita ja 

kuoleminen on osa elämänmittaista taistelua. Ristiriitaisesti kuolemaan suhtautuvalle 

henkilölle elämä on usein tarjonnut paljon hyvää ja kuolema tulee yllättävänä katkaisijana, 

mikä aiheuttaa usein katkeruutta ja ahdistusta. Kestävyys taas nähdään sellaisena 

suhtautumistapana, että oma kuolema ei juurikaan hetkauta ja jokaisen on kuoltava joskus. 

Suomalaiset mielletään usein kestäviksi ja on todettu, että meidän tapamme suhtautua 

kuolemaan on yleisesti neutraali ja kuolema nähdään luonnollisena osana elämää (Terkamo-

Moisio 2016). Uskonnon avulla elämä ja kuolema voidaan yhdistää ja tämän suhtautumistavan 

mukana lohtua kuolevalle tuo myös se, että läheisiä on mahdollista tavata vielä toisessa 

todellisuudessa. Toiset näkevät kuoleman osana kehitystä, jolloin he suhtautuvat kuolemaan 

etsien ratkaisuja, jotka saattavat johtaa esimerkiksi arvojen muuttumiseen tai ihmissuhteiden 

paranemiseen aivan viime metreillä. Epävakaasti kuolemaan suhtautuvilla henkilöillä elämä 

on usein ollut jo valmiiksi enemmän tai vähemmän epävakaata ja tieto lähestyvästä 
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kuolemasta horjuttaa sitä edelleen ja saattaa toisinaan jopa romahduttaa koko psyykkisen ja 

sosiaalisen minäkuvan.  

Harvoin kukaan edustaa puhtaasti yhtä lähestymistapaa, vaan ne sekoittuvat yksilöllisesti 

jokaisen ihmisen kohdalla. Voi olla hyvinkin opettavaista ajatella sitä, miten itse reagoi 

omaan kuolemaansa, kun sen aika koittaa. (Hänninen & Pajunen 2006, 91-93.) 

 

3.2.3 Parisuhde ja seksuaalisuus 

On hyvin yleistä, että ihmisen sairastuessa tarve läheisyyteen lisääntyy ja tällöin parisuhteen 

toimivuus vaikuttaa merkittävästi myös elämänlaatuun. Sairastumisen aiheuttama kriisi voi 

pakottaa kumppanit käsittelemään sellaisia asioita, joita ei vuosienkaan yhteiselon jälkeen 

olla käyty läpi. (Vainio & Hietanen 2004, 227-228.) Puolison rooli on moniulotteinen ja hän voi 

joutua taistelemaan eri roolien, vaatimusten ja tunteiden välillä. Hänen tulisi samanaikaisesti 

olla vahva ja jaksaa hoitaa kuolevaa puolisoaan sekä käydä läpi omaa suruaan ja luopumisen 

kokemusta. Tällöin usein omat tarpeet jäävät helposti toissijaisiksi, mutta niitä ei kuitenkaan 

saisi rajattomasti laiminlyödä, ja puolison hoitoon sitoutumisen synnyttämä uupumus ja 

kyllästyminen tulee aina ottaa vakavasti. Ajan myötä vaikea uupumus voi vaikuttaa 

negatiivisesti potilaan hyvinvointiin, mutta tasapainoisen levon ja virkistymisen avulla 

parisuhde voi vielä aivan loppuvaiheessakin saada uusia ulottuvuuksia, sisältöä ja merkitystä. 

(Hänninen & Pajunen 2006, 136-137.) 

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen vaikuttaa 

sairauden laatu ja käytössä olevat hoitomuodot. On selvää, että erityisesti gynekologiset 

syövät, rintasyöpä ja eturauhassyöpä vaikuttavat potilaiden seksuaalisuuteen. Karkeasti 

ongelmat voidaan jakaa psyykkisiin ja toiminnallisiin ongelmiin, mutta usein kaikkeen 

seksuaalisuuteen liittyy myös sosiaalisia ulottuvuuksia. (Eriksson & Kuuppelomäki 2000, 174-

175.) Kun ihminen sairastuu vakavasti, hän joutuu kohtaamaan seksuaalisuutensa ja sairauden 

siihen tuomat muutokset ja menetykset. Päällepäin näkyvät ja sisällä olevat muutokset voivat 

johtaa tilanteeseen, jossa omaan itseensä ja seksuaalisuuteensa voi joutua tutustumaan 

kokonaan uudelleen. Sairauden edetessä pintaan voi nousta monia ahdistaviakin 

seksuaalisuuteen liittyviä tunteita, kuten syyllisyys, häpeä, katkeruus, mustasukkaisuus ja 

kateus. Myös kuoleva potilas tarvitsee tukea käsitelläkseen näitä tunteita. Hellyyden 

säilyminen on kuitenkin tärkeää, vaikka puolison kuolema olisikin lähellä, ja potilaalle ja 

hänen kumppanilleen tulisi luoda mahdollisuus olla lähekkäin ilman häiritseviä tekijöitä. 

Läheisyys ja toisen kosketus voivat jopa helpottaa pahaa oloa ja kipua sekä tuoda lohdutusta, 

jolloin sekä potilas että puoliso voivat tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä olonsa 

turvalliseksi. (Vainio & Hietanen 2004, 223-225.) 
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3.2.4 Omaisten avun tarve 

Potilaan voinnin heikkeneminen saattaa tulla omaisille yllätyksenä, vaikka he olisivatkin 

tietoisia sairauden ennusteesta ja lähestyvästä kuolemasta. Hoitohenkilökunnalta 

edellytetään aikaa ja läsnäoloa, eikä omaisten toistuvaa informoimista voi korostaa liikaa, 

sillä heidän kykynsä vastaanottaa ja käsitellä tietoa vaihtelee suuresti sairauden 

loppuvaiheessa. (Vainio & Hietanen 2004, 27.) Omaisten rooli kuolevan potilaan hoidossa on 

merkittävä ja vastuullinen, ja tämä korostuu erityisesti silloin, kun palliatiivinen hoito 

toteutetaan kotona. On silti tärkeää, että laitoshoidossakaan omaisia ei jätetä hoidon 

ulkopuolelle, vaan heille tarjotaan aktiivista roolia ja myös heidän hyvinvointiaan ja 

tarpeitaan seurataan. Jokaisen hoitoon osallistuvan kannalta on tärkeää, että kaikkien 

toimintakyky pysyy yllä koko hoidon ajan. (Hänninen & Pajunen 2006, 130-131.) 

Läheisten apu ja tuki ovat kuolevalle potilaalle vähintäänkin yhtä merkityksellistä, kuin 

hoitohenkilökunnan huolenpito, mutta myös omaiselle itselleen se, että voi auttaa läheistään 

monenlaisissa asioissa on usein merkittävä kokemus. Potilaan kannalta on kuitenkin tärkeää, 

että omaiset eivät huolehdi liikaa tai luo epärealistisia odotuksia tulevaisuuden suhteen. 

Kuolevat potilaat kokevat usein liiallisen auttamisenhalun ja sairauden vähättelyn raskaaksi, 

vaikka he ovat tietoisia ennusteestaan, hyvääkin tarkoittavat puheet voivat tuntua syyttelyltä 

siitä, että potilas itse näkee tilanteensa huomattavasti vakavampana. Tärkeintä läheisten 

roolissa on läsnäolo, ja jos sanoja ei löydy, niitä ei tarvita. (Hänninen & Pajunen, 2006, 66-

68.)  

Jokainen perheenjäsen käy suruprosessin läpi omaan tahtiin ja merkitys, joka kuolevalla on, 

vaikuttaa menetyksen kokemukseen. Omaiset kokevat usein syyllisyyttä siitä, olisiko jotakin 

pitänyt tehdä toisin, ja tässä tilanteessa on tärkeää, että syyllisyyden tunnetta ei vähätellä, 

vaan omaista kuunnellaan ja häntä autetaan keskustelemalla ymmärtämään syyllisyyden 

epärealistisuuden. Tieto lähestyvästä kuolemasta, itse läheisen kuolema ja kuoleman jälkeen 

jatkuva elämä tuottavat surua, mikä voi muuttaa muotoaan suruprosessin edetessä. Siinä 

missä toinen vaikuttaa tunteettomalta ja toinen itkee kuoleman lähestyessä, saattaa roolit 

vaihtua itse kuoleman jälkeen. Omaisille on hyvä kertoa, että oikeaa tapaa surra ei ole, vaan 

jokainen tekee sen omalla tavallaan ja omassa tahdissaan. (Vainio & Hietanen 2004, 272-276.) 

Usein sekä potilas että omaiset kokevat palliatiivisen hoidon toteutuksen kotona paremmaksi 

vaihtoehdoksi kuin sairaalan, vaikka se voi tuottaa myös paljon stressiä. Esimerkiksi oman 

kodin tuoksu, oma vuode, jokapäiväiset askareet, muistot ja perheen läsnäolo luovat 

yksilöllisen merkityksellisyyden tunteen, mikä on hyvän palliatiivisen hoidon lähtökohta. 

Kotona toteutettavassa palliatiivisessa hoidossa on kuitenkin otettava huomioon potilaan ja 

omaisten eriävät näkökulmat lähestyvään kuolemaan, ja näistä tulisi pystyä keskustelemaan, 

jotta konflikteilta vältyttäisiin. Ravinnon suhteen syntyy useimmiten eniten ristiriitoja, kun 
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omainen ei siedä ruumiin kuihtumisen näkemistä ja tuputtaa ruokaa potilaalle, jolle jo ruoan 

tuoksu voi aiheuttaa pahoinvointia. On tärkeää, että hoitohenkilökunta puuttuu myös 

vuorovaikutukseen, jotta yhteiselo kotona elämän loppuvaiheessa sujuisi niin potilaan kuin 

omaisten kannalta mahdollisimman vaivattomasti. (Saarelma 2005.) 

 

3.3 Oireenmukainen hoito 

Sana ’palliatiivinen’ tarkoittaa oireenmukaista, kärsimystä vähentävää ja lievittävää hoitoa 

(Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry). Oireen mukainen hoito tarkoittaa potilaan kaikkien 

oireiden huolellista seurantaa ja hoitoa, ja on todennäköistä, että lääketieteellisten 

tutkimusten myötä tulevaisuudessa on mahdollista saada yhä laaja-alaisempaa ja 

tehokkaampaa palliatiivista hoitoa (Vainio & Hietanen 2004, 19). Ennaltaehkäisy on paras tapa 

oireiden hallinnassa. Jatkuvalla kipulääkityksellä voidaan ehkäistä kasvaimen aiheuttaman 

kivun kehittyminen sietämättömäksi ja ennen sytostaattihoitoja otettavalla 

pahoinvointilääkkeellä voidaan ehkäistä hoidosta aiheutuvaa pahoinvointia. Nämä toimet jo 

itsessään parantavat kuolevan potilaan elämänlaatua. On myös tärkeää, että jo hoidon 

alkuvaiheessa kiinnitetään huomiota potilaan psyykkiseen jaksamiseen, sillä syöpäpotilailla 

käsittelemättä ja hoitamatta jätetty ahdistus voi myöhemmässä vaiheessa ilmetä erilaisina 

sopeutumisongelmina. Tehokas kivunlievitys ja pahoinvoinnin ehkäisy ovat parhaita 

elämänlaatua parantavia oireiden hoitokeinoja ja uusia tutkimuksia aiheesta tehdään 

jatkuvasti. Olennaista on, että hyvällä oireenmukaisella hoidolla voidaan vaikuttaa jopa 

taudin kulkuun. (Vainio & Hietanen 2004, 56.) 

 

3.4 Palliatiivisen hoitotyön etiikka 

Nykypäivänä kuolemme vanhempina ja syyt kuolemaan ovat erilaisia kuin ennen. Suurin osa 

suomalaisista toivoo, että voisi elää mahdollisimman pitkään kotona ja myös kuolla kotona. 

Valtaosa meistä kuitenkin kuolee sairaalassa tai hoitolaitoksissa. Syöpäpotilaat ovat suurin 

palliatiivista hoitoa tarvitseva potilasryhmä. Kuolevan potilaan hyvä hoito edellyttää 

palveluiden järjestämistä tarvelähtöisesti porrastaen sekä saumattomien hoitoketjujen 

luomista. Tällöin laadukkaaseen hoitoon voidaan panostaa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. 

(Saarto, Saarnio & Mäkitie 2017.) 

Elämän kunnioitus, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kunnioitus sekä totuuden ja 

rehellisyyden kunnioitus ovat kuolevan potilaan hoidon eettisiä lähtökohtia. Keskeistä on 

selvittää potilaan oma tahto ja se, miten hän toivoo muiden toimivan. Jotta kuolevan potilaan 

hoito olisi eettisesti laadukasta, on hoitotyöntekijällä oltava käsitys ihmisen kuolemisen 

prosessista ja siihen liittyvistä ihmisiä askarruttavista asioista sekä ymmärrys ihmisten 

erilaisia arvostuksia elämää kohtaan. Tähän arvostukseen liittyy vahvasti tietämys erilaisista 
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kulttuurisista ja uskonnollisista näkemyksistä. Hoitotyöntekijän on kyettävä arvostamaan 

erilaisia elämänarvoja ja hyväksymään ne, huolimatta omista henkilökohtaisista arvoista.  

Kuolema on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tapahtuma, sillä se päättää yhden ihmisen 

elämän, mutta koskettaa samalla kuolevan läheisiä. Eettisesti ongelmallisia tilanteita syntyy, 

kun potilaalla itsellään ja tämän läheisillä on eriäviä mielipiteitä hoidosta, 

hoitotoimenpiteistä sekä niiden tärkeysjärjestyksestä. Henkilö voi ilmaista tahdon tulevasta 

hoidostaan sekä siihen liittyvistä päätöksistä etukäteen mahdollisen tajuttomuuden tai 

heikkouden vuoksi hoitotahdon avulla (Halila & Mustajoki 2016). Mikäli kirjallista hoitotahtoa 

ei ole, potilasta tulee hoitaa sen tahdon mukaisesti, joka hänellä oletetaan olevan. Tällöin 

läheisten kertoma tieto on tärkeää. Eettisesti on olennaista, että ihmisen 

itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja hoitotahdosta ei poiketa, ellei ole aiheellista olettaa, 

että potilas on muuttanut mielensä. (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 312-314.) 

Kuolevalle potilaalle ja tämän omaisille on tärkeää hoitohenkilökunnan avoimuus, keskustelu 

ja tiedonjako (Ahlblad 2014). Totuudenmukainen ja lääke- ja hoitotieteellisesti perusteltu 

informaatio potilaalle tämän tilanteesta on luottamuksellisen viimeisen hoitosuhteen perusta. 

Totuus ei tarkoita pessimismiä tai pelottelua, vaan mahdollisten myönteisten asioiden 

etsimistä ja tukemista. Kuolevan potilaan hoito on erityisen vaativaa, sillä suurimpaan osaan 

potilaan esittämistä kysymyksistä ei ole vastausta. Muiden tavoin, myös kuolevalla potilaalla 

on oikeus hyvään ja laadukkaaseen terveyden- ja sairaudenhoitoon, ja kärsimyksen 

lievittämiseen on olemassa laki, joka määrää terveydenhuollon ammattilaisille tämän 

velvollisuudeksi (Etene 2004). Kärsimyksen lievittäminen on yksi olennaisimmista kuolevan 

potilaan hoidon eettisistä osa-alueista. Hoitotyöntekijät kokevat monia erilaisia eettisiä 

ongelmia kuolevan potilaan hoidossa ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että kuolevan 

potilaan hoitoon koulutetaan henkilökuntaa terveyspalvelujärjestelmän eri osissa. (Leino-Kilpi 

& Välimäki 2014, 309-317.) Taulukossa 1 esitetty hoitotyöntekijöiden kokemia eettisiä 

ongelmia kuolevan potilaan hoidossa. 
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HOITOTOIMET 

HOITOPAIKKA LÄHEISET AMMATILLISUUS 

− kipulääkityksen 

riittävyys 

− elämää 

pitkittävät 

hoidot, toteutus 

ja jatkuvuus 

− ruokailu ja 

nesteytys; 

keinotekoinen 

avustaminen 

− elvytyskielto; 

määrittely ja 

toteutus 

− elintenluovutus 

− koti/ 

sairaala/ 

saattokoti 

− hoitopaikan 

valinta 

− epärealistiset 

odotukset 

− poikkeavat 

käsitykset 

tarvittavasta 

hoidosta 

potilaan 

kanssa 

− välitettävän 

tiedon 

määrittäminen 

− hoitotiimin välinen 

tiedonkulku ja 

kommunikaatio 

− hoidon jatkuvuus 

− ammattiryhmien 

eriävät käsitykset 

tarvittavasta 

hoidosta 

− konsultaation puute 

kuolemaan 

liittyvissä 

kysymyksissä 

 

Taulukko 1: Hoitotyöntekijöiden kokemat eettiset ongelmat kuolevan potilaan hoidossa 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 317.) 

 

4 Syöpä sairautena 

Syöpätaudeiksi kutsutaan joukkoa erilaisia sairauksia, jotka ovat monivaiheisen ja 

pahanlaatuisen solumutaation tuottaman kasvaimen aiheuttamia. Yhteensä erilaisia 

syöpätyyppejä tunnetaan jo yli 2000, mutta niistä osa on hyvin harvinaisia. Suomessa 

todetaan vuosittain noin 30 000 uutta syöpätapausta, joista kuitenkin keskimäärin yli puolet 

paranee nykyaikaisen nopean diagnostiikan ja hyvän hoidon avulla. Yleisimmät miesten 
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syöpätyypit ovat eturauhassyöpä, keuhkosyöpä ja erilaiset suolistosyövät, kun taas naisilla 

yleisimmät ovat rintasyöpä, suolistosyövät ja kohtusyöpä. Tyypillisimmin syöpää esiintyy 

iäkkäämmällä väestöllä, mutta se on kaikenikäisten sairaus. (Syöpäinfo 2014.) Syövän 

arvioinnissa ei yleensä pystytä osoittamaan yhtä yksittäistä syytä sen syntyyn, mutta 

riskitekijät voidaan jakaa karkeasti neljään eri luokkaan (Mikä aiheuttaa syöpää? 2013). 

Taulukossa 2 esitetty syövän riskitekijät jaettuna neljään eri luokkaan. 

 

 

BIOLOGISET/SISÄISE

T TEKIJÄT 

YMPÄRISTÖ KARSINOGEENIT ELINTAVAT 

− ikä 

− sukupuoli 

− perimä 

(esim. 

geenivirheet

) 

− ihotyyppi 

 

− röntgensäteil

y 

− radon 

− kemikaalit 

− asbesti 

− radioaktiivise

t materiaalit 

− tupakka 

− alkoholi 

− auringon uv-

säteily 

− ravintotekijä

t 

 

Taulukko 2: Syövän riskitekijät (Mikä aiheuttaa syöpää? 2013.) 

 

4.1 Syövän hoitomuodot 

Viime vuosikymmenien aikana syövän hoitomuodot ovat kehittyneet kovaa vauhtia ja 

Suomessakin hoitojen tulokset ovat kansainvälisesti arvioituna hyviä. Tärkeimmät 

menetelmät, joita syöpätautien hoidossa käytetään ovat kirurginen hoito eli leikkaushoito, 

sädehoito, solusalpaaja- eli sytostaattihoidot, hormonihoito ja biologinen hoito. Syövän 

hoitomuodon valinta on aina yksilökohtaista ja se riippuu itse syöpätaudista ja sen tyypistä, 

syövän levinneisyydestä sekä potilaan yleiskunnosta ja iästä. (Syövän hoito 2018.) Syövän 

hoidossa käytetään usein eri hoitomuotojen yhdistelmiä, jotka täydentävät toisiaan. 

Olennaista syövän hoidossa on, että hoidoista on potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa. 
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(Syöpäinfo 2014.) 

 

4.1.1 Syöpähoitojen sivuvaikutukset 

Lääkehoito on olennainen osa sekä syövän että oireenmukaisen hoidon toteutusta. 

Solusalpaajahoitoja käytetään parantamaan pahanlaatuisia sairauksia ja varmistamaan 

sädehoidon tai leikkauksen parantava tulos niin sanotulla liitännäishoidolla. Suurin osa 

solusalpaajahoidoista annetaan kuitenkin tapauksessa, jossa syöpä ei ole enää 

parannettavissa, vaan hoidon tavoitteena on hyvälaatuinen, mahdollisimman oireeton 

loppuelämä.  Solusalpaajat ovat lääkkeitä, joiden tarkoituksena on estää pahanlaatuisten 

solujen kasvua. Ne vaikuttavat jakautuviin soluihin, mikä tarkoittaa sitä, että niiden 

sivuvaikutukset kohdistuvat terveisiin, nopeasti uusiutuviin kudoksiin, kuten hiuksiin, 

limakalvoihin ja luuytimeen. (Vainio & Hietanen 2004, 183.) Solusalpaajien vaikutus 

elimistöön riippuu annoksen suuruudesta (Johansson 2015, Solusalpaajat eli sytostaatit), 

mutta myös potilaskohtaiset erot vaikuttavat paljon sivuvaikutusten ilmaantumiseen (Vainio & 

Hietanen 2004, 183). Yleensä solusalpaajia annetaan niin suurella annoksella, kuin elimistö 

sietää, jotta toivottu teho voidaan saavuttaa. Kuvotus, pahoinvointi ja oksentelu ovat 

tyypillisimpiä ja pelätyimpiä solusalpaajien aiheuttamia sivuvaikutuksia. Oksennusrefleksin 

aktivoituminen on fysiologinen mekanismi, jonka tarkoituksena on suojata ihmisen elimistöä 

myrkyllisiltä aineilta. Solusalpaajat vaikuttavat luuytimen solutuotantoon heikentävästi, mikä 

johtaa veren valkosolujen määrän vähenemiseen ja näin ollen elimistön tulehdusriskin 

kasvamiselle. Sen vuoksi solusalpaajahoidon yhteydessä veriarvoja tarkkaillaan toistuvasti. 

Iho- ja limakalvovaurioriskin vuoksi niistä on pidettävä hyvää huolta solusalpaajahoitojen 

aikana. Ihon kunnon ja suuhygienian ylläpito ehkäisevät bakteerien pääsyä jo valmiiksi heikon 

immuunipuolustuksen läpi. Hiukset ja muut ihokarvat lähtevät yleensä muutaman viikon 

kuluttua solusalpaajahoidon aloituksesta, tämä johtuu karvatupen solujen vaurioitumisesta. 

Osa solusalpaajista aiheuttaa hermotoiminnan häiriöitä, kuten tunnottomuutta ja 

kylmänarkuutta. Sivuvaikutukset saattavat näin ollen vaikuttaa liikkumiseen ja 

hienomotoriikkaan, jolloin ne vaikuttavat myös elämänlaatuun. Tämän vuoksi 

solusalpaajahoidon hyötyjä ja haittoja tulee seurata ja vertailla tasaisin väliajoin, ja 

tarvittaessa vaihtaa lääkitystä, jotta potilaan elämänlaatu säilyisi mahdollisimman hyvänä. 

(Johansson 2015, Solusalpaajat eli sytostaatit.) 

Sädehoito on syöpäkasvaimeen kohdistettua paikallista sädehoitoa. Tämän vuoksi myös suurin 

osa sen aiheuttamista haittavaikutuksista kohdistuu sädetetylle alueelle. Nykyaikana 

kehittyneillä hoitotekniikoilla ihovauriot ja -rikot ovat harvinaisia. Yleistä on ihon punoitus ja 

kuivuminen, ja mikäli sädetettävä alue sijaitsee limakalvojen läheisyydessä, saattaa 

limakalvoissa ilmetä haavaumia tai tulehduksia. Oireina näistä voi olla esimerkiksi ripulia, 

kipua ja kirvelyä. Pään- ja kaulan alueen syöpien sädehoidossa suuhygienia on erityisen 
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tärkeää, jotta tulehduksilta ja kivuilta voidaan välttyä suun limakalvojen ohentuessa. 

(Johansson 2015, Sädehoito.) 

 

Biologisessa hoidossa käytetään lääkettä, joka sisältää elävien solujen tuottamaa ainetta, 

joka on yleisimmin valkuaisaine. Verrattuna tavanomaisiin lääkkeisiin, biologinen lääke 

vaikuttaa solussa kohdistetusti tiettyyn rakenteeseen, ja sen vuoksi pystytään vähentämään 

koko elimistöä koskevia haittavaikutuksia. Yleisesti ottaen biologiset lääkkeet ovat hyvin 

siedettyjä, mutta joillekin ne saattavat aiheuttaa yliherkkyysreaktioita tai infektioherkkyyden 

kasvua. Biologisten lääkkeiden vaikutus yksilöön on kuitenkin vaikeampi ennakoida, kuin 

tavallisten lääkkeiden, ja siksi potilaiden seuranta on erityisen tärkeää hoidon aikana. 

(Nykopp 2014.) 

 

Hormonihoitoja voidaan käyttää syövän hoidossa, mikäli syöpä on 

hormonireseptoripositiivinen eli syöpäsolujen pinnalla on hormonireseptoreja. Tällöin 

elimistössä oleva hormoni, kuten estrogeeni naisten rintasyövissä ja testosteroni miesten 

eturauhassyövissä, sitoutuu hormonireseptoreihin ja aktivoi signaaliketjun, joka lisää 

syöpäsolujen jakautumista. Hormoni hoidon lääke toimii itse elimistön hormonin 

vastavaikuttajana, jolloin se estää hormonin sitoutumista syöpäsolun hormonireseptoriin. 

Hormonaaliset lääkkeet voivat aiheuttaa yksilöllisesti erilaisia hormonitoimintaan liittyviä 

haittavaikutuksia. Naisilla esimerkiksi vaihdevuosioireita ja limakalvojen kuivumista. (HUS.fi) 

Olennaisinta on kuitenkin lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus, ja tätä tulee arvioida 

säännöllisesti, jotta potilaan elämänlaatu voidaan säilyttää. (Palliatiivinen hoito ja 

saattohoito 2018.) 

 

4.1.2 Syöpähoitojen aiheuttamien oireiden hoito 

Onnistuneen solusalpaajahoidon keskeisenä osana on riittävä pahoinvoinninestolääkitys. 

Nykyaikana pahoinvointilääkkeet ovat tehokkaita ja lääkitystä voidaan tehostaa yksilöllisesti 

yhdistämällä eri pahoinvoinninestolääkkeitä ja etsimällä kullekin potilaalle sopiva lääkitys. 

Olennaista on, että pahoinvointia ennakoidaan jo ennen solusalpaajahoitoa, ja 

pahoinvointilääkitystä jatketaan 2-4 päivää hoidon jälkeen, jotta viivästynyt pahoinvointi 

voidaan estää. (Vaino & Hietanen 2004, 183-188.) Hyvä suuhygienia ja hampaiden hoito sekä 

suolistoa rauhoittava ruokavalio voivat ehkäistä ja lievittää limakalvovaurioita (Johansson 

2015, Solusalpaajat eli sytostaatit), mutta lääkehoidosta limakalvovaurioiden 

ennaltaehkäisyssä ei ole vielä erityistä näyttöä (Vainio & Hietanen 2004, 189). Tärkeää on 

myös huomioida ja hoitaa solusalpaajien mahdollisesti aiheuttama ummetus tai ripuli, sillä ne 

voivat aiheuttaa lisää kipuja sekä ravintoaineiden imeytymis- ja erityshäiriöitä. 

Nestetasapainon ylläpidon ja täsmälääkityksen avulla voidaan varmistaa, että 
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solusalpaajahoidosta aiheutuvat suolisto-oireet pysyvät hallinnassa. (Vainio & Hietanen 2004, 

191-193.) 

Sädehoidosta aiheutuvia iho-oireita voidaan hoitaa ja ehkäistä pitämällä iho puhtaana ja 

kosteana, eikä ihoa saisi raapia. Hyvä suuhygienia on oleellinen myös sädehoidon yhteydessä, 

sillä kipu ja limakalvojen kuivuus suun ja nielun alueella voi vaikuttaa ravitsemukseen ja 

infektioiden kehittymiseen (Vainio & Hietanen 2004, 197-199). Yleisesti sädehoidon 

aiheuttamia oireita hoidetaan oireenmukaisin lääkkein ja usein myös antibiooteilla. 

(Johansson 2015, Sädehoito.) Sekä biologisten että hormonaalisten lääkkeiden sivuvaikutuksia 

hoidetaan pääasiassa oireenmukaisesti, sillä oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Siinä missä toinen 

saa psyykkisiä oireita, kuten hermostuneisuutta ja masennusta, voi toisen ruokahalu lisääntyä 

ja paino nousta (Vainio & Hietanen 2004, 195). Tärkeää on muistaa potilaskohtainen seuranta 

ja oireiden tarkka kirjaaminen, jotta sivuvaikutuksia voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisesti. 

(Nykopp 2014.) 

 

 

5 Palliatiivisen syöpäpotilaan kivunhoito 

Kuoleman lähestyessä kipu on eniten pelätty fysiologinen oire, jonka johdosta kivuttomuutta 

pidetään tärkeänä osana arvokasta kuolemaa. Kivun lisäksi masennus, sosiaalisen tuen puute 

ja kognitiiviset häiriöt lisäävät saattohoidetun potilaan tahtoa kuolla nopeammin. (Hänninen 

2015.)  

Syöpäsairauden oireista kipu on tavallisin, ja haittaa usein eniten normaalia elämää. Yleensä 

kivut lisääntyvät sairauden edetessä ja ovat pahimmillaan syövän loppuvaiheessa. 

Todennäköisimmin kipuja esiintyy nopeasti etenevässä ja etäpesäkkeitä lähettävässä 

syövässä. Syöpäkivun hoitomahdollisuudet arvioidaan aina potilaskohtaisesti. Kaikissa 

tilanteissa olennaista on kuitenkin kivun tehokas hoito. (Huotari 2018.) 

WHO:n määritelmän mukaan kivun ja somaattisten oireiden hoito sekä psyykkisten, 

sosiaalisten ja hengellisten ongelmien huomiointi ovat keskeisiä osia palliatiivisessa hoidossa. 

Kivun hoito koostuu pääosin lääkkeellisestä kivunhoidosta, mutta kivun aiheuttajan ollessa 

itse kasvain, myös kirurgia, sytostaatti- ja sädehoidot kasvainta pienentävinä hoitoina ovat 

tehokkaita kivun hoidossa. Lääkkeellinen kivun hoito toteutetaan WHO:n laatiman porrastetun 

syöpäkivun hoitokaavion mukaan. (Nal & Pakanen 2001, 381.) 

Syöpäpotilailla kipuja voi olla hyvin erilaisia; akuutteja, pitkäaikaisia, eri puolilla kehoa ja 

jopa 2-4 erillistä kiputilaa samanaikaisesti. Yleisesti syöpään liittyväksi ymmärretyt 

läpilyöntikivut eli kroonisen kivun äkilliset pahenemiset ovat myös yleisiä syövän aiheuttamia 

kiputiloja. Noin 40- 89% syöpäpotilaista kärsii merkittävistä läpilyöntikivuista (Pöyhiä 2004). 

Syöpätaudin edetessä myös kivut lisääntyvät. Riippuen syöpälajista n. 50- 90%:lla potilaista on 
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kipuja. (Kalso, Haanpää & Vainio 2009, 478.) 

 

5.1 Kivun fysiologia 

Kipua aistitaan kemiallisten ja sähköisten tapahtumien ketjun tuottamana viestinä, joka 

lähtee kipualueesta nosiseptorien eli kipuhermopäätteiden aktivoituessa hermosoluja pitkin 

aivokuorelle saaden aikaan kivun aistimuksen. Tapahtumaketju erotellaan neljään eri 

vaiheeseen: transduktio eli nosiseptoreiden aktivoituminen, transmissio eli kipuviestin 

siirtyminen keskushermostoon, modulaatio eli kivun muuntelu keskushermostossa ja perseptio 

eli kivun kokeminen. Transduktio voi aiheutua monista tekijöistä, kuten mekaaniset tai 

kemialliset ärsykkeet ja lämpö, jotka aiheuttavat kudosvaurion. Kudosvauriosta vapautuu 

kivun ja tulehduksen välittäjäaineita, jotka aktivoivat solukalvon ionikanavien kautta hermoja 

suoraan tai tekevät niistä herkempiä ärsykkeille. Nosiseptoreiden lähettämän impulssin 

taajuus määrittelee kivun voimakkuutta. Transmissiossa nosiseptoreiden saama kipuviesti 

siirtyy sähkökemiallisesti hermoratoja pitkin selkäytimen takasarveen ja sieltä 

toisiohermosoluja pitkin aivoihin. Modulaatiossa kipu prosessoidaan aivoissa. Selkäytimestä 

nouseva kipurata jakautuu kahteen: lateraaliseen ja mediaaliseen osaan, joista lateraalinen 

osa päättyy somatosensoriselle aivokuorelle, jossa aistitaan mm. kivun voimakkuutta, sijaintia 

ja kestoa. Mediaalinen osa päättyy singulariselle kuorikerrokselle ja insulaan, joissa aistitaan 

kivun tunteisiin vaikuttavaa ja emotionaalista puolta. Kipuviesti päättyy perseptioon, joka on 

itse subjektiivisen kivun kokeminen. (Hagelberg & Heiskanen 2015, 48-49.) 

 

5.2 Kipu ja sen eri muodot syöpäpotilaalla 

Kansainvälinen kivuntutkimusyhdistys (IASP) määrittelee kivun epämiellyttäväksi sensoriseksi 

tai emotionaaliseksi kokemukseksi, johon liittyy mahdollinen tai selvä kudosvaurio, tai jota 

kuvataan samalla tavoin. (Kalso ym. 2009, 150.) 

Kivulla on moniulotteinen luonne. Kivun tunteminen on aina henkilökohtaista ja sen 

kokemiseen vaikuttaa fysiologiset muutokset, tunteet, ajatukset, kokemukset, kulttuuri, 

yksilön toiminta, sosiaaliset suhteet ja moni muu tekijä. Kipuaistimus voi johtua kudos- tai 

hermovauriosta sekä sitä voi ilmetä, vaikka vauriota ei olisikaan. Hoitotyössä kivun 

määritellään olevan sitä mitä yksilö sanoo sen olevan ja esiintyvän silloin, kun yksilö sitä 

sanoo esiintyvän. (Salanterä, Hagelberg, Kauppila & Närhi 2006, 7-8.) 

Kivun eri muotoja on nosiseptiivinen, neuropaattinen ja idiopaattinen kipu. Nosiseptiivinen 

kipu eli kudosvauriokipu, johtuu kipureseptoreiden aktivoitumisesta, reseptorin saadessa 

ärsytystä tapahtuneesta tai uhkaavasta vauriosta. Nosiseptiivistä kipua on somaattista sekä 

viskeraalista. Somaattinen nosiseptiivinen kipu johtuu ihon, luuston ja lihaksiston 

nosiseptorien aktivoitumisesta. Särkevä, jomottava, pistävä tai terävä kipu on yleensä 
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kudosvauriokipua, joka voi johtua itse syövän aiheuttamasta kudosvauriosta, etäpesäkkeistä 

tai leikkauksen jälkeisestä kivusta (Huotari 2018). Viskeraalinen nosiseptiivinen kipu on 

sisäelimistä peräisin olevaa kipua, joka johtuu sisäelinten ja niitä ympäröivien kalvojen 

nosiseptorien aktivoituessa. Puristava ja kramppimainen kipu viittaa usein viskeraaliseen 

kipuun (Huotari 2018). Sitä voi olla vaikea paikantaa, se paikantuu kipua lähettävää elintä 

laajemmalle alalle ja sen yhteydessä voi ilmetä kivun heijastumista. Neuropaattinen kipu eli 

hermovauriokipu ilmenee kipua välittävän hermojärjestelmän vauriosta tai sairaudesta. Se 

voidaan kivun sijainnin mukaan jakaa sentraaliseen ja perifeeriseen kipuun. Se ilmenee usein 

polttavana, puristavana, viiltävänä tai sähköiskumaisena ja tuikkivana kipuna, joka voi tulla 

kohtauksittain ja liittyy yleensä myös lihasvoiman ja tuntoaistin muutoksia sekä voi johtua 

syöpäsairauden aiheuttaman hermovaurion lisäksi myös leikkauksesta, sädehoidosta tai 

solusalpaajahoidosta (Heiskanen 2018). Idiopaattisella kivulla tarkoitetaan kipua, jolle ei ole 

löydetty todistettavaa aiheuttajaa. (Hagelberg & Heiskanen 2015, 47-48.)  

Syöpäpotilaan nosiseptiivinen kipu johtuu kasvaimen välittömästä vaikutuksesta, kuten 

kasvaimen aiheuttamasta puristuksesta, luun syövyttämisestä tai kudoksen sisäisen paineen 

nostamisesta. Neuropaattinen syöpäkipu aiheutuu kasvaimen puristaessa hermoa tai sen 

tunkeutuessa hermon läpi. Ja viskeraalinen syöpäkipu aiheutuu kasvaimen venyttäessä 

sisäelinten kapselia. (Paija 2004, 666.) 

5.3 Kivun arviointi 

Kivun hoidon perustana on kivun arviointi, jonka avulla luodaan pohja lääkehoidolle ja 

hoitosuhteelle. Terveysalan ammattilaisen on helpompi auttaa potilasta ymmärtämään kivun 

syytä saadessaan tietoa kivun laadusta, luonteesta ja syntymekanismista, tämä edistää 

potilasta hallitsemaan kipuja sekä lisää kipulääkityksen hyötyjä. Kivun mekanismien 

tuntemisesta on myös apua lääkehoidon suunnittelussa, kipulääkitystä valitessa tai 

muuttaessa. Kivun lääkkeellistä hoitoa suunniteltaessa on oleellista selvittää sitä aiheuttava 

mekanismi, sen sijainti, ajallinen esiintyminen, läpilyöntikipujen esiintyvyys sekä, kuinka 

kivut vaikuttavat potilaan arkeen. Näihin tekijöihin tulee myös tarvittaessa palata, mikäli 

suunniteltu lääkehoito ei lievitä kipuja tai kivut pahenevat niin että kivunlievitys ei ole 

riittävää. Kivun voimakkuutta ja käytössä olevan kipulääkityksen tehoa sekä haittavaikutuksia 

tulee seurata säännöllisesti. Voimakkuutta arvioitaessa voidaan hyödyntää siihen kehitettyjä 

kipumittareita, mm. VAS eli kipujana (Visual analogue scale), NRS eli numeerinen asteikko 0-

10 (Numerical rating scale) tai FRS eli kipukasvot-mittari (Faces pain scale) Voimakkuuden 

arvioinnissa voidaan arvollisten mittareiden lisäksi hyödyntää VRS-arviointia eli potilaan 

sanallista arviota kivusta, tämä kuvaa mittareista parhaiten potilaan kokemusta (Verbal rating 

scale). Kivun arvioinnissa tärkein lähtökohta onkin potilaan oma kokemus. (Heiskanen, 

Hamunen & Hirvonen 2013, 385-386.) 
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5.4 Lääkkeellinen kivunhoito 

WHO (World health organization) kehitti 1980-luvulla syöpäkivun hoitoon porrasmallin, jonka 

tarkoitus on mahdollistaa kaikille syöpäkivusta kärsiville riittävä kivunhoito. Sen kolme 

lähtöperiaatetta ovat ”by mouth”: lääkkeiden antotavassa on pyrittävä suun kautta 

annosteluun, ”by the clock”: annostelu toteuttaa ympärivuorokautisesti, joka 3-6 tunnin 

välein sekä ”adjuvants”: lääkityksen tulee sisältää potilaskohtaisesti tarvittavat tuki ja 

oheislääkitykset (Paineurope 2017). Kivun hoidossa edetään portaiden mukaan riippuen kivun 

voimakkuudesta. ortaita on kolme, joista ensimmäisellä kipua hoidetaan 

tulehduskipulääkkeellä tai parasetamolilla, toisella käytetyn lääkkeen rinnalle liitetään 

heikko opioidi ja kolmannella vahva opioidi. Suomessa portaisiin on lisätty yksi askel 

heikkojen ja vahvojen opioidien väliin, sisältäen keskivahvana opioidina mielletyn 

buprenorfiinin. Jokaiseen portaaseen kuuluu myös tukilääkitys, joka voi olla esim. 

läpilyönteihin tarkoitettu kipulääke tai neuropaattisen kivunhoitoon tarkoitettu lääke. 

Pääsääntöisesti lääkitys pyritään annostelemaan suun kautta, mutta muita lääkkeen 

antoreittejä voidaan hyödyntää, etenkin vahvojen opioidien kohdalla, mikäli suun kautta 

annostelu ei onnistu. (Kalso ym. 2009, 12-14.) Suomalainen syöpäkivunhoidon porrasmalli 

esitetty kuviossa 2. 

  

Kuvio 2: Suomalainen syöpäkivun lääkehoidon porrasmalli. (Kalso, Paakkari & Forsell 2009, 

13.) 
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5.4.1 Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli 

Lievän kivun peruslääkkeenä käytetään tulehduskipulääkettä tai parasetamolia. 

Tulehduskipulääkkeet ovat tehokkaita luustometastaaseista johtuvan kivun hoidossa. 

Tavallisimmin käytetty tulehduskipulääke on ibuprofeeni, jonka tilalla voidaan käyttää mm. 

diklofenaakkia tai naprokseenia. Perinteisten tulehduskipulääkkeiden aiheuttaessa maha-

suolikanavan haittavaikutuksia voidaan tilalla käyttää niin sanottuja koksibeja eli COX-2 

selektiivistä tulehduskipulääkettä, esim. etorikoksibi tai rofekoksibi. Useamman kuin yhden 

tulehduskipulääkkeen samanaikainen käyttö ei lisää analgeettista vaikutusta, mutta lisää 

haittavaikutuksien riskiä. Kaikkien tulehduskipulääkkeiden käytössä tulee huomioida 

sydänhaittojen riski. Mikäli tulehduskipulääkkeet eivät sovellu potilaalle voidaan 

parasetamolia hyödyntää haittavaikutuksilta turvallisempana lääkkeenä. 

Tulehduskipulääkkeitä ja parasetamolia voidaan myös käyttää opioidien rinnalla vaikean kivun 

hoidossa, koska ne tehostavat hieman opioidi-analgesiaa. Eri tulehduskipulääkkeiden välillä ei 

ole todettu merkittäviä eroja analgesian tehossa, mutta parasetamolin opioidi-analgesiaa 

tehostava vaikutus on hieman tulehduskipulääkkeitä heikompi. (Heiskanen ym. 2013, 386.) 

5.4.2 Heikot ja keskivahvat opioidit 

Heikkojen opioidien käyttö palliatiivisessa hoidossa on vähäisempää niiden hyötysuhteen 

heikkoudesta johtuen. Heikkoja opioideja on kodeiini ja tramadoli. Kodeiinin käytöstä ei ole 

etua tehon eikä siedettävyyden kannalta vastaavaan morfiini annokseen verrattuna. 

Tramadolin serotoniinin takaisin ottoa estävästä vaikutuksesta voi olla apua neuropaattista 

kipua hoidettaessa, mutta samaan vaikutukseen päästään liittämällä masennus-kipulääke 

pieneen vahvan opioidin annokseen. (Heiskanen ym. 2013, 386). Keskivahvuiseksi opioidiksi 

miellettyä buprenorfiinia voidaan hyödyntää kodeiinia ja tramadolia tehokkaampana 

opioidina, mutta sitä ei voida rinnastaa vahvoihin opioideihin sen kattoannostuksen takia. 

(Kalso ym. 2009, 13.) 

 

5.4.3 Vahvat opioidit 

Vahvoja opioideja käytetään pitkävaikutteisina kohtalaisen ja voimakkaan kivun hoitoon sekä 

nopeavaikutteisina läpilyöntikipujen hoitoon. Yleisimmin käytettyjä lääkeaineita ovat 

morfiini, oksikodoni ja fentanyyli, joiden lisäksi käytetään myös hydromorfonia ja metadonia.  

Eri opioidien käytöstä pitkäaikaisessa kivunhoidossa ei ole saatu näyttöön perustuvaa tietoa 

niiden kipua lievittävän vaikutuksien eroista. Vaikean kivun hoidossa opioidin vaihtaminen tai 

kahden opioidin yhdistäminen voi olla edullista kivunlievityksessä, etenkin metadoniin 

vaihtaessa tai liittäessä sen käyttö toiseen opioidiin. (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.) 

Opioidien käyttö voidaan liittää suoraan parasetamolin tai tulehduskipulääkkeen rinnalle 

kipujen laadun sitä vaatiessa. Annostelu aloitetaan vähäisestä ja sitä nostetaan vasteen 



 26 
 
 
 
 
 

 

mukaan. Syöpäpotilaalle tulee määrätä molemmat, pitkävaikutteinen opioidi jatkuvaan 

kivunhoitoon sekä nopeavaikutteinen läpilyöntikipujen hoitoon, jota potilas voi hyödyntää 

lievittämään kipua, mikäli pitkävaikutteisen opioidin aloitusannos ei ole riittävä. Annostuksen 

titraus tulee huomioida potilaskohtaisesti, sitä nostetaan 30% kerrallaan seuraten vastetta ja 

haittavaikutuksia. Niin sanottua kattoannosta ei palliatiivisessa hoidossa olevalla 

syöpäpotilaalle ole ja annostusta nostetaan, kunnes riittävä kivunlievitys on saavutettu tai 

haittavaikutukset koituvat liiaksi.  

Myös vahvat opioidit pyritään annostelemaan suun kautta tablettina tai liuoksena. 

Pitkävaikutteisista valmisteista fentanyyli on ainoa, joka annostellaan pääsääntöisesti ihon 

läpi laastarimuodossa, sen rasvaliukoisuuden ja suun kautta ensikierrossa häviämisen takia. 

Tämän takia fentanyylin käyttö on edullista potilailla, jotka eivät pysty nielemään lääkettä, 

mutta sen teho on heikompaa ihonalaisen verenkierron ollessa huono sekä kakektisilla 

potilailla (Kalso ym. 2009, 24). Läpilyöntikipujen hoitoon tarkoitetut nopeavaikutteiset 

valmisteet voidaan myös annostella suun kautta tablettina tai liuoksena, poikkeuksena 

tässäkin fentanyyli, joka annostellaan bukkaalisesti tai nasaalisesti. (Heiskanen ym. 2013, 

386). Mikäli kajoamattomat lääkkeenantomenetelmät ovat vasta-aiheisia tai eivät ole riittäviä 

kivun lievityksessä voidaan opioideja annostella myös parenteraalisesti ihon alle. 

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan kivunhoidossa usein käytetään infuusio- tai 

kipupumppuja, jotta vältetään jatkuvaa injektioiden antoa. Subkutaanisessa infuusoinnissa 

haittavaikutukset jäävät usein vähemmälle lääkeaineen pitoisuuksien pysyessä tasaisempana, 

tämän lisäksi myös käytetty lääkemäärä on n.30-50% pienempi. Tavallisimmin 

parenteraalisessa annostelussa käytetty lääkeaine on morfiini.  

Vaativin kivunhoidon menetelmä on spinaalinen kivunhoito, jonka toteutus edellyttää 

anestesiologiaan erikoistunutta lääkäriä. Spinaalisessa kivunhoidossa lääke voidaan annostella 

joko epiduraali- tai intratekaalitilaan infuusiopumpulla. Tälläkin antotavalla vaikuttavan 

lääkeaineen määrä on pienempi ja käytetyistä lääkeaineista morfiini on yleisin, mutta myös 

hydromorfonia, fentanyyliä, sufentaniiliä, meperidineä sekä metadonia voidaan käyttää. 

Opioideja käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, ettei antotavan muuttaminen vähennä 

haittavaikutusten riskiä, vaikka lääkemäärä vähenisi. (Keinänen & Järvimäki 2004, 330-332.) 

 

5.4.4 Neuropaattisen kivun hoito 

Vahvat opioidit ovat tehokkaita neuropaattisen kivun hoidossa, mutta usein käytetään myös 

niiden hoitoon spesifimmin soveltuvia lääkkeitä opioidien rinnalla etenkin, jos kipu ei muuten 

lievity riittävästi. Neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä voidaan myös käyttää 

jo ennen vahvoihin opioideihin siirtymistä yhdessä tulehduskipulääkkeiden tai parasetamolin 

rinnalla. Yleisimmin tällaisia käytettyjä lääkkeitä ovat trisykliset antidepressantit 

amitriptyliini ja nortriptyliini tai sedatiivisilta vaikutuksilta lievemmät duloksetiini ja 



 27 
 
 
 
 
 

 

venlafaksiini sekä antiepileptit gabapentiini tai pregabaliini. Nämä lääkkeet lievittävät kipua, 

tehostavat opioidianalgesiaa sekä helpottavat potilaan masennus ja ahdistuneisuus oireita 

(Hamunen, Heiskanen & Idman. 2009, 3418). Trisykliset masennuslääkkeet aiheuttavat 

suuremmilla annoksilla enemmän haittavaikutuksia, jonka takia ne ovat huonommin 

siedettyjä kuin antiepileptit, joiden käyttö on yleisestikin hyvin siedettyä. (Kuolevan potilaan 

oireiden hoito 2012.) 

 

5.4.5 Rauhoittavat lääkkeet ja palliatiivinen sedaatio 

Tiedossa oleva kuoleman lähestyminen sekä syöpä ja sen tuottama kipu aiheuttavat 

stressihormonien eritystä, huolta, ahdistusta, murhetta ja muita psyykkisiä ongelmia, joista 

etenkin psyykkinen ahdistus ja pelko vastavuoroisesti pahentavat kipua. Tämän takia on 

tärkeä kivunhoidon lisäksi huomioida myös henkinen puoli, ja sen hoito lääkkeettömästi ja 

tarvittaessa lääkkeellisesti. (Vuorinen 2015.)  

Syöpäpotilailla yleisesti esiintyvää masennusta ja ahdistusta hoidetaan lähes samalla tavalla 

kuin millä tahansa muulla potilasryhmällä. Palliatiivisen potilaan kipulääkityksen yhteydessä 

käytetyt trisykliset masennuslääkkeet ja antiepileptit helpottavat näitä oireita. Itse 

masennuksen ja ahdistuksen hoitoon käytetään ensijaisesti anksiolyyttejä eli ahdistusta 

helpottavia lääkkeitä, koska masennuslääkkeiden vasteen alkaminen kestää pidempään. 

Tavallisesti käytettyjä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit diatsepaami ja oksatsepaami tai 

neurolepti haloperidoli. (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.) 

Palliatiivinen sedaatio voidaan ajatella potilaan viimeiseksi keinoksi helpottaa potilaan 

oireita, mutta sen tarkoitus ei kuitenkaan ole edistää potilaan kuolemaa. Sen aloitusta tulee 

harkita, mikäli muut hoitomenetelmät on todettu riittämättömiksi ja oireet koituvat hänelle 

sietämättömiksi. Tällaisia oireita on mm. kipu, hengenahdistus, delirium, agitaatio ja 

ahdistuneisuus. Ennen hoidon aloittamista tulee varmistaa, että hoitohenkilökunta, itse 

potilas ja omaiset ymmärtävät mikä sedaation tarkoitus ja tavoite on. Käytettävä lääkitys 

riippuu potilaan oireista ja hoitopaikan tottumuksista ja sen annostelu toteutetaan 

yksilöllisesti potilaan mukaan niin, että saavutetaan riittävä oireiden lievitys. Sedaatio 

pyritään toteuttamaan laskimonsisäisellä tai ihonalaisella infuusiolla, mutta aloitusannos 

akuutti tilanteessa ja hätätilanteessa, kuten tukehtuminen, voidaan sedaatio toteuttaa 

suuremmalla bolus annostuksella. Yleisimmin sedatiivisina lääkkeinä käytetään 

midatsolaamia, loratsepaamia, propofolia tai deksmedetomidiinia. Sedaation aikana tulee 

myös jatkaa potilaan säännöllisten kipulääkkeiden annostelua ja tilanteen vaatiessa vaihtaa 

niiden antoreittiä. (Kuolevan potilaan oireiden hoito 2012.) 
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6 Potilaan ohjaus 

Ohjaus on yksi hoitotyön auttamismenetelmistä, joka on keskeinen osa potilaan 

kokonaishoitoa sekä hoitohenkilökunnan ammatillista osaamista. Hyvällä ohjauksella voidaan 

vaikuttaa potilaan ja hänen läheistensä terveyteen ja sen edistämiseen sekä sillä pyritään 

lisäämään heidän tietotaitoa terveytensä hoitamiseen sekä jokapäiväisistä askareista 

selviytymiseen. (Pohjola-Katajisto 2008, 13.) Ohjauksen tavoite on tukea asiakkaan aktiivista 

osaa valintojen tekemisessä ja pulmien ratkonnassa, mutta olla tuomatta potilaalle valmiita 

ratkaisuja. Hoitotyön arjessa ohjausta käytetään mm. koulutuksen, kasvatuksen ja 

valmennuksen synonyymeinä, mutta niiden määritelmät kuitenkin eroavat toisistaan keston, 

osallistujien aktiivisuuden ja tavoitteiden kannalta (Lipponen 2014, 17). Ohjaus ei siis ole 

pelkästään näyttöön perustuvan tiedon edelleen jakamista, vaikka siihen perustuvaa, mutta 

myös yksilöllisen potilaan terveyteen, toiveisiin ja näkemyksiin pohjautuvaa tukemista 

yhteisen vuorovaikutus suhteen avulla. Jokainen potilas on yksilö ja jokaisella on omat arvot, 

kokemukset, näkemykset ja mielipiteet ym., joita hoitotyössä tulee kunnioittaa. Määritelmän 

mukaan ohjauksen oleelliset piirteet ovat asiakkaan ja hoitajan taustatekijät, 

vuorovaikutteinen ohjaussuhde sekä aktiivinen ja tavoitteellinen toiminta. (Kääriäinen ym. 

2007, 25-26.) 

6.1 Ohjausmenetelmät yksilönohjauksessa 

Ihmiset oppivat ja sisäistävät asioita hyvin yksilöllisesti. Sama ohjausmenetelmä ei 

välttämättä toimi toisen henkilön kohdalla. Hoitoalalla eniten käytetty ohjausmenetelmä on 

suullinen kommunikointi sekä tämän tukena saatetaan usein hyödyntää kirjallista materiaalia. 

Arvioiden mukaan kuitenkin ihmiset muistavat vain 10% siitä mitä kuulevat, mutta 75% mitä 

näkevät ja jopa 90% siitä mitä on sekä kuullut, että nähnyt. Tämä osoittaa sen, että vaikka 

suullista viestintää pidetään ohjauksen kulmakivenä, sen lisäksi käytetyillä 

ohjausmenetelmillä voidaan edistää ohjauksen tuloksia. Suullisen kommunikaation ja 

aktiivisen kuuntelun avulla hoitotyöntekijä voi tukea ja varmistaa potilaan asian 

ymmärtämistä ja mitä potilas on ymmärtänyt esim. kysymällä potilaalta juuri keskustellusta 

ja näin pyrkiä kannustamaan häntä ilmaisemaan omaa ymmärrystä ja näkökulmia aiheesta. 

Hoitotyöntekijä voi myös päinvastaisesti toistaa potilaan kertomaa sekä esittää 

tarkennuskysymyksiä, joiden avulla varmistaa itse ymmärtäneensä potilaan kertoman. 

Suullisen ja kirjallisen ohjauksen lisäksi yksilönohjauksessa voidaan hyödyntää myös audio- 

ja/tai visuaalisia menetelmiä, kuten videoita, puhelinohjausta, tietoverkkoja tai 

demonstraatiota. Myös kirjallisessa ohjauksessa voidaan hyödyntää visuaalisia efektejä mm. 

kuvien, kuvioiden ja taulukoiden avulla. Videoiden avulla on mahdollista esitellä mm. 

kokemuksia, paikkoja, ohjeita ja tilanteita. Tästä voi hyötyä etenkin henkilöt joille kirjallisen 

tekstin lukeminen on hankalaa. Videoilla voidaan näyttää potilaalle esimerkiksi, kuinka tietty 

lääkkeenantoreitti käytännössä toimii tai kuinka tulevan elektiivisen leikkauksen hoitopolku 
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etenee.  

Puhelinohjausta potilaat voivat hyödyntää mm. hoitoon hakeutumisessa, ohjeiden 

hakemisessa tai toisinpäin hoitohenkilökunnan kutsuessa potilasta hoitoon tai hoidon 

seurannassa ja ohjauksessa. Usein potilaita kannustetaankin kotiutuessa esim. soittamaan 

osastolle, mikäli jälkeenpäin tulee kysyttävää hoitoon liittyen.  

Tietoverkkojen hyödyntäminen potilasohjauksessa on toistaiseksi vähäisempää terveysalalla, 

mutta erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten on arveltu hyötyvän siitä. Ohjauksessa 

hyödynnettävien tietoverkkojen tulee kuitenkin olla luotettavista lähteistä ja tämä tuo 

lisävaatimuksia hoitotyöntekijälle, jotta tietotekniikan käyttö luonnistuu ja luotettava tieto 

löytyy potilaalle tuotavaksi tietoverkoista nopeasti. Viime vuosina HUS:n tuottama ja edelleen 

laajeneva Terveyskylä ajaa eteenpäin juuri potilaanohjausta tietoverkoissa (HUS 2016). 

(Kääriäinen ym. 2007, 79-81.) 

 

6.2 Kirjalliset ohjeet potilas ohjauksessa 

Ohjauksen merkitys on korostunut entisestään hoitoalalla. Tähän on johtanut se, kun 

hoitoajat lyhenevät, henkilökohtaisen ohjauksen aika vähentyy sekä potilaat haluavat itse 

tietää enemmän sairauksista, niiden hoidoista ja myös osallistua hoitoon. Tiedon välittämisen 

lisäksi hyvällä kirjallisella ohjeella voidaan myös vaikuttaa potilaan kokemuksiin ja 

motivaatioon. (Salanterä ym. 2005. 217-218.) 

Hoitoalalla kaikki toiminta pohjautuu pitkälti näyttöön perustuvaan tietoon ja tämä tieto 

sisältää hyvinkin paljon ala kohtaista sanastoa, jota maallikon voi olla hyvinkin vaikea 

ymmärtää. Tämän takia kirjallisten ohjeiden tulee olla kirjoitettu sitä lukevan asiakkaan 

näkökulmasta, riittävän helposti ymmärrettäväksi. Vaikealukuinen ja epäselvä kirjallinen 

ohje, josta lukija ei ymmärrä tavoiteltua informaatio, voi jopa aiheuttaa asiakkaassa lisää 

pelkoa ja huolestuneisuutta. Kirjallista ohjetta suunniteltaessa huomioitavia näkökulmia ovat 

sisältö, ulkoasu, kieli ja rakenne. Hyvä ohje ilmaisee, mikä sen tarkoitus on ja kenelle se on 

tarkoitettu, jonka lisäksi sisällön tulee olla tarkka ja vastata kysymyksiin ”mitä?”, ”miksi?”, 

”miten?”, ”milloin?” ja ”missä?”. Konkreettisuus esimerkein ja kuvauksin tuo selkeyttä 

tiedolle. Hyvä ohje rakentuu selkeästi luettavasta kirjasintyypistä, riittävästä kirjasinkoosta, 

selkeästä tekstin jaottelusta ja asettelusta. Kuvat, kuviot, kaavat ja taulukot voivat lisätä 

sanoman ymmärrettävyyttä. Lääketieteellisten termien määritelmät tulee avata lukijalle 

ymmärrettävään muotoon. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 

2007, 124-127.) 
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7 Pohdinta 

7.1 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Espoon sairaalan palliatiivisen hoidon ja 

saattohoitoyksikkö Villa Glimsin kanssa. Työelämän yhteyshenkilönä toimii Villa Glimsin 

palveluvastaava Kirsi Suutari. Opinnäytetyö toteutetaan ilman rahoitusta, tekijät tai muutoin 

työhön osallistuneet eivät saa osallisuudestaan korvausta. Työ toteutetaan toiminnallisena 

opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena on luoda teoriapohja opinnäytetyön osana laadittavalle 

kivunhoito-oppaalle. Kivunhoito-opas laaditaan yhteistyössä työelämän kanssa, jotta se vastaa 

heidän tarpeitaan ja toimii jokapäiväisessä käytännöntyössä.  

7.1.1 Aikataulu 

 

Kuvio 3: Aikataulu 

 

9/2017 Opinnäytetyöstartti 
ja idea aiheesta

10/2017 Opinnäytetyön 
aiheanalyysi hyväksytty

11/2017 Opinnäytetyön 
aloituskokous

12/2017 Opinnäytetyön 
suunnitelma valmis & 

hyväksytty

1/2018 
Opinnäytetyösuunnitelman 

esitys

4/2018 Opinnäytetyö 
valmis ja hyväksytty

5/2018 Opinnäytetyön 
esittäminen ja julkaisu
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7.1.2 Tiedonhaku 

Opinnäytetyön teorialähteitä haettiin manuaalisesti Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan 

kampuskirjastosta sekä eri tietokannoista. Tiedonhaun lehtori Monika Cseh avusti 

opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa systemaattisessa tiedonhaussa ja aiheeseen liittyvien 

hakusanojen käytössä. Tiedonhakua varten määriteltiin työn asiasanat opinnäytetyön 

tutkimuskysymysten ja otsikoinnin perusteella. Tietoa etsittiin Laurea LibGuidesin kautta ja 

hakusanoina käytettiin palliative care, cancer patient, pain management, palliatiivinen, kipu, 

kivunhoito ja syöpä sekä näiden sanojen eri muunnoksia käytetyn tietokannan mukaan. 

Aineistohaku rajattiin tutkimuksellisiin töihin, väitöskirjoihin, artikkeleihin, pro gradu-

tutkielmiin sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin. Haussa kävi ilmi, että 

suomenkielistä tutkimuspohjaista aineistoa aiheesta oli englanninkieleen verrattain hyvin 

vähän. Tämän vuoksi haku rajattiin suomenkielisissä hauissa vuoteen 2007 ja 

englanninkielisissä vuoteen 2012. Poikkeuksia teimme tiettyjen luotettavien kirjailijoiden 

suhteen, joilta ei löytynyt uudempaa aineistoa, ja mikäli tarvittavasta aiheesta ei löytynyt 

uudempaa tutkittua tietoa. Hakutulosten läpikäynti aloitettiin otsikkotasolta, minkä jälkeen 

tutkimuksia hyväksyttiin lähdeaineistoon abstraktien perusteella. Tämän jälkeen tiedonhaussa 

hyväksytyt tutkimusaineistot läpikäytiin ja arvioitiin käytettävyys opinnäytetyön kannalta. 

Tiedonhaun tulokset on kuvattu Taulukossa 3. 

 

TIETOKANTA HAKULAUSE RAJAUKSET TULOKSET HYVÄKSYTYT 
ABSTRAKTIN 
MUKAAN  

HYVÄKSYTYT 

FINNA.FI palliat*  
AND 
kipu* OR 
kivu* OR  
analg* 
 
syö* AND 
kivu* OR 
kipu* OR  
analg* 
 

10 v. 
tutkimukset 
 
 
 
 
10 v. 
tutkimukset 

8 
 
 
 
 
 
35 

1 
 
 
 
 
 
0 

1 
 
 
 
 
 
0 

MEDIC palliat*  

AND 
kipu* kivu* 
analg* 
AND 
syöpä* syöv* 
 

10 v. 19 6 3 

CINAHL palliative 
care 
AND cancer 
patients 

5 v. 
Academic 
journals 
Fulltext 
 

72 5 2 
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AND pain 
management 

PROQUEST "palliaitive 
care" 
AND  
pain 
AND 
"cancer 
patient" 

5 v. 
Scholarly 
journals 
Fulltext 

151 13 1 

Taulukko 3: Tiedonhaku 

 

 

 

7.2 Luotettavuus 

Kirjallisuuteen perustuvan toiminnallisesti toteutettavan opinnäytetyön luotettavuutta 

voidaan arvioida monesta eri näkökulmasta. Tämän opinnäytetyön luotettavuutta 

vahvistettiin hyvän suunnittelun ja raportoinnin avulla. Opinnäytetyöprosessi kesti noin 9 

kuukautta, ja tämä mahdollisti perusteellisen syventymisen opinnäytetyön aiheeseen, mikä 

edelleen lisää työn luotettavuutta. Opinnäytetyölle laadittiin selkeä teoreettinen viitekehys 

ja aineistoa etsittiin vain luotettavista lähteistä. Koko projekti työstettiin yhteistyössä 

tekijöiden, ohjaajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Molemmat opiskelijat olivat myös 

alusta lähtien sitoutuneita laadukkaan työn tekemiseen. 

7.3 Eettisyys 

Opinnäytetyössä ei kerätty henkilö- tai muita tunnistetietoja ja tietosuojan säilymisestä 

kaikkien osapuolten suhteen huolehdittiin koko prosessin ajan. Lähtökohtaisesti palliatiivinen 

hoitotyö on hyvin sensitiivinen aihe, joten sitä käsiteltäessä ja tutkittaessa on olennaista 

huomioida hoitotyön eettiset piirteet, joita on avattu kappaleessa 3.4 Palliatiivisen hoitotyön 

etiikka. 

7.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Palliatiivisessa hoidossa olevan syöpäpotilaan kivunhoidon tulisi aina olla näyttöön perustuvaa 

kaikissa yksiköissä, joissa sitä tarjotaan. Tutkimuksia aiheesta etenkin suomeksi on hyvin 

vähän ja potilaiden heikko kunto sekä aiheen sensitiivisyys voivat rajoittaa potilaiden 

käyttämistä tutkimusten tiedonantajina. Nykyaikana painotetaan paljon potilaslähtöisyyttä ja 

hoidon kokemuksellisuutta, ja tämän vuoksi potilaan näkökulmasta tehdylle tutkimukselle 

olisi kuitenkin tarvetta. Myös kivun arviointimenetelmiä ja niiden toimivuutta voisi tutkia, 
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sillä se on erittäin olennainen osa kivunhoitoa, jotta kivunhoito voi olla tarkoituksenmukaista. 

Tutkimuksia palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan psyykkisestä hyvinvoinnista on myös 

hyvin vähän. Kehitysehdotukseksi jatkoon suosittelemme potilaiden psyykkisen jaksamisen 

tutkimista, arviointia ja tukemista, koska psyykkisellä voinnilla on myös suuri vaikutus kivun 

kokemiseen. 

7.5 Ammatillisen kehityksen arviointi 

 
Opinnäytetyöprosessi eteni suhteellisen nopeasti ja kaikki työhön osallistuneet osapuolet 

tekivät hyvää yhteistyötä sen etenemiseksi. Opinnäytetyön yhteinen tekeminen antoi 

valmiuksia projektimuotoiseen pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Aiheen selkeä rajaus jo työn 

alkumetreillä helpotti aiheeseen syventymistä juuri tarkoituksenmukaisissa viitekehyksissä. 

Työ on antanut meille valmiuksia työskennellä palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden 

kanssa sekä opettanut paljon lääkkeellisestä kivunhoidosta. Lisäksi olemme saaneet lisää 

kokemusta tieteellisten tutkimusten lukemisesta ja arvioinnista. Tulevaisuudessa tämä 

mahdollistaa meille näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen osallistumisen.  
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Liitteet 

Liite 1: Kuolevan oikeuksien julistus (YK 1975)  

· Minua on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani asti.  

· Minulla on oikeus, toivon ylläpitämiseen riippumatta siitä, muuttuuko sen tavoite. 

· Minulla on oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa toivoani ylläpitäviltä, vaikka toivo muuttuisi. 

· Minun on oikeus ilmaista omalla tavallani tulevaa kuolemaani koskevat tunteeni.  

· Minulla on oikeus osallistua hoitoani koskeviin päätöksiin  

· Minulla on oikeus jatkuvaan hoitoon, vaikka tavoitteena ei enää ole paraneminen vaan hyvä 

olo.  

· Minulla on oikeus siihen, etten kuollessani ole yksin. 

· Minulla on oikeus olla kärsimättä kipua.  

· Minulla on oikeus saada rehelliset vastaukset kysymyksiini.  

· Minulla on oikeus tiedonsaantiin.  

· Minulla on oikeus saada apua perheeltäni ja perheelleni kuolemani hyväksymiseksi. 

· Minulla on oikeus rauhalliseen ja arvokkaaseen kuolemaan.  

· Minulla on oikeus säilyttää yksilöllisyyteni, eikä ratkaisujani saa tuomita, vaikka ne olisivat 

vastoin muiden näkemyksiä.  

· Minulla on oikeus keskustella ja kertoa uskonnollisista ja/tai henkisistä elämyksistäni 

riippumatta siitä, mitä ne merkitsevät muille.  

· Minulla on oikeus ruumiini loukkaamattomuuteen kuoleman jälkeen.  

· Minulla on oikeus huolehtivaisten, myötätuntoisten ja osaavien ihmisten antamaan hoitoon, 

jotka pyrkivät parhaansa mukaan ymmärtämään tarpeeni ja jotka auttaessaan minua 

kohtaamaan kuolemani kokevat oman tehtävänsä antoisaksi. 
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