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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla tutkimustietoon perustuen leikki-ikäisen lapsen kivun 
ilmaisua, arviointia sekä kivunhoitomenetelmiä postoperatiivisessa hoitotyössä. Tavoitteena oli 
tuottaa tietoa lapsen postoperatiivisen kivunhoidon erityispiirteistä osaksi Oulun ammattikorkea-
koulun opetusmateriaalia perioperatiivisen hoitotyön suuntautumisopinnoissa. Opinnäytetyöni on 
osa omaa ammatillista kehitystäni ja tavoitteena oli tämän opinnäytetyön kautta myös edistää 
omaa oppimistani ja osaamistani perioperatiiviseen hoitotyöhön suuntautuessani. 
 
Opinnäytetyössä on sovellettu tieteellisenä tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsausta. Tähän 
katsaukseen valikoitui yhteensä 7 eri tutkimusta vuosilta 2012-2018 ja ne olivat peräisin Yhdys-
valloista, Saksasta, Kiinasta ja  Egyptistä. Kirjallisuuskatsauksessa analyysi rakennettiin tutki-
muskysymysten mukaisesti sisällönanalyysillä. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitujen tutkimusten 
analyysin perusteella voidaan todeta, että leikki-ikäisen lapsen postoperatiivinen kivunhoito edel-
lyttää hyvinkin laaja-alaista tietojen sekä taitojen systemaattista hallintaa.  
 
Opinnäytetyöni tuottama tieto toi esille leikki-ikäisen lapsen postoperatiivisesta kivunhoidosta 
lapsen kivun ilmaisuun, arviointiin sekä kivunhoitomenetelmiin liittyvän tutkimuksellisen tiedon. 
Analyysin mukaan lapset pimittivät ja välttivät negatiivisia tuntemuksia. Lapset olivat vastahakoi-
sia kysymään apua ja tunsivat häpeää hoitohenkilökunnan huomatessa heidän kipuaan ja tarpei-
taan. Tämän vuoksi hoitajan rooli lapsen kivun kohtaamisessa ja luotettavan yhteistyösuhteen 
luomisessa korostuu. Kivun arviointi leikki-ikäiseltä on hyvin monimutkaista, sillä tämän ikäinen 
lapsi ei ymmärrä kipua eikä pysty kommunikoimaan siitä. Näin ollen pienten lasten kivun arviointi 
edellyttää tulevaisuudessa lapsen kokonaisvaltaista kivun arviointia ja kivunarviointimenetelmien 
kehittämistä.  
 
Kivunhoitomenetelmistä erityisesti lääkkeettömät menetelmät olivat tärkeitä. Psykologisilla, fyysi-
sillä sekä emotionaalisilla kivunhoitomenetelmillä tarjotaan lapselle mahdollisuus kivun käsittele-
miseen sekä luodaan lapselle turvallisuutta vaikean asian äärellä. Tutkimuksissa leikki-ikäiselle 
käytettiin samoja kipulääkkeitä kuin aikuisillekin. Ennakoivasti ja säännöllisesti annettu paraseta-
moli tai tulehduskipulääke takaa kivun parhaan lievityksen. Analyysin tuloksen mukaan myös 
paikallispuudutukset, hermojen puudutukset sekä epiduraali-infuusiot tarjosivat tehokasta kivun-
lievitystä ja vähensivät opioidien tarvetta. Lasten postoperatiivisen kivun hoidossa tulisi enemmän 
kiinnittää huomiota toimenpidettä edeltävään kipulääkitykseen sekä puudutteiden käyttöön.  
 
 

Asiasanat: Leikki-ikäinen, lapsi, postoperatiivinen, kivunhoito  
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The purpose of this thesis was to describe postoperative pain management of a preschool child 
and present factors that effect on a child’s postoperative treatment based on research data. The 
aim of this thesis was to produce the main characteristic factors on preschool child’s postopera-
tive pain management to be used as a part of teaching material in Oulu University of applied sci-
ence. The aim of this thesis was also to develop my own knowledge and skills on perioperative 
nursing which to I am specialized.  
 
The research method that was applied in this study was descriptive literature review. The litera-
ture review included 7 studies and research articles published in 2012-2018 from four different 
countries: USA, Germany, China and Egypt. The information produced in this thesis disclosed the 
expression of pain, evaluation of pain, non-pharmacological pain management and pharmacolog-
ical pain management based on preschool child’s pain management.  
 
As a result, children avoided negative emotions related on postoperative pain. They didn’t ask 
help from nurses and were ashamed when nurses noticed their pain and needs. Therefore it’s 
important as a nurse to create trustable relationship with the child and face the child’s pain pro-
fessional. The pain evaluation of a preschool child is very complicated because a child of this age 
can’t understand pain and express it. That’s why pain evaluation of small children require com-
prehensive pain evaluation of child and developing procedures of pain evaluation.  
 

What comes to pain management, non-pharmacological pain management is becoming popular. 
Psychological, physical and emotional pain management provides a change to deal with pain and 
create safety to the child, with such a difficult thing as pain. In the study the same analgesics 
were used among children as in adults. When it was given paracetamol and NSAID-analgesic 
beforehand and regularly, pain relief was guaranteed.  As a result, both local anesthesia and 
anesthesia of nerves and epidural infusions are very effective for relieving pain and decreasing 
the need of opioids. Because of that we can note that when managing the postoperative pain of 
preschool children, we have to pay attention to proactive analgesics before operation and use 
more anesthesia.  
 
 
 

Keywords: Preschooler, child, postoperative, pain management 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla tutkimustietoon perustuen leikki-ikäisen lapsen kivun 

ilmaisua, arviointia sekä kivunhoitomenetelmiä postoperatiivisessa hoitotyössä. Tavoitteena on 

tuottaa tietoa lapsen postoperatiivisen kivunhoidon erityispiirteistä osaksi Oulun ammattikorkea-

koulun opetusmateriaalia perioperatiivisen hoitotyön suuntautumisopinnoissa. Opinnäytetyöni on 

osa omaa ammatillista kehitystäni ja tavoitteena on tämän opinnäytetyön kautta myös edistää 

omaa oppimistani ja osaamistani perioperatiiviseen hoitotyöhön suuntautuessani.  

 

Useiden tutkimusten mukaan lasten kivunhoito on riittämätöntä, vaikka hyvään kivunhoitoon on 

kiinnitetty paljon huomiota ja käytetty voimavaroja. Hyvä kivunhoito vähentää komplikaatioita ja 

myös vaara kivun kroonistumisesta pienenee, jos akuutti kipu hoidetaan hyvin (Tarkkila 2017, 

viitattu 3.2.2018.) Lasten kipua, kipukokemuksen aiheuttamia käyttäytymismuutoksia, kivun arvi-

ointia ja kipulääkkeiden farmakologiaa on viimeisten 20 vuoden ajan tutkittu paljon. Lisääntynees-

tä tiedosta huolimatta lasten kipua ei vieläkään lääkitä tarpeeksi. Yli kolmen kuukauden ikäisille 

lapsille sopivat samat kipulääkkeet kuin aikuisillekin. Lasten postoperatiivisen kivunhoidon perus-

ta on ennakoivasti ja säännöllisesti annettu antipyreettinen parasetamoli tai tulehduskipulääkitys, 

jota jatketaan riittävän kauan toimenpiteen jälkeen kotonakin. Odotettavissa olevan kivun voimak-

kuuden mukaan hoitoon lisätään opioidi ja erilaiset puudutukset. (Hiller, Korpela, Meretoja, Piipa-

rinen & Taivainen 2017, viitattu 21.3.2018.) 

 

Hyvä postoperatiivinen kivunhoito on tärkeä osa perioperatiivista hoitokokonaisuutta. Hoitojärjes-

telmän täytyy toimia keskeytyksettömästi ja ottaa huomioon muutokset potilaan kokeman kivun 

voimakkuudessa, hoidon haittavaikutuksissa ja potilaan yleisvoinnissa. Hyvä kivunhoito toteutuu 

kaikkien lapsen hoitoketjuun osallistuvien ammattiryhmien ja erikoisalojen yhteistyönä, joka alkaa 

toimenpidettä edeltävästä arviosta ja jatkuu kotiin saakka. (Hamunen & Kontinen 2017, viitattu 

19.3.2018.)  
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2 LEIKKI-IKÄINEN LAPSI TOIMENPITEESSÄ 

 Leikki-ikäisen lapsen kehitys 

 Leikki-ikä jaetaan varhaisleikki-ikään ja myöhäisleikki-ikään. Varhainen leikki-ikä kuuluu ikävuo-

siin 1-3 sekä myöhäisleikki-ikä ikävuosiin 4-6. (Kaisvuo, Storvik-Sydänmaa, Talvensaari & Uotila 

2015, 39, 47.) Sydämen syketaajuus 1-2-vuotiaalla on noin 110-120 lyöntiä minuutissa. Motori-

seen kehitykseen tässä ikävaiheessa kuuluu muun muassa karkeamotoriikan eli suurten lihasten 

liikkeiden säätelyn kehittyminen sekä kävelyn opettelu. (Kaisvuo ym.2015, 39-41.) Puheen sekä 

kielen omaksuminen alkaa noin vuoden iässä ja jatkuu kolmanteen tai neljänteen ikävuoteen 

saakka. Puheen sekä kielen kehitys on tärkeää, sillä kielen avulla lapsi oppii ilmaisemaan itseään 

ja omia sisäisiä kokemuksiaan. Lapsi reagoi pettymyksiin itkemällä tai tavaroita heittämällä. Kah-

den vuoden iässä lapsi osaa muodostaa sanoja ja lyhyitä lauseita. Hänellä alkaa kyselykausi, 

joka on kielellinen kehitysvaihe ja sen avulla hän alkaa laajentaa sanavarastoaan. Kielestä tulee 

tässä vaiheessa lapselle vuorovaikutuksen väylä. (Kaisvuo ym. 2015, 41-42.)  

 

Tässä ikävaiheessa lapsen psykososiaalisessa kehityksessä on olennaista minäkuvan kehittymi-

nen. Tällöin lapsi alkaa ymmärtää omia kykyjään ja taitojaan. Kun lapsi saa myötätuntoa, hän 

oppii antamaan sitä myös muille. Tämä on sosiaalista oppimista, joka tapahtuu muiden käyttäy-

tymistä havainnoiden sekä jäljitellen. Leikki on tässä kehitysvaiheessa tärkeässä roolissa ja sen 

avulla lapsi ilmentää vuorovaikutusta muihin lapsiin ja muodostaa ystävyyssuhteita. Varhaisen 

vuorovaikutuksen kautta lapsi muodostaa kiintymyssuhteen. Sen laatu ennakoi lapsen myöhem-

pää vuorovaikutusta. Toisen ikävuoden aikana lapsi alkaa tuntea uusia sosiaalisia tunteita, kuten 

ylpeyttä, empatiaa, häpeää ja syyllisyyttä. Kahden vuoden iässä lapsi pystyy olemaan erossa 

omista vanhemmistaan, jos ympäristö on lapselle tuttu. (Kaisvuo ym. 2015, 42-43.) 

 

Toisen ja kolmannen ikävuoden välillä lapsen persoonallisuuden kehityksessä ilmenee uhmaikä. 

Tälle ikäkaudelle on ominaista fyysinen sekä verbaalinen aggressiivisuus. Lapsi tahtoo tehdä itse 

valintoja ja muutostilanteet ja uudet asiat ovat hänelle hankalia hyväksyä. Lapsen tunne-elämä 

alkaa monipuolistua ja hän hakee paljon huomiota itkemällä ja huutamalla. Lapsi alkaa löytää 

itseään ja tuo omaa tahtoaan vahvasti esille. Lapsi voi vaikuttaa päättäväiseltä ja hyvinkin oma-
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toimiselta, mutta tarvitsee aikuiselta kuitenkin paljon hellyyttä ja turvaa. Tämän ikäiselle lapselle 

on hyvin tärkeää selittää, mitä hänelle tehdään ja miksi. (Kaisvuo ym. 2015, 43-44.) 

 

Myöhäisleikki-iässä lapsi kasvaa pituutta, pyöreä vatsa häviää ja maitohampaat irtoavat. 4-6 vuo-

tiaan lapsen sydämen syketaajuus on noin 100 lyöntiä minuuttia kohden sekä hengitystaajuus 20 

kertaa minuutissa. Lapsi oppii perusliikkumisen taitoja sekä karkea- että hienomotoriikka kehitty-

vät paljon. Kognitiivisen kehityksen osa-alueella lapsen työmuisti paranee. Leikki on tärkeää ja se 

ilmentää lapsen ajatusmaailmaa. Lapsen ajattelu tässä ikävaiheessa on hyvin itsekeskeistä ja 

hän katsoo asioita omasta näkökulmastaan. Neljästä vuodesta eteenpäin lapsen mielikuvitus 

rikastuu. Monipuolistunut mielikuvitus voi aiheuttaa lapselle pelkoja, sillä lapsi ei pysty erottamaan 

aina onko mielikuvitus totta vai ei. Mielikuvitus on kuitenkin myös hyödyllistä, sillä se auttaa lasta 

selviytymään monista uusista tilanteista paremmin. Hän on kykeneväinen luovaan ajatteluun 

ongelmatilanteissa. (Kaisvuo ym. 2015, 47-50.) 

 

 5-6-vuotias alkaa aktiivisesti pohtimaan asioiden syitä ja seurauksia sekä hakee omien ajatus-

tensa tueksi herkästi aikuisen ajatuksia. Sadut auttavat intuitiivisesti ajattelevaa lasta ymmärtä-

mään askarruttavia tunteita. Lapsi osaa itse sepittää kertomuksia, joten sadut ovat oiva keino 

päästä käsiksi lapsen sisäiseen maailmaan. Lapsi ilmaisee omia tunteitaan liikkeen kautta ja 

ottaa asioita haltuunsa aistimalla oman kehonsa liikkeitä. (Kaisvuo ym. 2015, 49-50.) Lapsen 

puhe alkaa pikkuhiljaa olemaan selvää ja ymmärrettävää. Lapsi esittää runsaasti kysymyksiä, 

sillä hän on kovin kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. Lapsi alkaa kuuden vuoden iässä käyt-

tää ajattelussaan konkreettisia asioita. (Kaisvuo ym. 2015, 50-51.) 

 

Psykososiaalisen kehityksen alueella lapsen minuuden perusta alkaa muodostua. Minäkäsitys 

pohjautuu fyysisiin ominaisuuksiin ja suorituksiin. Minäkäsitys kehittyy ympäristön sekä yksilölle 

merkityksellisten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Se antaa merkityksen erilaisille koke-

muksille, ohjaa ihmisen toimintaa ja pitää psyykkisen hyvinvoinnin balanssissa. Lapsi liittyy ympä-

rillä olevaan kulttuuriin ja sosiaaliseen arvo- ja normimaailmaan. Lapsi alkaa sisäistää sääntöjä ja 

normeja osaksi omaa sisäistä puhettaan. Hän alkaa edistyä kasvussaan ja itsenäistymisen kautta 

hän ei enää tarvitse uhmaa huomion saamiseksi. (Kaisvuo ym. 2015, 52-53.) 
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 Leikki-ikäisen lapsen hoitotyön erityispiirteitä 

Outo ympäristö, hoito- ja tutkimustoimenpiteet, kipua tuottavat toimenpiteet ja ero vanhemmista 

aiheuttavat pelkoa lapselle. On hyvin tärkeää, että hoitajan ja lapsen sekä hänen perheensä välil-

le syntyy luottamuksellinen suhde. Ajan antaminen lapselle ja perheelle, käytännön auttaminen, 

myötätunnon osoittaminen sekä asiallisen tiedon antaminen lapseen liittyvistä asioista ovat tärkei-

tä. Lapsen hoitotyössä lapsen hyvinvoinnin turvaaminen on ensisijainen tehtävä. Lapsen hyvä 

hoito lisää vanhempien luottamusta hoitoa ja henkilökuntaa kohtaan. (Kaisvuo ym. 2015, 99.) 

 

Erityisen tärkeää on luoda miellyttävä kuva hoidosta lapselle. Ikävät kokemukset ja tilanteet jää-

vät herkästi lapsen mieleen ja voivat palautua muistista myöhemmin muun muassa fyysisinä tai 

psyykkisinä reaktioina. Lapsen viihtyminen, kivuttomuus sekä mahdollisuus leikkiin ja olemiseen 

omien vanhempien kanssa helpottavat hänen kokemustaan saadusta hoidosta. Hyvät suulliset 

sekä kirjalliset jatkohoito-ohjeet ovat tärkeitä lyhentyneiden hoitoaikojen vuoksi ja ne lisäävät 

myös vanhempien sekä lasten turvallisuuden tunnetta ja vahvistavat heidän kykyään selviytyä 

lapsen hoidosta myös kotona. Myös hoitotyön yhteenveto on tärkeä jatkohoitoa varten, sillä hyvä 

tiedonkulku turvaa lapsen hoidon jatkuvuuden. Hoidon jatkuvuuden periaate on yksi lapsen hoito-

työssä toteutettavista periaatteista. (Kaisvuo ym. 2015, 99-100, 108.) 

 

Hoitotyössä on tärkeää ottaa huomioon lapsen oikeus lapsuuteen ja omiin mielipiteisiin. Sen 

vuoksi on tärkeää kysyä lapselta itseltään hänen kokemuksiaan niiden ymmärtämiseksi. Hoito-

työn eettiset periaatteet ohjaavat lasten hoitotyötä ja sen perustana on lapsen kuunteleminen 

sekä hänen omista tarpeistaan lähtevät hoitotyön auttamismenetelmät. Lasten hoitotyötä ohjaa-

vat myös hoitotyön arvot ja periaatteet, joiden perustana ovat hoidon perusarvot ja ihmiskäsitys. 

Lapsen kehitysvaiheen vuoksi hän ei aina pysty ilmaisemaan itseään niin, että hänen kaikki tun-

temuksensa ja toiveensa huomioitaisiin riittävän hyvin. Itsensä ilmaiseminen ei ole helppoa vie-

raassa hoitoympäristössä. Tähän vaikuttavat myös lapsen pelko ja huoli. Yksilöllisyys, perhekes-

keisyys, kasvun ja kehityksen tukeminen, jatkuvuus, turvallisuus, kokonaisvaltainen hoito sekä 

omatoimisuuden tukeminen ovat näitä periaatteita, joita lapsen hoitotyössä käytetään ohjaamaan 

hoitotyötä. (Kaisvuo ym. 2015, 103-104.) 

 

Lapsipotilaan kohtaaminen on vuorovaikutustapahtuma, johon osallistuvat osapuolet suhtautuvat 

toisiinsa, tilanteeseen sekä ongelmaan kummallekin ominaisella tavalla. Jokaisen lapsen vuoro-

vaikutuskäyttäytyminen pohjautuu hänen varhaiskehitykseensä, elämänhistoriaansa sekä per-
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soonallisuuteensa. Hänen aikaisemmat kokemuksensa, myös terveydenhuollosta saadut, vaikut-

tavat siihen, millaisen asenteen hän hoitosuhteessa ottaa, mitä asioita hän tuo esille ja miten hän 

suhtautuu itseensä ja omaan kipuunsa. Auttajan vastatunteet ovat vuorovaikutustilanteessa tie-

don lähteinä. Ne ilmentävät potilaan ongelmaa ja hänen tapaansa asettua vuorovaikutussuhtee-

seen, mutta kertovat toki myös auttajasta. Auttajan roolissa olevan täytyy olla koko ajan empaat-

tinen ja läsnä, sekä neutraalisesti havainnoiva ja pohdiskeleva. (Estlander 2003, 91, 94-95.)  

2.2.1 Lapsen valmistaminen toimenpiteeseen 

Lapsen terveydentila ja mahdolliset riskitekijät on selvitettävä huolellisesti etukäteen ennen lap-

sen lähettämistä kirurgiseen yksikköön. Siten voidaan välttyä toimenpiteen perumiselta sekä 

anestesiaan liittyviltä riskeiltä. Lapsen sairauskertomuksen lisäksi myös lapsen vanhemmilta täy-

tyy selvittää mahdolliset vanhempien ja lapsen suvun perinnölliset sairaudet ja poikkeavat anes-

tesiakokemukset. Myös allergiat on selvitettävä. Lapsen kliinisessä arviossa ennen toimenpidettä 

on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota akuuttien hengitystieninfektioiden esiintymiseen, sillä 

anestesian aikana se edistää hengitystiekomplikaatioita. Jos lapsella on poikkeavaa limaisuutta, 

paha yskä, märkäisiä eritteitä, lämpöä yli 40 astetta tai infektiomuutoksia keuhko- tai poskiontelo-

röntgenkuvissa tai lapsella on laryngiitti tai korvatulehdus, tulee elektiivinen toimenpide siirtää. 

Jos lapsella on esimerkiksi sydänsairaus, diabetes tai verisairaus, on hänet hyvä ottaa ennalta 

sairaalaan sairauden tilan arvioimiseksi. (Rajantie, Heikinheimo & Renko 2016, 131.)  

 

Anestesiainduktion turvallisuutta ei lisää leikkausta edeltävän lapsen paastoajan pidentäminen. 

Tämän vuoksi kirkkaita nesteitä suositellaan nautittavaksi vielä kahteen tuntiin saakka ennen 

anestesiainduktiota. Kiinteän ruuan paastoaika on sitä vastoin 6 tuntia. Esilääkkeestä hyötynee 

eniten alle kuusivuotiaat lapset, joiden ymmärrys hoitotapahtumasta on vielä vajavainen. Rutii-

ninomainen esilääkitys on kuitenkin selvästi vähentynyt ja tutkimusten mukaan 50-85 % lapsista 

on ilman esilääkettä rauhallisia ja vain 10-35 % ovat levottomia esilääkityksestä huolimattakin. 

Esilääkkeistä bentsodiatsepiinit ovat käytetyimpiä lapsilla. Bentsodiatsepiinit aiheuttavat sedaatio-

ta sekä amnesiaa. Näistä käytetyimpiä ovat midatsolaami sekä diatsepaami. (Rajantie ym. 2016, 

134.)  

 

Toimenpidettä edeltävän hoitotyön tavoitteena on vaikuttaa siihen, että lapsi ja hänen vanhem-

pansa kokevat lapselle tehtävän kirurgisen toimenpiteen turvalliseksi. Lapsi on valmisteltava toi-
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menpiteeseen niin, että se voidaan suorittaa turvallisesti. Suurempia toimenpiteitä varten lapsi 

tulee edeltävänä päivänä osastolle. Sairaanhoitajan tehtävänä on luoda lapselle turvallinen hoito-

ympäristö ja siten vaikuttaa lapsen kokemukseen tulevasta toimenpiteestä. Tähän kuuluu muun 

muassa osaston tilojen esittely, erityisesti lapsen näkökulmasta leikkihuoneen ja mahdollisen 

leikkiohjaajan esittely on hyvinkin tärkeää. Osastolle saapumisen yhteydessä lapselta voidaan 

vielä ottaa tarvittaessa verikokeita toimenpidettä varten. (Kaisvuo ym. 2009, 208-209.)  

 

Valmisteltaessa lasta toimenpiteeseen on tärkeää luoda alusta alkaen hyvä kontakti sekä lapseen 

että hänen perheeseensä. Kun luottamuksellinen suhde on syntynyt, voidaan lapselle hänen 

ikätasoaan vastaavasti kertoa tulevan toimenpiteen tarkoitus, kulku ja seuraukset pääpiirteittäin. 

Toimenpiteestä kerrottaessa lapselle, tärkeää ovat empatia sekä rehellisyys. Psykologiset kivun-

hallintamenetelmät ovat hyödyllisiä jo ennen toimenpidettä, sillä lapset lähtevät helposti mukaan 

erilaisiin mielikuvaleikkeihin. (Kalso, Haanpää & Vainio 2009, 443.)   

 

Toimenpidettä edeltävänä päivänä anestesialääkäri sekä myös useimmiten toimenpiteen suorit-

tava lääkäri tapaavat lapsen ja hänen vanhemmat. Anestesialääkäri tarkastaa lapsen terveydenti-

lan ennen anestesiaa. Hän myös kertoo lapselle ja hänen vanhemmilleen lapsen anestesiaan 

liittyvät asiat sekä määrää leikkausta edeltävän esilääkityksen. Myös toimenpiteen suorittava 

lääkäri tutustuu lapseen ja hänen vanhempiinsa ja kertoo toimenpiteeseen liittyvistä olennaisista 

asioista, kuten kestosta, tekotavasta ja vaikutuksesta lapsen vointiin. Samalla annetaan lapselle 

sekä hänen vanhemmilleen mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista. Kun lasta viedään 

toimenpiteeseen, on suositeltavaa, että toinen vanhemmista on mukana, kunnes lapsi nukahtaa. 

Tämä luo lapselle turvallisuuden tunteen ja tutkimusten mukaan myös vanhemmat pitävät sitä 

myönteisenä kokemuksena. (Kaisvuo ym. 2015, 209.) 

2.2.2 Lapsen hoitotyö toimenpiteen jälkeen  

Lapsen siirryttyä leikkaussalista heräämöön, alkaa postoperatiivinen hoitotyö. Heräämöstä lapsi 

voidaan siirtää kotiin, vuodeosastolle tai tarvittaessa teho-osastolle. Postoperatiivisen hoitotyön 

tavoitteena on tukea lapsen toipumista toimenpiteestä. Tehty toimenpide sekä lapsen vointi he-

räämöön saapuessa vaikuttavat lapsen voinnin tarkkailuun toimenpiteen jälkeisten tuntien aikana. 

Tavallisimmin tarkkaillaan vitaalielintoimintoja; sykettä, verenpainetta, hengitystä, lämpöä, leik-



  

13 

kaushaavaa ja haavan eritystä, vuotoa, kipua, pahoinvointia, virkeyttä sekä virtsaamista. (Kaisvuo 

ym. 2015, 211.)  

 

Pienten toimenpiteiden jälkeen lapselle tarjotaan aluksi juotavaa yleensä 1-2 tunnin kuluttua pie-

niä määriä kerrallaan mahdollisen pahoinvoinnin vuoksi. Yleensä lapsi voi syödä jo leikkauspäi-

vän iltana pientä kevyttä ruokaa ja seuraavana päivänä jo normaalisti. Jos lapselle on tehty isom-

pi toimenpide, ravitsemus suun kautta aloitetaan varovasti ja toimenpiteen tehneen kirurgin täytyy 

antaa ravitsemuksesta tarkat ohjeet. Ravitsemusta ja nesteen saantia tuetaan suonensisäisesti, 

jos lapsen ravitsemusta suun kautta joudutaan rajoittamaan. (Kaisvuo ym. 2015, 211.)  

 

Ensimmäisten tuntien jälkeen toimenpiteestä lapsen täytyy olla levossa, sillä hänen liikkumisensa 

on vielä epävarmaa muutaman tunnin ajan nukutusaineiden vaikutuksesta. Myös leikkaushaavan 

kannalta on hyvä, ettei lapsi heti toimenpiteen jälkeen ole liikkeellä. Tavallisimpien pienten toi-

menpiteiden jälkeen lapsi voi jo saman päivän iltana liikkua pieniä matkoja esimerkiksi vessaan ja 

seuraavana päivänä lapsi saa liikkua oman vointinsa rajoissa. Suurien toimenpiteiden jälkeen 

ohjeet liikkumisesta antaa toimenpiteen suorittanut kirurgi. Jos lapsen toimenpiteen aikana tai sen 

jälkeen käytetään puudutteita, lääkäri antaa luvan lapsen liikkumiselle puudutusaineiden vaiku-

tuksen häviämisen jälkeen. (Kaisvuo ym. 2015, 212.)   

 

Toimenpiteen jälkeen virtsaamisen seuranta on erittäin tärkeää. Erityisesti ensimmäiseen virt-

saamiseen täytyy kiinnittää huomiota ja se on kirjattava aina erikseen. Jos lapselle on tehty suuri 

toimenpide, ulostaminen voi olla aluksi hankalaa. Asiaan vaikuttavat osaltaan myös lapsen vä-

häinen liikkuminen, kivut ja ravitsemus. Kun lapsella on kipua, hän luonnollisesti myös pelkää 

erittämistä, minkä vuoksi lapsen kipua on hoidettava hyvin. Myös leikkaushaavan kipua, vuotoa ja 

turvotusta täytyy seurata toimenpiteen jälkeisinä vuorokausina. Tulehduksen merkkejä haava-

alueella ilmenee muutaman vuorokauden jälkeen. Haava-alueen hoidosta on annettava tarkat 

ohjeet mukaan myös kotiin. (Kaisvuo ym. 2015, 213.)  

 

Päiväkirurgisesti hoidettu lapsi kotiutuu jo yleensä samana päivänä. Muiden pienten toimenpitei-

den jälkeen lapsi kotiutuu muutaman vuorokauden kuluttua, usein jo kuitenkin toimenpiteen jäl-

keisenä päivänä. Hoitava kirurgi antaa luvan lapsen kotiuttamiseen sekä antaa lapselle ja tämän 

vanhemmille lääketieteelliset ohjeet toipumiselle. Sairaanhoitaja puolestaan antaa ohjeet hoito-

työn osalta ja vielä tarvittaessa kertaa kirurgin antamia ohjeita. Kotiutusohjeet tulee antaa sekä 
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suullisesti, että kirjallisesti ja ne tulee esittää lapselle ja hänen vanhemmilleen ymmärrettävällä 

tavalla. (Kaisvuo ym. 2015, 213.) 

 Leikki-ikäisen lapsen kipu 

Kipu reaktiona varoittaa kudosvaurion uhasta. Se on subjektiivinen, tietoinen, voimakkaasti emo-

tionaalinen kokemus (Nybo & Pirttilä 2017, viitattu 3.2.2017). Kipuviestit kulkeutuvat aivoihin ihon 

ja sisäelinten hermopäätteiden kautta (Kaisvuo ym. 2015, 322). Akuutilla kivulla on ensisijaisesti 

elimistöä suojaava vaikutus. Voimakas akuutti kipu aiheuttaa myös neurohumoraalisia vasteita, 

joiden ansiosta elimistö pystyy kompensoimaan elintärkeitä toimintoja, esimerkiksi ylläpitämällä 

verenpainetta hypovolemian yhteydessä kivun aiheuttaman katekoliamiinien vapautumisen seu-

rauksena. Kipu tihentää pulssia, kohottaa verenpainetta, suurentaa katekoliamiinivastetta, lisää 

sydänlihaksen hapentarvetta, lisää rytmihäiriöitä, voimistaa endokriinisia, metabolisia sekä in-

flammatorisia vasteita. (Salomäki ym. 2018, viitattu 27.9.2018.) Kipu stimuloi myös hengitystä 

voimakkaasti (Kalso ym. 2009, 105-106).  

 

Kivun välittömän varoitus- ja suojaamistehtävän toteuduttua akuutti kipu muuttuu kuitenkin usein 

epätarkoituksenmukaiseksi. Kroonisesta kudosvauriokivusta on elimistölle hyötyä, jos se edistää 

vaurioalueen paranemista. Kiputila jatkuu kuitenkin usein senkin jälkeen, kun kudosvaurio on 

parantunut. (Huttunen 2018, viitattu 3.2.2018.) Voimakkaan kivun kokemisen tunteen aiheuttamat 

fysiologiset seuraukset erilaisissa akuuteissa tilanteissa ovat pitkittyessään haitallisia ihmisen 

elintoimintojen kannalta (Kaisvuo ym. 2015, 322). 

 

 Akuutille kivulle on yleensä selvä syy ja se voidaan hoitaa. Nykyään käytössä olevilla lasten ki-

vunhoitomenetelmillä voidaan taata tehokas akuutin kivun lievitys. Hoitamaton tai huonosti hoi-

dettu kudosvaurio ja kipu saattavat pitkittyä ja mutkistua. (Kalso ym. 2009, 105-106.) Kipu voi 

rajoittaa lapsen toipumista toimenpiteestä sekä altistaa tromboembolisille komplikaatioille (Salo-

mäki ym. 2018, viitattu 27.9.2018). Kivun kokeminen on yksilöllinen aistimus, jonka taustalla ovat 

opittu kipukulttuuri sekä mahdollisesti myös yksilön oma kipuhistoria (Kaisvuo ym. 2015, 322).  

 

Krooninen kipu voidaan määritellä kivuksi, joka kestää pidempään kuin mitä kudoksen odotettu 

paranemisaika on. Todennäköisyys kivun pitkittymiselle kasvaa, mikäli toimenpiteen jälkeinen 

kipu ei ole lievittynyt 3-6 kuukauden kuluessa. (Kalso ym. 2009.) Kroonistumisen riskitekijöitä voi 
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olla myös potilaan elämänhistoriassa. Varhaiset traumaattiset kokemukset voivat saada keskus-

hermostossa aikaan muutoksia, jotka saattavat altistaa psyykkisille ja elimellisille oireille myö-

hemmin elämässä ja vaikuttaa oireiden kokemiseen ja niiden ilmaisuun sekä kykyyn selviytyä 

kivusta. (Kalso ym. 2009, 106,109.)  

2.3.1 Lapsen kipukokemus ja kivun ilmaiseminen  

Lapsen kipukokemus on subjektiivinen ja sen vaikutus lapsen käyttäytymiseen on sidoksissa 

asenteisiin, ympäristöön sekä lapsen kulttuuriseen taustaan. On olemassa kulttuureja, joissa ei 

saa osoittaa piittaavansa kivusta ja joissain kulttuureissa kipu ilmaistaan hyvinkin tehokkaasti. 

(Laurila & Salomäki 2018, viitattu 27.9.2018.) Lapsen kivun kokemiseen sekä ilmaisuun vaikuttaa 

oleellisesti lapsen ikä, sukupuoli, kognitiivinen ja kielellinen kehitysvaihe, persoonallisuus, aikai-

semmat kipukokemukset, oppiminen sekä lapsen mieliala. Myös vanhemmista erossa oleminen 

sekä lapsen oma käsitys sairaudesta ja toimenpiteestä vaikuttavat lapsen kokemaan kipuun ja 

sen ilmaisemiseen. (Kalso ym. 2009, 442.) Lapsen kokemusmaailman avoimuus antaa hoitavalle 

henkilökunnalle mahdollisuuden vaikuttaa lapsen kokemuksiin niin hyvässä kuin pahassakin 

(Lääkärilehti 2007, viitattu 10.10.2018).  

 

Kipukäyttäytyminen on potilaan tapa ilmaista omaa kipuaan, se voi olla kivun kuvailua sanoin, 

huokaillen, vaikeroiden, huutaen, itkien, irvistellen tai hieroen kipeää kohtaa. Ihmisen kipukäyttäy-

tymiseen vaikuttavat samanlaiset lainmukaisuudet kuin ihmisen käyttäytymiseen yleensä. Kivun 

ilmaisemisen taustalla voi olla psyykkinen järkytys, kärsimys tai sillä voidaan myös pyrkiä saavut-

tamaan jotain. Kipua voi ylläpitää ja vahvistaa myös erilaiset oppimistapahtumat ja kognitiiviset 

prosessit. (Estlander 2003, 65-66.) Leikki-ikäinen lapsi ei vielä kykene kuvailemaan kokemaansa 

kipua ja sen luonnetta tarkasti. Kuitenkin jo noin 2-3 vuotias leikki-ikäinen lapsi osaa paikallistaa 

kivun, muttei kuitenkaan vielä täysin luotettavasti. (Kaisvuo ym. 2015, 324.) 

 

Myöhäisleikki-ikäinen lapsi taas osaa jo luotettavasti kertoa kivun sijainpaikan. Tällöin lapsi osaa 

myös kuvailla kokemansa kivun voimakkuutta. Lapset peittelevät herkästi kokemaansa kipua, 

varsinkin jos kivun ilmaisemisesta seuraa lapsen näkökulmasta jotain epämiellyttävää. (Kaisvuo 

ym. 2015, 324.) Ihmisen ajatukset, kognitiiviset merkityksenantoprosessit sekä tulkinnat säätele-

vät tunteita ja käyttäytymistä. Tietynlaiset käsitykset ja uskomukset voivat saada aikaan tietynlai-

sia tunnereaktioita. (Estlander 2003, 74.)  
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Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen varhainen kipukokemus aiheuttaa "kipumuis-

tin", joka näkyy motoristen reaktioiden lisäksi myös lapsen poikkeavina kipureaktioina myöhem-

min koettavan uuden kivun yhteydessä (Vanhatalo 2009, viitattu 23.3.2017). Ruumis muistaa 

kipua ja traumoja, vaikka mieli ei siihen kehityksellisesti vielä kykenekään. Nämä varhaislapsuu-

den muistot kivusta vaikuttavat myöhemmin lapsen tapaan kokea kipua ja ne voivat aktivoida 

fysiologisia reaktioita ja sen myötä oireita. (Viheriälä 2009, viitattu 22.3.2018.) 

 

Kipukokemuksen aiheuttamia muutoksia on kuvattu sekä lapsen käytöksessä, että autonomisissa 

ja hormonaalisissa vasteissa. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä voimakkaammin trau-

maattinen kokemus häneen vaikuttaa. Toistuvat kipukokemukset lisäävät psyykkisen ja fyysisen 

sairastumisen vaaraa. Pikkulapsena koettu sairaalahoito, erityisesti kirurginen hoito, voi aiheuttaa 

traumaattisen stressin ja altistaa psyykkiselle oireilulle. Näillä lapsilla on noin 50 % suurempi riski 

oireilla psyykkisesti verrattuna terveisiin lapsiin. (Viheriälä 2009, viitattu 22.3.2018.) 

2.3.2 Leikki-ikäisen lapsen kivun arviointi 

Kivun arvioiminen ja kirjaaminen ovat hyvän kivunhoidon perusta. Kivun arviointi on yksi vai-

keimmista asioista lasten kivun hoidossa, sillä pienet lapset eivät välttämättä kykene sanalliseen 

kommunikaatioon. Tämän vuoksi lapsille on laadittu erilaisia kipumittareita, joilla kivun voimak-

kuutta voidaan konkretisoida. Niiden käyttö edellyttää huolellista opettamista ennen toimenpidet-

tä, mutta alle kouluikäiset saattavat olla liian pieniä niitä ymmärtämään. On myös todettu, että heti 

anestesian jälkeen uneliaisuuden vuoksi lapsen on vaikea käyttää kipumittaria. (Viheriälä 2009, 

viitattu 22.3.2018.) 

Lapsen kipukokemukseen liittyviä tekijöitä, joita pyritään selvittämään, ovat kivun voimakkuus, 

sen laatu, alue ja siihen liittyvät tunnekokemukset. Arviointitilanne, arvion suorittaja ja aika vaikut-

tavat potilaan arvioon omasta kivusta ja sen voimakkuudesta. Kaikilla arviointimenetelmillä on 

sekä hyvät, että huonot puolensa. Kokonaistilanne ja tutkimuksen tarkoitus ratkaisevat usein 

käytettävän menetelmän. (Estlander 2003, 131.) Tunnetuimpia kipumittareista ovat kipukiila ja 

kasvoasteikko. Käytännön työssä kasvoasteikon on todettu kuvastavan monesti enemmän lapsen 

kokonaisvaltaista oloa kuin kipua (Kaisvuo ym. 2015, 323). Hoitohenkilökunnan on lasta tarkkai-

lemalla muodostettava arvio kivusta, jotta pienille lapsille taattaisiin tasa-arvoinen kivunhoito.  

Tämä arvio perustuu lapsen käyttäytymiseen, fysiologisiin suureisiin sekä ilmeisiin ja eleisiin. 
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Lisäksi huomioidaan ihon väri, kosteus ja lämpö sekä hengitystapa. (Hiller ym. 2017, viitattu 

21.3.2018.) 

Toimenpiteen aiheuttaman kudosvaurion yhteydessä nosiseptorit ovat herkistyneet ja ärsykkeen 

aiheuttama kipu on lepokipua voimakkaampaa. Sen vuoksi leikkauksen jälkeen potilaan kipua 

tulisi arvioida hyvin monipuolisesti. Esimerkiksi tulisi arvioida, häiritseekö kipu nukkumista sekä 

kuinka kovaa kipu on lapsen ollessa liikkeellä. Potilaan saatua kipulääkettä tai muuta kipua lievit-

tävää hoitoa, tulee samat asiat arvioida lievityksen osalta. Potilaan yksilöllinen kivunhoito edellyt-

tää, että kultakin potilaalta selvitetään, mihin kivunhoidossa keskitytään ja mitkä ovat kivunhoidon 

tavoitteet ja mahdolliset esteet. (Kalso ym. 2009, 176.) Potilaan kivun synnyn, sen kokemisen tai 

hoidon kannalta oleellisten sairauksien ja lääkityksen kartoittaminen on myös hyvin tärkeää 

(Haanpää, Hagelberg, Helin-Salmivaara, Kokki, Komulainen, Pohjolainen, Saikkonen & Salanterä 

2017, viitattu 10.10.2018).  

 

Sanallinen arviointi 

Lapsilla oma ilmoitus kivun voimakkuudesta on kivun ensisijainen arviointi- ja mittausmenetelmä 

(Hiller ym. 2017, viitattu 4.4.2017). Lapsen kipua arvioitaessa on tärkeää tietää lapsen yksilöllinen 

tapa ilmaista kipua ja muuta huonoa oloa. Leikki-ikäiset lapset ovat kivun arvioinnille haastava 

ikäryhmä, sillä tämän ikäisten lasten kommunikaatiokyvyt eivät ole vielä täysin riittävät kivun il-

maisuun. Kun lapsen ajattelu käsitteellistyy, lapsi osaa kuvata kipua ja myös paikallistaa kivun 

sijainnin luotettavasti. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä tärkeämpi rooli vanhemmilla ja 

sairaanhoitajilla on lapsen havainnoimisessa ja kivun voimakkuuden arvioinnissa. (Kaisvuo ym. 

2015, 323.) Leikki-ikäisen kivun arviointiin sopivat erityisesti arvioi fysiologisista muutoksista, 

lapsen olemuksesta, ihon väristä, itkusta, ärtyneisyydestä, käsittelyarkuudesta, nukkumisesta, 

kiukunpuuskista, huomionkipeydestä, ilmeistä ja eleistä sekä ruokahalusta. (Kaisvuo ym. 2015, 

325.) 

 

Mittarit kivun arvioinnin tukena 

Lapsen kokemaa kipua tulisi arvioida lapsen ikään ja kehitystasoon sopivan mittarin avulla. Ki-

pumittaria käytettäessä on aina ennen sen käyttämistä varmistettava, että lapsi ymmärtää, mitä 

mittari tarkoittaa ja mitä sillä tehdään. Leikki-ikäisen kivun arviointiin soveltuvia mittareita ovat 

CRIES, OPS, VAS, MAFS ja VRS. (Kaisvuo ym. 2015, 324-325.) 
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 CRIES-mittarissa on viisi erilaista kipua ilmaisevaa muuttujaa. Sillä mitataan happisaturaatiota, 

sykettä, verenpainetta, ilmeitä ja lapsen vireystilaa. Kukin muuttuja pisteytetään pistein 0-2. Mitä 

enemmän pisteitä lapsi saa eri muuttujista, sitä todennäköisemmin hän kokee kipua. OPS-

mittarin perustana ovat hoitajien arviot lapsesta. Mittarilla arvioidaan lapsen käyttäytymistä sekä 

fysiologisia muutoksia, kuten verenpainetta, sykettä ja happisaturaatiota. Lapsen olemuksesta 

tarkkaillaan ääntelyä, ilmeitä, eleitä, jännittyneisyyttä, asentoa ja liikehdintää sekä reagointia kä-

sittelylle. Näiden lisäksi huomioidaan myös ihon väri ja kosteus, lämpö ja hengitys. Eri osa-alueet 

pisteytetään pistein 0-9. (Kaisvuo ym. 2015, 324-325.)  

 

VAS-mittarilla kipua arvioidaan kipukiilalla, joka on pisteytetty numeroin 1-10 (Kaisvuo ym. 2015, 

324-325). VAS-mittaria pidetään yleisesti luotettavana kivun mittarina, mutta siihen liittyy myös 

ongelmia muun muassa niiden tulkinnassa. Ääripää ilmaisee esimerkiksi sietämätöntä tai pahinta 

mahdollista kipua, mutta sen merkitys potilaalle jää usein epäselväksi. Sietämätön kipu voi jolle-

kin potilaalle merkitä tajunnan menettämistä ja toiselle se merkitsee kontrolloimatonta huutamista 

ja jollekin särkylääkkeen tarvetta ja lepoa. (Estlander 2003, 132.)  MAFS-kasvoasteikossa on viisi 

erilaista kasvokuvaa, kuvat itkevästä hymyileviin kasvoihin. Tämän mittarin avulla lapsi kuvaa 

kokemaansa kipua osoittamalla kasvoista sitä vaihtoehtoa, joka parhaiten kuvaa hänen kipuaan. 

(Kaisvuo ym. 2015, 324-325.) 

 Leikki-ikäisen lapsen postoperatiivinen kivunhoito 

Suurin osa lasten kirurgisista toimenpiteistä on pienehköjä ja ne tehdään lisääntyvissä määrin 

päiväkirurgisesti. Useimmat tavallisimmista toimenpiteistä aiheuttavat lapselle lievää tai kohtalais-

ta postoperatiivista kipua. (Kalso ym. 2008, 443.) Postoperatiivinen kipu voi aiheuttaa lapselle 

kuitenkin myös keskivaikeaa tai vaikeaa kipua, jolloin sen hoitoon tarvitaan riittävää lääkitystä 

(Kaisvuo ym. 2015, 322). On olemassa yhteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat postoperatiivisen kivun 

esiintymiseen, voimakkuuteen, laatuun sekä kestoon. Näitä ovat psykofyysinen lapsen ominais-

laatu, lapsen valmistautuminen toimenpiteeseen, toimenpiteen kohde, luonne sekä kesto, kirur-

gisten komplikaatioiden ilmeneminen sekä toimenpiteessä käytetty anestesiamenetelmä. (Salo-

mäki ym. 2018, viitattu 27.9.2018.)   

 

Postoperatiivisen kivun voimakkuuteen vaikuttava tärkein tekijä on leikkausviillon paikka. Rintaon-

telo-, ylävatsa- ja munuaistoimenpiteet ovat lapsille kivuliaimpia. Myös ortopedisiin toimenpiteisiin 
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liittyy kova postoperatiivinen kipu. Leikkauksen jälkeen kipu on lapsilla voimakkaimmillaan, kun 

anestesia-aineet ovat lakanneet lievittämästä kipua. Anestesiamenetelmä vaikuttaa myös pos-

toperatiivisen kivun voimakkuuteen oleellisesti. Yleisanestesian aikana lapsen saadut kohtaiset 

opioidiannokset ja höyrystettävät anestesia-aineet lievittävät leikkauksen jälkeistä kipua vain vä-

hän. Sen sijaan suuremmat opioidiannokset vaikuttavat analgeettisesti vielä leikkauksen jälkeen-

kin, mutta haittavaikutuksena ilmenee hengityslamaa. Puudutusten käyttö leikkauksen aikana 

vähentää huomattavasti lapsen postoperatiivista kipua, sillä puudutuksen vaikutus kestää yli leik-

kauksen. (Salomäki ym. 2018, viitattu 27.9.2018.) 

 

Kivunhoito on tärkeä osa sekä lapsen lääketieteellistä-, että hoitotyöhön kuuluvaa hoitoa. Uuden 

tutkimustiedon lisääntyessä lasten kivun hoitoon alettiin kiinnittää huomiota vasta 1980-luvulla. 

Tutkimusten mukaan oli ajatuksena, etteivät keskoset ja pienet lapset koe kipua samalla tavoin 

kuin aikuiset, minkä vuoksi heidän kipua ei yritetty arvioida ja kivunhoito oli useimmiten rutiinin-

omaista. Lasten ajateltiin myös olevan herkkiä kipulääkkeiden vaikutuksille ja niillä katsottiin ole-

van lapsen elintoiminnoille erityistä haittaa. (Kaisvuo ym. 2015, 322.) 

 

Riittävän kivunhoidon kannalta on tärkeää, että hoitohenkilökunta hallitsee lasten kivun arvioinnin 

ja riittävän ei-lääkkeellisen ja lääkkeellisen kivunhoidon (Kaisvuo ym. 2015, 322). Useimmiten 

paras tulos lapsen kivunhoidossa saavutetaan yhdistelemällä sopivasti farmakologisia ja psyko-

logisia kivunhallintakeinoja. Kivunhoidon ja pelon ehkäisyn tulisi olla oleellinen osa lapsen hoito-

suunnitelmaa jo ennen toimenpidettä. (Kalso ym. 2009, 443.) Lapsen kivunhoidon tavoitteina on 

kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen sekä elämänlaadun paraneminen (Haanpää ym. 

2017, viitattu 10.10.2018).  

2.4.1 Lapsen kivunhoito lääkkeettömin menetelmin 

Vuorovaikutukseen perustuva hoito on lapsen psykologista kivunhoitoa ja sen avulla tähdätään 

kipuongelman kannalta keskeisiin psykologisiin tekijöihin sekä niiden seurauksiin. Vuorovaikutus-, 

ja auttaja-potilassuhde ovat kaiken hoidon perusta. Yksittäisiä hoitomenetelmiä tärkeämpiä ovat 

auttajan ominaisuudet, auttajan ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde ja lapsen oma kokemus 

siitä, että hänet otetaan vakavasti, hänen kokemuksiaan kuunnellaan ja arvostetaan ja että hän 

tulee ymmärretyksi. Tulevaisuuden kehityskohteena onkin vuorovaikutustaitojen kehittäminen. 

(Estlander 2003, 168-169.)  
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 Lapsen kivunhoidossa käytettäviä lääkkeettömiä psykologisia kivunhoitomenetelmiä ovat esi-

merkiksi huomion kiinnittäminen toisaalle mielikuvaleikeillä, rentoutus, videoiden katseleminen, 

musiikin kuuntelu sekä hypnoosi (Hiller ym. 2017, viitattu 28.3.2017). Myös liikunta sekä kylmä- ja 

lämpöhoidot ovat hyviä menetelmiä (Haanpää ym. 2017, viitattu 10.10.2018). Huomion suuntaa-

misharjoituksia ja niihin liittyviä mielikuvaharjoituksia käytetään kipukokemuksen muuntamiseksi 

siten, että kipu koetaan lievempänä, vähemmän kielteisiä tunteita herättävänä tai huomiota sito-

vana. Menetelmien käytön periaatteena on, ettei niillä pyritä kivusta eroon tai kontrolloimaan ki-

pua, vaan tarjoamaan potilaan yksilökohtaiseen tilanteeseen sovellettavia keinoja tulla paremmin 

toimeen oman kipukokemuksensa kanssa. (Kalso ym. 2009, 248-249.)  

 

Tällainen kognitiivis-behavioraalinen terapia on lähestymistapa, jolla pyritään uskomusten ja käyt-

täytymisen muutoksiin (Estlander 2003, 184). Huomio voidaan suunnata pois kivusta esimerkiksi 

hengitykseen, ympäristöön tai mielikuviin (Kalso ym. 2009, 248-249). Huomion suuntaamisharjoi-

tukset ja mielikuvaharjoitukset toimivat yleensä parhaiten lievemmässä kivussa. Ne voivat olla 

käyttökelpoisia myös akuutin kivun yhteydessä. (Kalso ym. 2009, 248-249.) Rentoutuksen ja 

hypnoosin tuloksellisuutta kivun hoidossa on selvitetty ja erityisesti rentoutuksen tehosta erilaisis-

sa kiputiloissa on vahvaa näyttöä (Estlander 2003, 201). 

 

Osa kivun lääkkeettömän hoidon menetelmistä on myös tavallisia emotionaalisia tukikeinoja, 

kuten haavaan puhaltamista sekä lapsen lohduttamista. Pelko on aina kytkeytyneenä lapsen 

kipuun, joten on hyvin tärkeää, että lapselle kerrotaan, mitä ollaan tekemässä. Lapselle on myös 

hyvä kertoa, miten hänen kipuaan hoidetaan. Vanhempien läsnäolo helpottaa usein lapsen kipua 

ja tuskaa. (Kaisvuo ym. 2015, 328.) Ihmisäänellä on lohduttava ja kipua lievittävä vaikutus (Kalso 

ym. 2009, 25). Turvallinen ympäristö, koskettelu, rauhoittelu sekä leikin mahdollistaminen myös 

ovat hyviä kipua lievittäviä menetelmiä (Kaisvuo ym. 2015, 328). 

2.4.2 Lapsen kivunhoito lääkkeellisesti 

Lapselle kipulääkkeen määrää lasta hoitava lääkäri (Kalso ym. 2009, 445). Onnistuakseen lapsen 

lääkehoito vaatii huomion kiinnittämistä lääkkeen antoon; antoreittiin, oikeaan annokseen ja ajoi-

tukseen sekä oikean lääkkeen valintaan (Kaisvuo ym. 2009, 445). Lääkkeellisessä kivunhoidossa 

huomioidaan aina kivun kesto. Jos kyse on lyhytkestoisesta kivusta, valitaan lyhytvaikutteinen 

kipulääke. Vastaavasti pitkäkestoiseen kipuun valitaan pitkävaikutteinen kipulääke tai kestoinfuu-
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sio. (Kalso ym. 2009, 445.) Kipulääke tulee antaa lapselle suun kautta aina, kun se on mahdollis-

ta. Peräsuolen kautta annetun kipulääkityksen lapset kokevat ikäväksi. Lisäksi lääkkeen imeyty-

minen peräsuolen kautta on vaihtelevaa ja hidasta. (Rajantie ym. 2016, 135.) Kipulääkkeen an-

taminen ei saa aiheuttaa lapselle ahdistusta eikä kipua ja näin ollen kipulääkkeitä ei tulisi antaa 

lapsille lihakseen pistoksina (Rajantie ym. 2016, 135). Jos lapsella on laskimoyhteys esimerkiksi 

ison toimenpiteen jälkeen, kipulääkkeet tulee antaa aluksi sitä kautta (Hiller ym. 2017, viitattu 

21.3.2018).  

 

Kipulääkkeitä käytettäessä lapsilla, täytyy kiinnittää huomiota lääkeaineiden imeytymiseen, jakau-

tumiseen, eliminoitumiseen sekä erittymiseen lapsen elimistössä. Lääkkeiden jakautuminen eli-

mistössä riippuu sekä lääkkeen että lapsen ominaisuuksista. Jakautumiseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa kudoksissa ja plasmassa olevat sitoutumiskohdat sekä veden, rasvan ja so-

lumassan suhteelliset osuudet. Rasvakudos lisääntyy ensimmäisen ikävuoden aikana ja plas-

maproteiinien osuus lisääntyy suhteessa iän mukaan. (Kalso ym. 2009, 444.) 

 

Monien lääkkeiden proteiiniin sitoutuminen on alhaisempaa pienellä lapsella, mikä voi johtaa 

runsaasti proteiineihin sitoutuvien lääkkeiden korkeampiin pitoisuuksiin ja näin ollen voimistunee-

seen vaikutukseen. Vesiliukoisten lääkkeiden jakautumistilavuus pienenee tavallisesti ensimmäis-

ten vuosien aikana sulonulkoisen vesitilavuuden pienentyessä. Rasvaliukoisten lääkkeiden jakau-

tumistilavuuden kehitys on yhteneväinen rasvakudoksen määrän kanssa. Useiden lääkkeiden 

jakautumistilavuudet eivät kuitenkaan ole missään suhteessa iän mukaisiin veden, rasvan tai 

solumassan tilavuuksien muutoksiin. (Kalso ym. 2009, 444.) 

 

Elimistön aineenvaihdunnan muutokset ovat suurimmat ihmisen ensimmäisen vuosikymmenen 

aikana. Pienillä lapsilla yksilöllinen vaihtelu lääkeaineiden metaboliassa ja erittymisessä saattaa 

olla 2-10 kertainen aikuisiin verrattuna. Lääkeaineiden erittymisessä virtsaan tapahtuu myös muu-

toksia lapsen kehityksen myötä. Munuaisten kautta erittyvät lääkkeet eliminoituvat hitaasti pienel-

lä lapsella. (Kalso ym. 2009, 444-445.) 

2.4.3 Lapsen leikkauksenjälkeinen kipulääkitys 

Multimodaalisen kivuttomuuden periaatetta noudatetaan myös lapsilla (Kalso ym.2009, 453). 

Multimodaalisella kivuttomuudella tarkoitetaan kivunlievitystä, jossa yhdistetään keskenään eri 
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mekanismein vaikuttavia kipulääkkeitä. Sen tarkoituksena on saada aikaan eri lääkkeiden lisään-

tynyt tai samansuuntainen vaikutus ja näin ollen se parantaa huomattavasti kivunlievitystä, vä-

hentää kipulääkkeiden kokonaisannoksia sekä sivuvaikutuksia. (Kalso ym. 2009,282.)  

 

Lasten postoperatiivista kipua hoidettaessa käytetään samoja kipulääkkeitä kuin aikuisillakin. 

Tavallisimmin käytettäviä lääkkeitä ovat parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet ibuprofeeni, keto-

profeeni, naprokseeni sekä diklofrenaakki. Ne tehoavat hyvin lievään ja kohtalaiseen kipuun. 

(Kaisvuo ym. 2015, 328.) Parasetamolia, joitakin tulehduskipulääkkeitä, tramadolia ja vahvoja 

opioideja on saatavilla laskimonsisäiseen antoon sopivana valmisteena (Hiller ym. 2017, viitattu 

21.3.2018). Opioidien hyötyosuus annettuna suun kautta vaihtelee hyvin paljon, joten annoksen 

riittävyys on varmistettava titraten annos yksilöllisesti (Rajantie ym. 2016, 135). Painonmukainen 

annostus on parempi kuin iänmukainen annostus, sillä saman ikäisten lasten ruumiinpainot voivat 

vaihdella suuresti (Kalso ym. 2009, 445). 

 

Lasten postoperatiivisen kivunhoidon perusta on ennakoivasti ja säännöllisesti annettu antipyreet-

tinen parasetamoli tai tulehduskipulääkitys, jota jatketaan riittävän kauan toimenpiteen jälkeen 

kotonakin. Lapsipotilas hyötyy ennakoivasta kivunhoidosta, koska lapsi ei tyypillisesti osaa pyytää 

lääkettä ja lapsen kivun arvioiminen on hankalaa. Odotettavissa olevan kivun voimakkuuden mu-

kaan hoitoon lisätään opioidi ja erilaiset puudutukset. (Hiller ym. 2017, viitattu 21.3.2018.)  

 

Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli 

Tulehduskipulääkkeet esimerkiksi ibuprofeeni, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo, naprokseeni, 

diklofenaakki, meloksikaami sekä tolfenaamihappo, estävät kipua, kudoksen tulehdusreaktiota ja 

kuumetta aiheuttavien välittäjäaineiden syntyä elimistössä. Hyödyllisten mahaa ja munuaisia 

suojaavien välittäjäaineiden tuotanto estyy kuitenkin samalla. Toimenpiteissä, joissa on suuria 

tihkuvia pintoja tai joissa verenvuoto aiheuttaa erityisen vaaran, suositellaan tulehduskipulääkkei-

den aloittamista vasta primaarihyytymän synnyttyä. Parasetamoli taas vaikuttaa erillä tavalla kuin 

tulehduskipulääkkeet. Se ei estä välittäjäaineiden tuotantoa elimistössä eikä sen takia sillä ole 

myöskään tulehdusta lievittävää vaikutusta eikä tulehduskipulääkkeille ominaisia haittavaikutuk-

sia. (Kalso ym. 2009, 448.) 

 

Parasetamolin käytössä on huomioitava annosohjeet, sillä yliannostuksena se voi aiheuttaa mak-

savaurion (Paakkari 2017, viitattu 10.10.2018). Parasetamolin kerta-annos lapselle on 15mg/kg ja 

enimmäisannos 60mg/kg vuorokautta kohti, ibuprofeenin kerta-annos on yli 6 kiloiselle lapselle 
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10mg/kg ja enimmäisannos 40mg/kg vuorokaudessa. Naprokseenin kerta-annos on 5-7,5 mg/kg 

ja enimmäisannos 10-15 mg/kg/vrk. (Haanpää ym. 2017, viitattu 10.10.2018.)  

 

Lapsen kivun hoito aloitetaan parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä ja jos niiden teho on riit-

tämätön, käytetään parasetamolin ja tulehduskipulääkkeen yhdistelmää. Parasetamolin alku- ja 

ylläpitoannokset määritetään lapsen iän, lääkkeenantoreitin ja hoidon keston mukaan niin, että 

tehokkuus ja turvallisuus ovat tasapainossa. Parasetamolia suositellaan annettavaksi postopera-

tiivisen kivun hoitoon suun kautta yli kolmen kuukauden ikäisille terveille lapsille. Parasetamolin 

ohella tulehduskipulääkkeet ovat tärkeitä lasten lievän ja kohtalaisen kivun hoidossa. Näitä lääk-

keitä voidaan antaa yli kolmen kuukauden ikäisille lapsille. Kuten parasetamoli, myös tulehduski-

pulääkkeet annetaan mieluiten suun kautta. Kun tulehduskipulääkkeitä käytetään yhdessä opioi-

dien kanssa, on todettu opioidin kulutusta 30 - 40 % vähentävä vaikutus. (Hiller ym. 2017, viitattu 

21.3.2018.)  

 

Opioidit 

Lapset tarvitsevat opioideja kovan kivun hoitoon. Opioidien käyttöä lapsille on pelätty erityisesti 

hengityslaman vuoksi. Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset tutkimukset ovat kuitenkin osoit-

taneet, että opioideja voidaan turvallisesti käyttää lapsille, kun annos sovitetaan oikein ja potilasta 

seurataan lääkkeenannon jälkeen asianmukaisella tavalla. (Kalso ym. 2009, 448.) Opioidien vai-

kutusta kipuun, lapsen toimintakykyyn sekä elämänlaatuun tulee arvioida säännöllisesti lääkehoi-

don aikana. Opioidien käytön aikana tulee huomioida samanaikaisesti myös niiden käyttöön liitty-

vän ummetuksen hoito. (Haanpää ym. 2017, viitattu 10.10.2018.)  

 

Heikoista opioideista tramadoli on vakiinnuttanut asemansa keskivaikean kivun hoidossa välittö-

män postoperatiivisen vaiheen jälkeen (Hiller ym. 2017, viitattu 21.3.2018). Tramadolin etuna on 

mahdollisuus annosteluun suun kautta, sillä lääkettä on saatavissa nestemäisenä ja tablettei-

na. Sen hyötyosuus suun kautta annettuna on 60-70%. Tramadolin yleisin sivuvaikutus lapsilla on 

pahoinvointi, eikä hengityslamakaan ole täysin poissuljettu. Toinen käytössä oleva heikko opioidi 

on kodeiini yhdessä joko parasetamolin tai ibuprofeenin kanssa. Buprenorfiini on myös käyttökel-

poinen opioidi lapsen postoperatiivisen kivun lievityksessä. Buprenorfiinista on olemassa re-

soriblettimuoto, joka on osoittautunut lasten keskuudessa käyttökelpoiseksi kivun lievityksessä. 

Buprenorfiinin vaikutus lapsella on hieman pidempi kuin morfiinin. Buprenorfiinin kipua lievittävä 

ja hengitystä lamaava vaikutus alkaa hitaasti, joten potilasta tulisi tarkkailla riittävän kauan.  (Kal-

so ym. 2009, 449-450. 
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Vahvoja opioideja käytetään kaikenikäisten lasten kohtalaisen ja kovan kivun hoidossa. Useimmi-

ten opioidit annetaan toistuvina laskimonsisäisinä boluksina.  Pitkävaikutteisista opioideista lapsil-

la on tutkittu morfiinia, oksikodonia, metadonia sekä petidiiniä. Morfiinin farmakokinetiikka ja vai-

kutukset tunnetaan näistä parhaiten. (Kalso ym. 2009, 450.) Morfiini on käytetyin vahva opioidi 

akuutin postoperatiivisen kivun hoidossa (Hiller ym. 2017, viitattu 21.3.2018). Noin kuuden kuu-

kauden ikäisen lapsen morfiinin farmakokinetiikka vaikuttaa saavuttaneen aikuistason. Vaikka 

morfiini aiheuttaa hengityslamaa, lasten hengityslamaa on todennäköisesti yliarvioitu. Tutkimus-

ten mukaan 2-4 kuukautta vanhemmat lapset eivät ole aikuisia herkempiä morfiinin aiheuttamalle 

hengityslamalle. Jotkut tutkimukset osoittavat, että pienet lapset tarvitsevat riittävään kivuttomuu-

teen korkeampia lääkepitoisuuksia kuin vanhemmat lapset. (Kalso ym. 2009, 449-450.)  

 

 Oksikodonin käyttö lapsilla on puutteellisen farmakokineettisen tiedon vuoksi ollut vähäistä. Ok-

sikodonilla on tutkittu olevan morfiinia voimakkaampi kipulääketeho sekä hengitystä lamaava 

vaikutus samoina annosmäärinä. Heräämössä annettuna se aiheuttaa mahdollisesti jyrkemmän 

hengityslaman kuin sama annos morfiinia tai vastaava annos muuta opioidia. Petidiini on lapsilla 

paljon käytetty opioidi. Petidiinin vaikutuksen kesto on lyhempi kuin morfiinin. Metaboloituessaan 

petidiini muuttuu ensin norpetidiiniksi, joka erittyy munuaisten kautta. Petidiiniä ei suositella pit-

kään käyttöön, sillä se voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia. (Kalso ym. 2009, 450-

451.) 

 

Fentanyyli on toimenpiteiden aikana eniten käytetty opioidi. Fentanyylin lyhyen vaikutusajan 

vuoksi sitä voi käyttää postoperatiivisen kivun hoidossa vain jatkuvana infuusiona. Lasten on 

osoitettu sietävän suurempia fentanyyliannoksia ilman hengityslamaa kuin aikuisten. (Kalso ym. 

2009, 450-451.) Suuremmissa toimenpiteissä voidaan käyttää myös jatkuvaa opioidi-infuusiota, 

PCA:ta (Patient controlled analgesia). Noin viisivuotias lapsi pystyy käyttämään PCA-pumppua, 

joka mahdollistaa opioidien annostelun yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Opioidien sivuvaikutukset 

ovat vähäisempiä pienillä annoksilla titrattaessa. (Kalso ym. 2009, 453.) 

 

Puudutteet 

Leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa kannattaa harkita paikallis- tai johtopuudutuksia aina, kun 

ne ovat mahdollisia. Yhdessä särkylääkkeiden kanssa saadaan näin aikaan hyvä kivunlievitys 

useimpien toimenpiteiden jälkeen.  (Hiller ym. 2017, viitattu 21.3.2018.) Kirurgian laadun mukaan 

voidaan monia puudutustekniikoita hyödyntää toimenpiteen jälkeisen kivun hoidossa. Yleisintä on 

leikkaushaavan eri kerrosten ja reunojen puuduttaminen leikkauksen lopussa. Puudutteena käy-



  

25 

tetään yleensä pitkävaikutteista valmistetta. Asettamalla haavaan katetri, voidaan laimeaa puudu-

tevalmistetta annostella jatkuvana infuusiona ja saavuttaa pitkäkestoinen puudutus. Haavan infilt-

raatiopuudutus vähentää opioidin tarvetta ja pahoinvointia leikkauksen jälkeen. Myös erilaisia 

johtopuudutuksia voidaan hyödyntää. Perifeeriset johtopuudutukset lasten tyräleikkauksen yhtey-

dessä parantavat kivunlievitystä, vähentävät virtsaretentiota ja kustannuksia. (Kalso ym. 2009, 

288, 453.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla tutkimustietoon perustuen leikki-ikäisen lapsen kivun 

ilmaisua, arviointia sekä kivunhoitomenetelmiä postoperatiivisessa hoitotyössä. Tavoitteena on 

tuottaa tietoa lapsen postoperatiivisen kivunhoidon erityispiirteistä osaksi Oulun ammattikorkea-

koulun opetusmateriaalia perioperatiivisen hoitotyön suuntautumisopinnoissa. Opinnäytetyöni on 

osa omaa ammatillista kehitystäni ja tavoitteena on tämän opinnäytetyön kautta myös edistää 

omaa oppimistani ja osaamistani perioperatiiviseen hoitotyöhön suuntautuessani.  

 

Kirjallisuuskatsaus lapsen postoperatiivisesta kivunhoidosta perustuu seuraaviin tutkimuskysy-

myksiin:  

1. Miten leikki-ikäinen lapsi ilmaisee kipua? 

2. Miten leikki-ikäisen lapsen kipua arvioidaan? 

3. Miten leikki-ikäisen lapsen kipua hoidetaan lääkkeettömin menetelmin? 

4. Miten leikki-ikäisen lapsen kipua hoidetaan lääkkeellisesti? 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 Kirjallisuuskatsaus 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on tieteellisiä periaatteita noudattava itsenäinen tutkimusmenetel-

mä, jonka tarkoituksena on kuvata valittu ilmiö teoreettisesta tai kontekstuaalisesta näkökulmasta 

rajatusti, jäsennetysti ja perustellusti tarkoitukseen valitun kirjallisuuden avulla. Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen vaiheisiin kuuluu tutkimuskysymysten muodostaminen, aineisto ja sen valinta, 

kuvailun rakentaminen ja tulosten tarkastelu. Tutkimuskysymykset ohjaavat prosessia ja aineisto 

koostuu sekä tieteellisistä tutkimuksista, että myös muusta tutkimukselle relevantista kirjallisuu-

desta. Tutkimuskysymyksiin vastataan valittua aineistoa yhdistämällä, vertailemalla ja syntetisoi-

malla. Tuloksia tarkasteltaessa kootaan keskeiset tutkimustulokset sekä tarkastellaan niitä suh-

teessa laajempaan kontekstiin sekä eettisiin ja luotettavuuskysymyksiin. (Kangasniemi, Utriainen, 

Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, viitattu 20.4.2017.)  

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä ilmiöstä 

tiedetään tai mitkä ovat ilmiön keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Tarkoituksena voi olla 

tutkia sitä, millaista vallitseva keskustelu tutkittavasta ilmiöstä on, luonnehtiiko tietoa konsensus 

vai väittely ja mitä kehityssuuntia ja teorioita tiedosta jo on. Silloin voidaan pyrkiä tunnistamaan, 

vahvistamaan tai kyseenalaistamaan aikaisemman tutkimuksen esille nostamia kysymyksiä, mut-

ta myös tunnistamaan aikaisemman tiedon ristiriitoja tai tiedonaukkoja. (Kangasniemi ym. 2013, 

viitattu 4.4.2018. 

 Aineiston haku ja valintakriteerit 

Kirjallisuuskatsaukseni aineiston hakuprosessi toteutui kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle tyypil-

lisenä eksplisiittisenä aineiston valintaprosessina. Eksplisiittisessä aineiston valinnassa kuvaile-

van kirjallisuuskatsauksen haut tehdään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoin manuaali-

sesti lehdistä sekä sähköisesti eri tietokannoista, ja siinä hyödynnetään aineiston aika- ja kielira-

jauksia. Aineiston haut kohdistuivat sekä kotimaisiin-, että kansainvälisiin tietokantoihin. Kirjalli-

suuskatsaukselle relevantin aineiston keräämiseksi käytin tietokantoja Medic, Academic Serach 

Elite (Ebsco), Cochrane Library sekä PubMed. Hakusanoina käytin postoperative, pain, child, 
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pediatric, nursing. Hauissa nämä hakusanat yhdistyivät muun muassa seuraavanlaisesti: ”Posto-

perative pain” AND child* OR pediatric* AND nurs* tai ”Postoperative pain” AND child OR pediat-

ric.  

 

Tutkimuskysymyksiini perustuvia sisäänottokriteerejä kirjallisuuskatsaukselleni olivat: valikoitu-

neet tutkimukset tulisi olla julkaistu aikavälillä 2012 - 2018, julkaisujen tulee antaa tietoa lapsen 

postoperatiivisesta kivunhoidosta, tutkimukset ovat tieteellisiä artikkeleita, tutkimukset ovat joko 

suomen-, tai englanninkielisiä, sekä tutkimusjoukko on suurempi kuin yksi henkilö. Poissulkukri-

teereitä olivat: tutkimuksen julkaisuvuosi ennen vuotta 2012, aineisto ei käsittele lapsen postope-

ratiivista kivunhoitoa, käsittelyssä on vain alle 2-vuotiaita lapsia- tai vain yli 5-vuotiaita lapsia.  

 

TAULUKKO 1. Tietokannoissa käytetyt hakusanat ja niiden rajaukset 

 

TIETOKANTA KÄYTETYT HAKUSANAT RAJAUKSET 

Medic   

 

 

 

Postoperative AND 

Child AND Pain. 

 

Vuodet 2012-2018 

Otsikko 

Asiasanat 

Abstrakti 

 

Ebsco/Cinahl 

 

 

 

 

“Postoperative pain” AND 

Child* OR Pediatric* AND 

Nurs*, “Postoperative pain 

management” AND Child* OR 

Pediatric* AND Nurs*, “Post-

operative pain” AND child* OR 

pediatric* 

Vuodet 2012-2018 

Abstrakti 

Koko teksti 

Lapset 2-5v 

Englanti tai Suomi 

 

PubMed 

 

 

 

“Postoperative pain” AND 

Child* OR Pediatric* AND 

Nurs*, “Postoperative pain 

management” AND child* OR 

pediatric* AND nurs*, “Post-

operative pain management” 

AND child* OR pediatric*  

Vuodet 2012-2018 

Otsikko 

Abstrakti 

Lapset 0-18v 

Englanti tai Suomi 

Koko teksti 
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Cochrane 

 

“Postoperative pain” AND 

Child* OR Pediatric* 

“Postoperative pain manage-

ment” AND child* OR pediat-

ric* AND nurs*, “Postoperative 

pain management” AND child* 

OR pediatric*   

Vuodet 2012-2018 

Otsikko 

Tiivistelmä 

Avainsanat 

 Artikkeleiden valinta 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostuu aiemmin julkaistusta, tutkimusaiheen kan-

nalta merkityksellisestä tutkimustiedosta. Aineiston sopivuuden merkittävin kriteeri on, että sen 

avulla asiaa voidaan tarkastella ilmiölähtöisesti ja tarkoituksenmukaisesti suhteessa tutkittaviin 

kysymyksiin. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston kokoamisessa keskeinen painoarvo 

on aikaisemman tutkimuksen sisällöllisellä valinnalla, ei niinkään ennalta asetettujen ehtojen mu-

kaisella aineiston hakemisella. (Kangasniemi ym. 2013, viitattu 4.4.2018.) 

 

Kirjallisuuskatsaustani varten pyrin löytämään tutkimusartikkeleita ja myös väitöskirjoja. Hakuja 

tehdessäni karsin aineistoa ensin otsikkojen perusteella sekä tämän jälkeen artikkeleiden tiivis-

telmien perusteella. Kun tiivistelmästä saatu tieto vastasi tutkimuskysymyksiini, perehdyin koko 

artikkeliin. Luetusta aineistoista osa karsiutui vielä tässäkin vaiheessa pois, sillä ne eivät täyttä-

neet aineistonvalintakriteereitä.  

 

Aineiston valinnassa kiinnitin huomion jokaisen alkuperäistutkimuksen rooliin suhteessa tutki-

muskysymyksiin, kuten siihen, miten ne täsmentävät, jäsentävät, kritisoivat tai avaavat tutkimus-

kysymyksiäni, mikä niiden näkökulma on ja mitä ne ovat suhteessa muuhun valittuun kirjallisuu-

teen. Kirjallisuuskatsaukseni aineisto muodostui vuoden 2012 jälkeen julkaistuista ulkomaisista 

hoitotieteen sekä lääketieteen tutkimusraporteista. Lopulliseen katsaukseen valikoitui yhteensä 

seitsemän tutkimusraporttia. Tutkimuksista kolme oli Yhdysvalloista, yksi Iso-Britanniasta, yksi 

Egyptistä, yksi Saksasta ja yksi Kiinasta. Kotimaisia, tutkimuskysymyksiini vastaavia relevantteja 

sekä aineistovalintakriteerini täyttäviä tutkimuksia ei valitettavasti löytynyt.  

 



  

30 

TAULUKKO 2. Artikkeleiden haku tietokannoista 

 

TIETOKANTA HAKUTULOS Hyväksytty otsi-

kon perusteella  

 

Hyväksytty abst-

raktin perusteella 

Hyväksytty koko 

tekstin perusteel-

la     

Medic  

 

3 0 0 0 

Ebsco/Cinahl  

 

75 

 

49 39 4 

 

PubMed 

 

50 

18 

61 

=129 

15 

9 

29 

=53 

11 

7 

22 

=40 

2 

 

Cochrane 

 

16 8 5 1 

 Aineiston analyysi 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysissä voidaan käyttää kvalitatiivisen tai kvanti-

tatiivisen tutkimuksen aineiston analyysimenetelmiä. Analyysin tarkoitus on tulosten pohjalta 

muodostaa laajempia päätelmiä sekä vertailua tutkimusten kesken. Aineiston analyysissä yhdis-

tetään ja analysoidaan sisältöä kriittisesti sekä syntetisoidaan tietoa eri tutkimuksista. Aiemman 

tutkimuksen tarkastelu voi johtaa uuden tulkinnan syntymiseen, tarkoittamatta kuitenkaan aiem-

man tiedon muuttumista, vaan uuden tulkinnan syntymistä, siten että se yhdistetään muuhun 

tutkimuskysymysten kannalta olennaiseen tietoon. (Kangasniemi ym. 2013, viitattu 4.4.2018.) 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen analyysi ei referoi, tiivistä, siteeraa tai raportoi alkuperäistä 

aineistoa, vaan aineiston esittelemisen sijaan tavoitteena on luoda aineiston sisäistä vertailua, 

olemassa olevan tiedon vahvuuksien ja heikkouksien analysointia sekä laajempien päätelmien 

tekemistä aineistosta. Tutkimuskysymyksen mukaan pääsisältö voidaan rakentaa eri tavoin. Il-

miötä voidaan tarkastella teemoittain, kategorioittain tai suhteessa kategorioihin tai teoreettiseen 
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lähtökohtaan. (Kangasniemi ym. 2013, viitattu 4.4.2018.) Analyysiprosessi jaetaan kolmeen 

osaan. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistetään eli redusoidaan, toisessa vaiheessa ai-

neisto ryhmitellään eli klusteroidaan ja lopuksi aineisto abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset 

käsitteet. Aineiston pelkistyksessä analysoitavasta aineistosta suljetaan kaikki ylimääräinen aines 

pois tutkimuskysymysten mukaisesti. Karsiminen voi olla joko tiedon tiivistämistä tai osiin pilkko-

mista. (Kangasniemi ym. 2013, viitattu 4.4.2018.) 

 

Klusteroinnissa on kyse ryhmittelystä, jolloin pelkistykset käydään tarkoin läpi etsien niistä sa-

mankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään, 

yhdistellään luokiksi ja nimetään luokka sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Viimeisessä vaihees-

sa eli abstharoinnissa, käsitteellistämisessä edetään alkuperäisinformaation käyttämistä kielelli-

sistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstharointia jatketaan yhdistellen 

luokituksia niin kauan, kun on aineiston sisällön näkökulmasta mahdollista ja käsitteitä yhdistele-

mällä saadaan vastaus tutkimustehtävään. (Kangasniemi ym. 2013, viitattu 4.4.2018.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessani rakensin analyysini tutkimuskysymysten mukaisesti sisällönanalyysillä.  

Se sisältää elementtejä erilaisista laadullisista analyysimenetelmistä, kuitenkin johtavana tekijänä 

synteesin rakentaminen. Hain valitusta aineistosta aiheeni kannalta merkityksellisiä seikkoja, joita 

ryhmittelin sisällöllisiksi kokonaisuuksiksi. Opinnäytetyöhön valittujen tutkimusten analyysin aloitin 

muodostamalla ensin yleiskuvan käsiteltävästä tutkimusaineistosta. Tämän jälkeen aloin etsiä 

tutkimuskysymyksiini vastaavia ilmaisuja tutkimuskysymys kerrallaan. Pelkistin ilmaukset, jonka 

jälkeen jaottelin ne alaluokkiin. Nämä alaluokat nimesin pelkistyksen sisällön mukaisesti. Lopuksi 

yhdistelin alaluokat vielä yläluokiksi. Aineiston analysoinnista on esimerkki liitteenä (liite2).  
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5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

 Lapsen kivun ilmaiseminen 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaavia alkuperäisiä ilmauksia löytyi 17 kpl, jotka pelkis-

tettiin. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset jaoteltiin ensin neljään alaluokkaan ja sen jälkeen 

alaluokat ryhmiteltiin kahteen yläluokkaan: kipuun liittyvät tunnetilat sekä kivun ilmaisun keinot. 

Seuraavissa luvuissa on esitetty yläluokittain analyysin tulokset.  

 

 

KUVIO 1. Lapsen kivun ilmaiseminen – kuvaus alaluokista ja yläluokan muodostumisesta 

5.1.1 Kipuun liittyvät tunnetilat  

Analyysin tuloksen mukaan kipuun liittyvät tunnetilat jakautuivat lapsen käyttäytymiseen liittyviin 

tunnetiloihin ja sairaalassaoloon liittyviin tunnetiloihin (kuvio 1). Analyysin tuloksen mukaan lapset 

ilmaisivat kipua vihan, ahdistuksen sekä surun kautta. He kuvasivat kipua liittäen sen aikaisem-

piin kivuliaisiin kokemuksiin tai kuvittelemalla tilanteita, jotka olivat heidän mielestään kivuliaita. 

Tunnetilat olivat vahvasti kytkeytyneet kipuun, saatuun hoitoon, sairaalassaoloaikaan sekä lapsen 

LEIKKI-IKÄISEN 
LAPSEN KIVUN 
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Käyttäytymiseen 
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Lapsen oma 
ilmaisu kivusta
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tietämättömyyteen ja ymmärtämättömyyteen toimenpiteistä. Kielteiset tunteet liittyivät myös nega-

tiivisiin kokemuksiin toimenpiteestä, lääkäreistä, hoitajista ja sairaalasta. Lapset pimittivät ja vält-

tivät negatiivisia tuntemuksia. He olivat vastahakoisia kysymään apua ja tunsivat häpeää hoito-

henkilökunnan huomatessa heidän kipuaan ja tarpeitaan. (Qian, Hong-Gu, Wang, Taylor, Chow, 

Klainin-Yobas & Zhu 2017.) 

5.1.2 Kivun ilmaisun keinot  

Analyysin tuloksen mukaan myös kivun ilmaisussa käytettävät keinot olivat olennainen osa lap-

sen kivun ilmaisua. Kivun ilmaisun keinoihin kuuluivat lapsen oma ilmaisu kivusta sekä vanhem-

man ilmaisu lapsen kivusta (kuvio 1).  

 

Analyysin tuloksen mukaan leikki-ikäinen lapsi pystyi paikallistamaan kivun (Qian ym. 2016). 

Imeväiset, pienet lapset sekä kognitiiviselta tasolta heikot lapset eivät pystyneet kertomaan itse 

omasta kivustaan. Pienet lapset olivat myös usein kykenemättömiä ilmaisemaan kivun voimak-

kuutta, mutta pystyivät usein ilmaisemaan kivun sijainnin ja käyttämään yksinkertaisia kivunarvi-

ointityökaluja, kuten naama-asteikkoa. (Merkel, Danaher & Williams 2015.) Lapset tarvitsivat 

myös vanhempiaan vuorovaikutuksen tueksi hoitohenkilökunnan ja lapsen välille (Qian ym. 

2016). 

 Lapsen kivun arviointi 

Toiseen tutkimuskysymykseen liittyviä alkuperäisiä ilmauksia löytyi 24 kappaletta, jotka pelkistet-

tiin. Pelkistyksen jälkeen ilmaukset luokiteltiin ensin seitsemään alaluokkaan, jonka jälkeen  

alaluokat ryhmiteltiin vielä kahteen yläluokkaan: kipumittarit ja kivun arviointi eri parametreista. 

Seuraavissa luvuissa on esitelty yläluokittain analyysin tulokset.  



  

34 

 

 

KUVIO 2. Lapsen kivun arviointi – kuvaus alaluokista ja yläluokan muodostumisesta  

5.2.1 Kipumittarit 

Analyysin tuloksen mukaan lapsen kivun arvioinnissa käytettäviin kipumittareihin kuuluivat naa-

ma-asteikko, numeroasteikko sekä FLACC-asteikko (kuvio 2). Systemaattisen kivunarviointijär-

jestelmän käyttö lapsen ikään sopivalla kivunarviointimenetelmällä oli tyydyttävää (Heinrich, 

Mechea & Hoffmann 2016). Sairaanhoitajat arvioivat potilaiden kipua ja haittavaikutusten ilme-

nemistä sairaalan oman protokollan mukaisesti (Maxwell, Buckley, Kudchadkar, Ely, Stebbins, 

Dube, Morad, Jastaniah, Sethna & Yaster 2014).   

 

Useimmat alle 7-vuotiaat lapset eivät kyenneet arvioimaan kivun voimakkuutta erilaisilla mittareil-

la, mutta alle 7-vuotiaille lapsille pystyttiin käyttämään numeroarvoa 5-10 kivun arvioinnin tukena 

(Merkel ym. 2015). Arvioitaessa kipua numeerisesti, kipu oli korkeimmillaan aamulla (Erskine, 

Wiffen & Conlon 2017). Leikki-ikäiselle lapselle myös kasvoasteikko oli erinomainen väline kivun 

voimakkuuden mittaamiseen (Merkel ym. 2015). Leikki-ikäisen lapsen kivun arvioinnissa käytettiin 
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myös FLACC-asteikkoa, jonka avulla arvioitiin lapsen kasvoja, jalkoja, aktiviteettiä, itkemistä ja 

ärtyisyyttä (Maxwell ym. 2014; Mahran, Abou El-Soud, Ragab & Elshamy 2016). FLACC-asteikko 

oli käyttökelpoinen lapsilla, jotka eivät pystyneet numeerisesti arvioimaan omaa kipuaan (Mahran 

ym. 2016).  

5.2.2 Kivun arviointi eri parametreista 

Analyysin tuloksen mukaan kivun arviointiin eri parametreista kuuluivat kivun sanallinen arviointi, 

kipuun vaikuttavat fyysiset tekijät, sekä kipuun vaikuttavat emotionaaliset tekijät (kuvio 2). Kivun 

arvioinnissa on otettava huomioon kivun sijainti, lapsen oma mahdollinen kuvaus kivusta, kivun 

kesto, kivun voimakkuus sekä tekijät, jotka voimistavat tai vaimentavat kipua. Analyysin tuloksen 

mukaan kivun arviointi leikki-ikäisellä nonverbaalisella potilaalla oli hyvin monimutkaista, sillä 

tämän ikäinen lapsi ei ymmärtänyt kipua eikä pystynyt kommunikoimaan siitä eikä pystynyt 

myöskään suoriutumaan kivun aiheuttamasta stressistä. (Merkel ym. 2015.) 

 

Kiinnittämällä huomiota kipuun nukkuessa, lapsen liikkuessa sekä sosiaalisissa tilanteissa helpot-

ti hahmottamaan kivun kokonaisvaltaisen vaikutuksen (Merkel ym. 2015). Lapsen kipua arvioitiin 

levossa ja liikkeessä sekä kiinnitettiin huomiota kipuun myös muun muassa lapsen yskiessä ja 

sisäänhengityksen aikana (Maxwell ym. 2014). Kipua arvioitiin myös lapsen käytöksestä. Levot-

tomuus ja ärtyisyys liittyivät usein leikki-ikäisen lapsen kipuun. Myös vanhemmalla oli suuri rooli 

lapsen kivun arvioinnissa, sillä he tunsivat oman lapsensa parhaiten ja tiesivät, miten lapsi ilmai-

see kipua, sekä millaiset kivunhoitomenetelmät olivat vaikuttavia. (Merkel ym. 2015.) Myös vitaa-

leja (verenpaine, pulssi, saturaatio ja hengitystaajuus) mitattiin (Mahran ym. 2016).  

 Lapsen kivunhoidon toteuttaminen lääkkeettömin menetelmin 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen löytyi alkuperäisiä ilmauksia 24 kappaletta, jotka pelkistettiin. 

Pelkistyksen jälkeen ilmaukset jaettiin aluksi 11 eri alaluokkaan, jotka edelleen luokiteltiin neljään 

eri yläluokkaan. Nämä neljä yläluokkaa luokiteltiin vielä kolmeksi eri yläluokaksi: psykologiset 

menetelmät, fyysiset menetelmät sekä emotionaaliset menetelmät.  Seuraavissa luvuissa on 

esitelty yläluokittain analyysin tulokset.  
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KUVIO 3. Lapsen kivunhoito lääkkeettömin menetelmin – kuvaus alaluokista ja yläluokan muo-

dostumisesta 

5.3.1 Psykologiset menetelmät 

Analyysin mukaan kognitiivis-behavioraalista lähestymistapaa käytettiin lapsen psykologisena 

kivunhoitomenetelmänä (kuvio 3). Koginitiivis-behavioraaliseen kivunlievitysmenetelmään kuului 

olennaisena osana harhautus, mielikuvat sekä ajatuksen pysäyttäminen. Lapset käänsivät aja-

tuksensa pois koetusta kivusta osallistumalla eri aktiviteetteihin. Lapset välttelivät kaikin tavoin 

kivun kokemista myös välttelemällä aktiviteetteja, jotka muistuttivat heitä kivusta. Vanhemmat 

sekä hoitajat tarjosivat lapsille kognitiivis-behavioraalista kivunlievitystä vahvistaen lapsen positii-

visuutta, palkitsemalla lasta sekä harhautuksen keinoin. Hoitajat käyttivät kognitiivis-
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behavioraalisen kivunlievityksen keinona myös hengitysharjoituksia. Vanhempien läsnäolo oli 

tarpeellista lapselle hänen kivuliaan ajanjakson aikana (Qian ym. 2016). 

5.3.2 Fyysiset menetelmät 

Analyysin mukaan lapsen kivunhoidon fyysiset menetelmät koostuivat kivun paikallisesta lievityk-

sestä (kuvio 3). Kivun paikallinen lievitys jakaantui asentoon, kipeän alueen hieromiseen, avus-

tamiseen päivittäisissä toiminnoissa sekä miellyttävän ympäristön luomiseen.  

 

Analyysin mukaan leikki-ikäisen lapsen lääkkeettömissä kivunhoitomenetelmissä hyödynnettiin 

fyysisinä menetelminä lepoa, nukkumista, liikkumattomuutta, hyvän makuuasennon hallintaa 

sekä kipeän alueen hieromista. Hieronnan, asentohoidon ja kylmäpussien avulla vanhemmat 

sekä hoitajat tarjosivat lapsille fyysistä kivunlievitystä. Vanhemmat avustivat lapsia myös päivittäi-

sissä toiminnoissa. Miellyttävän ympäristön luominen auttoi lapsia selviytymään kivusta ja leik-

kauksenjälkeisestä epämiellyttävästä kokemuksesta. (Qian ym. 2017.) 

5.3.3 Emotionaaliset menetelmät  

Leikki-ikäisen lapsen emotionaaliset kivunhoitomenetelmät jakautuivat analyysin mukaan lapsen 

vanhempien ja muiden läheisten sekä hoitajien käyttämiin emotionaalisiin menetelmiin (kuvio 3).  

Vanhempien ja muiden läheisten ihmisten emotionaaliset menetelmät jakautuivat halauksiin, 

kädestä pitämiseen sekä vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja hoitajan käyttämät emotionaaliset 

menetelmät jakautuivat lapsen rauhoitteluun sekä koskettamiseen. 

 

Analyysin tuloksen mukaan vanhempien läsnäolo oli tarpeellista lapselle hänen kivuliaan ajanjak-

son aikana. Vanhemmat tarjosivat emotionaalista tukea muun muassa hieromalla ja puhaltamalla 

haavaa. Nämä kyseiset menetelmät eivät suoranaisesti lievittäneet kipua, vaan ne saivat lapsen 

tuntemaan itsensä iloisemmaksi ja olonsa turvalliseksi. Myös vanhempien halaukset, kädestä 

pitäminen ja jutteleminen saivat lapsen tuntemaan olonsa paremmaksi. Hoitajat käyttivät lapsen-

rauhoittelua ja koskettamista emotionaalisen tukemisen keinoina. Lapset tarvitsivat vanhempiaan 

sekä läheisyyttä kivuliaissa hetkissä. (Qian ym. 2017.) 
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 Lapsen kivunhoidon toteuttaminen lääkkeellisin menetelmin  

Neljänteen ja viimeiseen tutkimuskysymykseen liittyvät ilmauksia löytyi yhteensä 65 kappaletta, 

jotka pelkistettiin. Pelkistyksen jälkeen ilmaukset jaoteltiin aluksi kahdeksaan alaluokkaan, jotka 

yhdisteltiin lopuksi kolmeen eri yläluokkaan: kipulääkkeet, kipulääkkeiden antaminen sekä kivun 

lääkehoidon tavoitteet (kuvio 4). Seuraavissa luvuissa esitellään analyysin tulokset yläluokittain.  

 

 

 

KUVIO 4. Lapsen kivun lääkehoito – kuvaus alaluokista ja yläluokan muodostumisesta  

5.4.1 Kipulääkkeet  

Analyysin tuloksen mukaan kipulääkkeet jakautuivat parasetamoliin ja tulehduskipulääkkeisiin, 

opioideihin, puudutteisiin sekä lääkeyhdistelmiin (kuvio 4). Opioidit jakautuivat edelleen mietoihin 

ja vahvoihin opioideihin, puudutteet paikallis-, ja hermojen puudutuksiin sekä epiduraalipuudutuk-

siin ja lääkeyhdistelmät opioidien ja parasetamolin yhdistelmiin.  
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Parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet 

Lasten postoperatiivista kipua lievitettiin parasetamolilla sekä parasetamolin ja opioidien yhdis-

telmällä (Erskine ym. 2017; Maxwell ym. 2014). Suonensisäisen parasetamolin käyttö lisäsi ki-

vunlievitystä sekä vähensi opioidien tarvetta ja näin ollen vähensi myös postoperatiivista pahoin-

vointia sekä oksentelua lapsilla. Suonensisäisesti annettava parasetamoli oli hyödyllinen myös 

kipua ennaltaehkäisevänä kipulääkkeenä sekä välittömästi postoperatiivisen hoidon alettua. Opi-

oideihin kuulumaton parasetamoli täytyy antaa säännöllisesti, jotta opioidien tarve ja niiden ai-

heuttamia haittavaikutukset vähenevät. (Merkel ym. 2015.)  

 

Manworrenin ym. (2016) tutkimuksessa ilmeni, että potilaat, jotka saivat ennen toimenpidettä 

suonensisäisesti annosteltavaa ketorolacia, saivat toimenpiteen jälkeen vähemmän morfiinia 

ensimmäisen 24 tunnin aikana verrattuna potilaisiin, jotka eivät saaneet ketorolacia ennen toi-

menpidettä tai saivat sitä vasta postoperatiivisesti. Potilaat, jotka eivät saaneet ollenkaan preope-

ratiivisesti ketorolacia, saivat vastaavasti postoperatiivisesti NSAID-lääkkeitä ensimmäisen 24 

tunnin aikana. Potilaat, jotka eivät saaneet etukäteen NSAID-lääkkeitä, saivat vastaavasti enem-

män opioideja kuin potilaat, joille ei annettu lainkaan NSAID-lääkkeitä. (Manworren, McElliot, 

Deraska, Santanelli, Blair, Ruscher, Weiss, Rader, Finck, Bourque & Campbell 2016.)  

 

Opioidit 

Tutkimuksen mukaan morfiini-injektio IT-tilaan tarjoaa lapselle 24 tunnin kivunlievityksen, mutta 

vaarana on kuitenkin hengityslama. Hengityksen monitorointi sekä vähäinen hengitystä lamaa-

vien lääkkeiden käyttö on suositeltavaa IT-lääkityksen yhteydessä (Merkel ym. 2015). Maxwellin 

ym. (2014) tutkimuksessa lapsen postoperatiivista kipua hoidettiin morfiinista muunnelluilla mor-

fiinin johdannaisilla; fentanyylillä, hydromorfiinilla sekä suun kautta otettavalla oksikodonilla ja 

kodeiinilla. (Maxwell ym. 2014.)  

 

Lääkkeille, jotka aiheuttavat opioideille tyypillisiä haittavaikutuksia (oksentelu, pahoinvointi, um-

metus, virtsaretentio ja hengityslama) määrättiin etukäteen vasta-ainetta, joka oli nähtävissä poti-

laan lääkelistalla (Maxwell ym. 2014). Kipupumpuissa käytettiin jatkuvana infuusiona hydromorfii-

nia, morfiinia tai fentanyyliä yhdistettynä matala-annoksiseen naloksoni-infuusion haittavaikutus-

ten minimoimiseksi. Kipupumpuissa käytettiin myös pelkästään edellä mainittuja opioideja ilman 

naloksoni-infuusiota. (Maxwell ym. 2014; Mahran ym. 2016). Lapsen itsensä kontrolloimassa 

sekä hoitaja-avusteisessa kivunhoidossa morfiinimäärät olivat suurempia, kun taas vanhemman 
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avustamalla PCA-pumpun käytöllä morfiini määrä oli vähäisin, kipu lievintä sekä kivun kontrolloin-

ti parhainta 1-6 vuotiaiden lasten keskuudessa. (Mahran ym. 2016). Potilaat, jotka ilmaisivat sie-

tämätöntä kipua ensimmäisen 24 tunnin aikana toimenpiteestä, saivat enemmän morfiinia kuin 

potilaat, jotka eivät ilmaisseet sietämätöntä kipua (Manworren ym. 2016). Tutkimuksessa havait-

tiin lapsilla haittavaikutuksia (pahoinvointi, oksentaminen, ummetus) liittyen tutkimuksessa käytet-

tyihin opioideihin (Erskine ym. 2017; Maxwell ym. 2014).  

 

Puudutteet 

Paikallispuudutukset, hermojen puudutukset ja epiduraali-infuusiot tarjoavat tehokasta kivunlievi-

tystä lapselle ja vähentävät opioidien tarvetta (Merkel ym.2015). Epiduraali-infuusiot sekä paikal-

lispuudutteet tai niiden yhdistelmät tarjosivat hyvää kivunlievitystä vatsa-, rintakehä-, ja urologisil-

lelapsipotilaille. Epiduraalisessa kivunhoidossa on seurattava lapsen kipua, sedaatiota sekä hen-

gitystä. (Merkel ym. 2015.)  

5.4.2 Kipulääkkeiden antaminen lapselle 

Analyysin mukaan kipulääkkeiden antaminen lapsille jakaantui säännölliseen lääkitykseen, tarvit-

tavaan lääkitykseen sekä lääkkeen antoreittiin (kuvio 4). Postoperatiivisessa hoidossa kipulääket-

tä tulisi antaa ympäri vuorokauden. Aluksi opioidit on hyvä olla säännöllisenä lääkityksenä lievit-

tämässä sietämätöntä kipua, mutta ne on siirrettävä kuitenkin nopeasti tarvittaviin lääkkeisiin. 

(Merkel ym. 2015.)  

 

Huolimatta säännöllisestä kipulääkityksestä ja saatavilla olevista erilaisista kipulääkkeiden yhdis-

telmistä hoitajan täytyy arvioida ja monitoroida lapsen kivun voimakkuutta, lääkkeiden vaikutusta 

sekä vitaaleja säännöllisesti sekä pitää mielessä lääkkeiden huippuvaikutus ja lääkkeiden vaiku-

tusaika niiden annon jälkeen. Lisäksi tulee välttää samanaikainen rauhoittavien lääkkeiden an-

nostelu. (Merkel ym. 2015.)  

 

Kipupumppu oli tehokas säännölliseen kivunlievitykseen (Merkel ym. 2015). Suurempia määriä 

kipulääkettä annosteltiin säännöllisissä lääkkeissä verrattuna tarvittaviin lääkkeisiin (Erskine ym. 

2017). Keskimääräinen päivittäinen opioidien annos riippui kirurgian laadusta, sairaalasta sekä 

postoperatiivisesta päivästä (Maxwell ym. 2014). Opioideja annosteltiin eniten ensimmäisenä 

postoperatiivisena päivänä niin kauan kuin parenteraalinen lääkehoito oli ensisijainen lääkkeiden 
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antoreitti (Maxwell ym. 2014). Joka päivä lapsen potilaskertomus käytiin läpi, jotta saatiin tietoa 

kipulääkkeiden ja pahoinvointilääkkeiden käytöstä sekä mahdollisista komplikaatioista liittyen 

kipulääkkeiden käyttöön. Hoitajat dokumentoivat myös, mitä kipulääkettä määrättiin ja kenelle ja 

mitä lääkkeistä lapsille annettiin. (Maxwell ym. 2014). 

 

Lapsille annosteltiin opioideja sekä PCA-, että PNCA (avustettu) kipupumppujen avulla, suonen-

sisäisesti sekä suun kautta (Maxwell ym. 2014; Merkel ym. 2015). Kipulääkkeitä annettiin myös 

sekä IT-, että epiduraalitilaan sekä rektaalisesti Merkel ym. 2015; Erskine ym. 2017). Heti kun 

potilas sietää lääkkeiden oton suun kautta, on hyvä siirtyä suun kautta otettaviin opioideihin (Mer-

kel ym. 2015). Lapset siirtyivät suun kautta annosteltaviin kipulääkkeisiin postoperatiivisena päi-

vänä 2 tai 3 (Maxwell ym. 2014).  

 

Avustettu PCA-pumpun käyttö tarjoaa hyödyn potilaille, jotka eivät pysty itsenäisesti annostele-

maan kipulääkettä (Mahran ym. 2016). Tutkimuksen mukaan kaikki alle 6-vuotiaat lapset tarvitsi-

vat vanhemman kontrollointia PCA-pumpun käytössä (Mahran ym. 2016). Vanhempien avustama 

kivunlievitys kipupumpun avulla oli turvallista ja tehokasta 1-6 vuotiaiden lasten kivunhoidossa 

(Mahran ym. 2016). Hoitajan avustama kivunlievitys kipupumpun avulla oli turvallista, mutta ei 

niin tehokasta (Mahran ym. 2016).  

5.4.3 Kivun lääkehoidon tavoitteet 

Analyysin mukaan kivun lääkehoidon tavoitteet jakautuivat multimodaaliseen kivunlievitykseen 

sekä koulutuksen lisäämiseen (kuvio 4). Kivun lääkehoidossa keskeistä on multimodaalinen ki-

vunlievitys, jolloin lapselle turvataan maksimaalinen kivunlievitys minimaalisilla haittavaikutuksilla. 

Multimodaalinen kivunhoito sisältää lääkkeiden moninaisuuden; parasetamolin, tulehduskipulääk-

keet, opioidit, pahoinvointilääkkeet sekä mahantoimintalääkkeet. (Merkel ym. 2015). Koulutuksel-

la oli merkittävä vaikutus kipulääkkeiden annosteluun. Koulutuksen vaikutuksesta lapsille tarjottiin 

enemmän noninvasiivista lääkehoitoa, enemmän vaihtelevia lääkemuotoja ja rauhoittavia lääkkei-

tä. (Heinrich ym. 2015.)   
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6 POHDINTA 

 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli kuvailla, miten leikki-ikäinen lapsi ilmai-

see kipua toimenpiteen jälkeen, miten hänen kipuaan arvioidaan sekä hoidetaan sekä lääkkeet-

tömin-, että lääkkeellisin menetelmin. Hakukriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi tyydyttävästi. Lo-

pullinen, tähän katsaukseen käytetty aineisto koostui seitsemästä eri tutkimuksesta, jotka oli jul-

kaistu vuosina 2012-2018. Tutkimusaineisto koostui ulkomaisista tutkimusraporteista, eikä yhtä-

kään hakukriteerit täyttävää kotimaista tutkimusta löytynyt. 

 

 Katsauksen tutkimukset oli tehty eri näkökulmista, ja se vaikutti olennaisesti katsauksen tuloksiin. 

Osa tutkimuksista käsitteli vain alakouluikäisiä lapsia, osassa taas tutkimuksen kohderyhmä oli 0-

18 vuotiaat lapset. Näin ollen pyrin rakentamaan analyysin huomioimalla vain tutkimukseeni vali-

tun ikäjakauman mukaiset tulokset ja peilasin niitä omiin tutkimuskysymyksiini. Teoreettisessa 

viitekehyksessä kuvaamani tutkimustieto tukee mielestäni hyvin analyysin tuloksia. Kirjallisuus-

katsaukseen valikoitujen tutkimusten analyysin perusteella voidaan todeta, että leikki-ikäisen 

lapsen postoperatiivinen kivunhoito edellyttää hyvinkin laaja-alaista tietojen sekä taitojen syste-

maattista hallintaa.  

 

Analyysin tuloksen mukaan leikki-ikäisen lapsen kivun ilmaisussa keskeistä ovat kipuun liittyvät 

tunnetilat sekä lapsen kivun ilmaisun keinot. Kipuun liittyvistä tunnetiloista lapsen käyttäytymiseen 

liittyvät tunnetilat sekä sairaalassaoloon liittyvät tunnetilat ovat kytkeytyneet vahvasti lapsen ko-

kemaan kipuun ja sen voimakkuuteen. Viheriälän (2009) mukaan kipukokemuksen aiheuttamia 

muutoksia on kuvattu juurikin lapsen käyttäytymisessä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä 

voimakkaammin kipukokemus häneen vaikuttaa. Viheriälän (2009) mukaan myös pikkulapsena 

koettu sairaalahoito, erityisesti kirurginen hoito, voi aiheuttaa lapsella traumaattisen stressin ja 

altistaa siten psyykkiselle oireilulle.  

 

Analyysin mukaan lapset pimittivät ja välttivät negatiivisia tuntemuksia. He olivat vastahakoisia 

kysymään apua ja tunsivat häpeää hoitohenkilökunnan huomatessa heidän kipuaan ja tarpeitaan. 

Myös Kaisvuon ym. (2015) mukaan lapset peittelevät herkästi kokemaansa kipua, erityisesti sil-
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loin, jos kivun ilmaisemisesta seuraa lapsen mielestä jotain epämiellyttävää. Analyysin mukaan 

leikki-ikäisen lapsen keinoina ilmaista postoperatiivista kipua ovat hänen omat keinonsa ilmaista 

kipua sekä vanhemman ilmaisu oman lapsensa kivusta. Analyysin tuloksen mukaan leikki-ikäinen 

lapsi pystyi paikallistamaan oman kivun, mutta hän on usein vielä kykenemätön ilmaisemaan 

kivun voimakkuutta. Kaisvuon ym. (2015) mukaan varhaisessa leikki-iässä olevan lapsen kivun 

paikallistaminen ei välttämättä ole kuitenkaan luotettavaa, mutta myöhäisleikki-iässä olevan lap-

sen arvioon kivun sijainnista voi jo luottaa.  

 

Analyysin mukaan lapsen kivun arvioinnissa keskeistä olivat kipumittarit sekä kivun arvioiminen 

eri parametreistä. Kipumittareina kivun arvioinnissa käytettiin naama-asteikkoa, numeroasteikkoa, 

FLACC-asteikkoa. Myös Kaisvuon ym. (2015) mukaan leikki-ikäisen lapsen kivun arvioinnissa 

tulisi käyttää kyseisiä mittareita, mutta hän painottaa, että aina ei ole yksiselitteistä, mittaavatko 

edellä mainitut mittarit lapsen kokemaa todellista kipua, vai kertovatko ne lapsen muusta huonos-

ta olosta, kuten pelosta, ikävästä tai ahdistuksesta. Analyysista ilmeni, että yllättävän suuri osa 

alle 7-vuotiaista lapsista ei kykene arvioimaan kivun voimakkuutta erilaisilla mittareilla. Analyysin 

tuloksen mukaan kuitenkin pienille lapsille voidaan käyttää numeroarvoa 1-5 kivun arvioinnin 

tukena. Sitä vastoin Kaisvuon ym. (2015) mukaan lapsen kivun arvioinnissa VAS-asteikolla käyte-

tään numeroarvoa 1-10, kuten aikuisillakin.  

 

Muista parametreista kipua arvioitaessa kivun arviointi sanallisesti sekä lapsen fyysisistä ja emo-

tionaalisista tekijöistä olivat analyysin mukaan olennaisia. Teoreettiseen viitekehykseen nojau-

tuen Hillerin ym. (2017) mukaan hoitohenkilökunnan on lapsen kipua hoidettaessa muodostettava 

kokonaisvaltainen arvio lapsen kivusta ja arvio perustuu lapsen käyttäytymiseen, fysiologisiin 

suureisiin sekä lapsen ilmeisiin ja eleisiin. Analyysin tuloksen mukaan kivun arviointi leikki-

ikäiseltä on hyvin monimutkaista, sillä tämän ikäinen lapsi ei ymmärrä kipua eikä pysty kommuni-

koimaan siitä. Tätä argumenttia tukee myös Kaisvuon ym. (2015), jonka mukaan leikki-ikäiset 

lapset ovat kivun arvioinnissa haastava ikäryhmä juurikin heidän kommunikaatiokykyjen puutteen 

vuoksi.  

 

 Analyysin mukaan kipua arvioitiin myös fyysisistä tekijöistä, kuten vitaaleista sekä lapsen liikku-

essa sekä levossa ja kiinnitettiin huomiota kipuun lapsen yskiessä ja sisäänhengityksen aikana. 

Kalso ym. (2009) painottaa, että lapsen saadessa kipuun lievittävää hoitoa, tulee samat asiat 

arvioida myös lievityksen osalta.  
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Analyysin mukaan lapsen lääkkeettöminä kivunhoitomenetelminä käytettiin psykologisia-, fyysisiä 

sekä emotionaalisia menetelmiä. Psykologisista menetelmistä kognitiivis-behavioraalinen lähes-

tymistapa jakautuen edelleen huomion suuntaamiseen menetelmiin sekä mielikuvaharjoituksiin. 

Lapset käänsivät ajatuksensa pois kivusta muun maussa osallistumalla eri aktiviteetteihin sekä 

hengitysharjoitusten avulla. Kalson ym. (2009) mukaan huomion suuntaamisharjoituksia käyte-

tään kipukokemuksen muuntamiseksi siten, että kipu koetaan lievempänä, vähemmän kielteisiä 

tunteita herättävänä tai huomiota sitovana. Menetelmän periaatteena on, ettei sillä pyritä kivusta 

eroon, vaan tarjoamaan potilaan tilanteeseen sovellettavia keinoja tulla toimeen oman kivun 

kanssa. 

 

Fyysisistä kivunhoitomenetelmistä hyödynnettiin analyysin mukaan lepoa, nukkumista, liikkumat-

tomuutta, hyvän makuuasennon hallintaa sekä kipeän alueen hieromista. Emotionaaliset kivun-

hoitomenetelmät jakautuivat vanhempien sekä hoitajien käyttämien menetelmien kesken. Van-

hemmille tyypillisiä olivat halaukset, kädestä pitäminen sekä vuorovaikutus lapsen kanssa, hoita-

jat käyttivät emotionaalisina keinoina rauhoittelua sekä kosketusta. Myös Kalson ym. (2009) mu-

kaan turvallinen ympäristöä, koskettelu, rauhoittelu sekä leikin mahdollistaminen ovat hyviä kipua 

lievittäviä menetelmiä. Myös vanhempien läsnäolo helpottaa lapsen kipua ja tuskaa. 

 

Analyysissa leikki-ikäisen lapsen lääkkeellinen kivunhoito jakautui kipulääkkeisiin, kipulääkkeiden 

antamiseen sekä kivunhoidon tavoitteisiin. Analyysin tulosten perusteella voidaan todeta, että 

leikki-ikäisen lapsen postoperatiivisen kivun hoidossa käytetään samoja kipulääkkeitä kuin aikui-

sillakin. Myös Kaisvuo ym. (2009) tuo esille, että lasten kipua hoidettaessa käytetään samoja 

tulehduskipulääkkeitä, parasetamolia sekä opioideja kuin aikuisillakin. Kipulääkkeinä käytettiin 

parasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä, opioideja ja puudutteita. Hillerin ym. (2017) mukaan tu-

lehduskipulääkkeitä käytettynä yhdessä opioidien kanssa, on todettu opioidin kulutusta 30-40% 

vähentävä vaikutus. Analyysin mukaan lasten kipua lievitettiin parasetamolin ja opioidien yhdis-

telmillä sekä parasetamolin käyttö vähensi opioidien tarvetta ja näin ollen vähensi postoperatiivis-

ta pahoinvointia ja oksentelua lapsilla.  

 

Hillerin ym. (2017) mukaan myös ennakoivasti ja säännöllisesti annettu parasetamoli tai tuleh-

duskipulääke takaa kivun parhaan lievityksen. Rajantien ym. (2016) mukaan rutiininomainen 

esilääkitys on selvästi vähentynyt ja tutkimusten mukaan 50-85% lapsista on ilman esilääkettä 

rauhallisia ja vain 10-35% levottomia esilääkityksestä huolimatta. Mielenkiintoista kyllä, Manwor-

ren ym. (2016) tutkimuksesta ilmeni, että potilaat, jotka saivat preoperatiivisesti i.v ketorolacia, 
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saivat postoperatiivisesti vähemmän morfiinia ensimmäisen 24 tunnin aikana verrattuna potilai-

siin, jotka eivät saaneet ketorolacia ennakkoon ollenkaan tai saivat sitä vasta postoperatiivisesti. 

Sitä vastoin potilaat, jotka eivät saaneet etukäteen NSAID-lääkkeitä, saivat vastaavasti enemmän 

opioideja kuin potilaat, joille ei ollenkaan annettu NSAID-lääkkeitä. Tämän perusteella voisi tode-

ta, että lasten postoperatiivisen kivun ennaltaehkäisyssä tulisi enemmän kiinnittää huomiota ni-

menomaan leikkausta edeltävään kipulääkitykseen sedatoivien lääkkeiden sijaan.  

 

Analyysin mukaan opioideista lapsen kivun hoitoon käytettiin morfiinia sekä sen johdannaisia; 

fentanyyliä, hydromorfiinia sekä suun kautta otettavaa oksikodonia ja kodeiinia. Myös Kalson ym. 

(2009) mukaan morfiini on käytetyin vahva opioidi akuutin postoperatiivisen kivun hoidossa ja sen 

sijaan oksikodonin käyttö lapsilla on puutteellisen farmakokineettisen tiedon vuoksi ollut vähäistä. 

Kalson ym. (2009) mukaan oksikodonilla on tutkittu olevan morfiinia voimakkaampi kipulääkete-

ho, mutta postoperatiivisesti annettu voi aiheuttaa sitä vastoin jyrkemmän hengityslaman kuin 

sama annos morfiinia tai vastaava annos muuta opioidia. 

 

 Myös fentanyyli on lyhyen vaikutusaikansa vuoksi hyvä postoperatiivisessa kivussa, mutta vain 

jatkuvana infuusiona. Analyysin mukaan lasten kipua hoidettiinkin kipupumpuissa jatkuvalla in-

fuusiolla hydromorfiinia, morfiinia tai fentanyyliä. Kalson ym. (2009) mukaan heikoista opioideista 

myös kodeiinia käytetään lapsen postoperatiivisen kivun hoidossa joko yhdessä parasetamolin tai 

ibuprofeenin kanssa sekä heikoista opioideista myös tramadoli on vakiinnuttanut aseman keski-

vaikean kivun hoidossa, sillä sen etuna on mahdollisuus suun kautta annosteluun. Tramadolin 

hyötyosuus suun kautta annettuna on jopa 60-70%.  

 

 Kalson ym. (2009) mukaan noin viisivuotias lapsi pystyy käyttämään jatkuvaa opioidi-infuusiota 

PCA-pumpun avulla (Patient controlled analgesia), mutta analyysin mukaan kaikki alle 6-vuotiaat 

lapset tarvitsivat vanhemman apua PCA-pumpun käytössä. Analyysin tuloksen mukaan van-

hemman avustamassa PCA-pumpun käytössä morfiinimäärät olivat vähäisiä, kipu lievää sekä 

kivunlievitys tehokkainta 1-6 vuotiaiden leikki-ikäisten keskuudessa.  

 

Analyysin tuloksen mukaan paikallispuudutukset, hermojen puudutukset sekä epiduraali-infuusiot 

tarjosivat tehokasta kivunlievitystä ja vähensivät opioidien tarvetta. Myös Kalson ym. (2009) mu-

kaan haavan infiltraatiopuudutus vähentää opioidien tarvetta ja pahoinvointia leikkauksen jälkeen. 

Erilaisia johtopuudutuksia on myös hyvä hyödyntää.  
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Analyysin mukaan kipulääkkeiden antamiseen kuului sekä säännöllinen-, että tarvittava kipulääki-

tys sekä lääkkeiden antoreitti. Tutkimusten mukaan suurempia määriä kipulääkettä annosteltiin 

säännöllisissä lääkkeissä verrattuna tarvittaviin kipulääkkeisiin. Rajantie ym. (2016) mukaan kipu-

lääke tulee antaa lapselle suun kautta aina, kun se on vain mahdollista. Peräsuolen kautta anne-

tun kipulääkityksen lapset kokevat ikäväksi ja lääkkeen imeytyminen peräsuolen kautta on hidas-

ta. Kipulääkkeitä ei tulisi antaa lihakseen pistoksina, sillä kipulääkkeen antaminen ei saisi aiheut-

taa lapselle minkäänlaista pelkoa tai ahdistusta.  

 

Analyysin mukaan lapsille annosteltiin kipulääkkeitä kipupumppujen avulla, suonensisäisesti sekä 

suun kautta, IT-, ja epiduraalitilaan ja myös rektaalisesti. Hillerin ym. (2017) mukaan lapsella ol-

lessa laskimoyhteys, kipulääkkeet annetaan aluksi sitä kautta. Opioideja annosteltiin eniten en-

simmäisenä postoperatiivisena päivänä niin kauan kuin parenteraalinen lääkehoito oli ensisijai-

nen lääkkeenantoreitti. Lapset siirtyivät suun kautta annosteltaviin kipulääkkeisiin postoperatiivi-

sena päivänä 2 tai 3.  

 

Tutkimusten mukaan kivun lääkehoidon tavoitteet jakautuivat multimodaaliseen kivunlievitykseen 

sekä koulutuksen lisäämiseen. Sekä tutkimusten että Kalson ym. (2009) mukaan multimodaalisen 

kivunlievityksen tarkoitus on turvata lapselle maksimaalinen kivunlievitys minimaalisilla haittavai-

kutuksilla. Multimodaalinen kivunlievitys käsittää lääkkeiden monipuolisuuden; parasetamolin, 

tulehduskipulääkkeet, opioidit, pahoinvointilääkkeet sekä myös mahantoimintalääkkeet. Koulu-

tuksella oli tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus kipulääkkeiden annosteltuun. Lisääntyneen 

koulutuksen vaikutuksesta lapsille tarjottiin enemmän ei-kajoavaa lääkehoitoa, enemmän vaihte-

levia lääkemuotoja sekä myös rauhoittavia lääkkeitä. Näin ollen voimme olettaa, että koulutuksen 

lisääminen takaa lapsille tulevaisuudessa monipuolisempaa ja tehokkaampaa postoperatiivista 

kivunhoitoa.  

 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällisen väljyyden vuoksi tutkijan valintojen ja rapor-

toinnin eettisyys korostuu sen kaikissa vaiheissa. Tutkimuskysymysten muotoilussa eettisyys 

tulee esille valitun näkökulman huolellisessa valinnassa. Aineiston valinnassa ja käsittelyssä ko-

rostuu tutkimusetiikan noudattaminen raportoinnin oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden ja 

rehellisyyden kannalta. Eettisyys ja luotettavuus ovatkin tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja niitä voi-
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daan parantaa koko prosessin johdonmukaisella etenemisellä tutkimuskysymyksistä johtopäätök-

siin. Luotettavuuden kannalta on keskeistä, että tutkimuskysymykset ovat esitetty selkeästi ja sen 

teoreettinen perustelu on eritelty. (Kangasniemi ym. 2013, viitattu 4.4.2018.) 

 

Menetelmäosan selkeällä kuvauksella on myös osansa luotettavuutta arvioitaessa. Keskeinen 

seikka on aineiston perusteiden kuvaus. Luotettavuuden tarkastelu on myös sidoksissa käytet-

tyyn aineistonhakumenetelmään. Kirjallisuuskatsauksen eksplisiittisessä aineiston valinnassa on 

tärkeää kuvata aineiston valinta selkeästi. Jos valitun aineiston perusteet jätetään kuvaamatta, 

voidaan sen perusteella tehdyt johtopäätökset myös kyseenalaistaa. Aineistoa analysoitaessa 

tulisi tutkimustuloksia tarkastella monipuolisesti. (Kangasniemi ym. 2014, viitattu 4.4.2018.) 

 

Tiedonhaun alkaessa, määrittelin aineistolle tarkat sisään-, ja poissulkukriteerit. Näin pyrin heti 

alussa luotettavan katsauksen rakentamiseen. Aineiston valinnassa pyrin valitsemaan katsauk-

seeni tutkimuskysymysteni kannalta mahdollisimman monipuolisia relevantteja tutkimuksia. Ai-

neiston haut ja käytetyt hakusanat kirjasin taulukkoon mahdollisimman tarkasti, jotta tarvittaessa 

pystyin tekemään haut uudelleen. Jokaisen katsauksen vaiheen kuvasin mielestäni tarkasti tie-

donhausta johtopäätöksiin. Kaikki käyttämäni tutkimukset olivat kansainvälisiä, hyvin laadukkaita, 

tieteellisiä tutkimuksia, mikä omalta osaltaan lisää luotettavuutta. Koska kaikki katsaukseeni sisäl-

tyvät tutkimukset olivat englanninkielisiä, jokaisen tutkimuksen sisältö tuli suomentaa hyvin tar-

kasti asiasisällön ymmärtämiseksi. Käytin suomennoksiin hyvin paljon aikaa, jotta varmistuin 

asiasisällöstä suhteessa tutkimuskysymyksiini.  

 

Tutkimukseni tein täysin yksin, joten se omalta osaltaan saattoi heikentää tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tiedonhaun ja tulosten analysoinnin suoritin vain itse, joten niiden luotettavuus pohjautuu 

vain yhden tekijän tuotokseen. En ole myöskään koskaan aiemmin tehnyt tutkimuksia, mikä saat-

toi vaikuttaa myös tutkimukseni luotettavuuteen. Pyrin alusta saakka kuitenkin ottamaan hyvin 

paljon itse selvää, miten tutkimus toteutetaan vaihe vaiheelta ja tarvittaessa konsultoin opinnäyte-

työtäni ohjaavaa opettajaa. Mielestäni panostin jokaiseen vaiheeseen paljon, jotta kirjallisuuskat-

sauksestani rakentuisi mahdollisimman selkeä, johdonmukainen, luotettava ja monipuolinen ko-

konaisuus. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen oli haastavaa ja monivaiheista, ja edellytti tekijältään 

perusteellista perehtyneisyyttä käytettyyn tutkimusmenetelmään sekä tutkittavaan aineistoon.  
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 Tulosten hyödynnettävyys 

Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ja sen tuloksia 

voidaan hyödyntää muun muassa ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämisessä ja osana pe-

rioperatiivisen hoitotyön suuntautumisopintoja hoitotyön koulutusohjelmassa. Opinnäytetyöni aihe 

on tärkeä ja hyvin ajankohtainen. Lapsen hyvällä kivunhoidolla voidaan ennaltaehkäistä lukuisia 

kivusta johtuvia välittömiä sekä pitkäaikaisia vaikutuksia. Opinnäytetyön prosessin aikana olen 

oppinut paljon leikki-ikäisen lapsen kivunhoidosta kokonaisuutena sekä myös kirjallisuuskatsauk-

sesta tutkimusmenetelmänä.  

 

Sairaanhoitajan työ vaatii jatkuvaa oman ammatillisen osaamisen päivittämistä ajankohtaisella 

tutkimustiedolla. Sen vuoksi on hyvinkin hyödyllistä, että opin opinnäytetyön kautta paljon erilais-

ten tutkimusmenetelmien käytöstä, tutkimusten lukemisesta sekä tutkimustulosten kriittisestä 

pohdinnasta. Opinnäytetyöni aihe on ollut mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen ja liittyy myös 

omaan tulevaan ammattiini anestesiahoitajana työskennellessäni.  

 

Opinnäytetyöni tuottama tieto tuo esille leikki-ikäisen lapsen postoperatiivisesta kivunhoidosta 

lapsen kivun ilmaisuun, arviointiin sekä kivunhoitomenetelmiin liittyvän tutkimuksellisen tiedon. 

Analyysin mukaan lapset pimittivät ja välttivät negatiivisia tuntemuksia. He olivat vastahakoisia 

kysymään apua ja tunsivat häpeää hoitohenkilökunnan huomatessa heidän kipuaan ja tarpeitaan. 

Tämän vuoksi hoitajan rooli lapsen kivun kohtaamisessa ja luotettavan yhteistyösuhteen luomi-

sessa korostuu. Kivun arviointi leikki-ikäiseltä on hyvin monimutkaista, sillä tämän ikäinen lapsi ei 

ymmärrä kipua eikä pysty kommunikoimaan siitä. Näin ollen pienten lasten kivun arviointi edellyt-

tää tulevaisuudessa lapsen kokonaisvaltaista kivun arviointia ja kivunarviointimenetelmien kehit-

tämistä.  

 

Tutkimuksen mukaan kivunhoitomenetelmistä erityisesti lääkkeettömät menetelmät nostavat pää-

tään. Psykologisilla, fyysisillä sekä emotionaalisilla kivunhoitomenetelmillä tarjotaan lapselle 

mahdollisuus oman kivun käsittelemiselle sekä luodaan hänelle turvallisuutta vaikean asian äärel-

lä. Leikki-ikäiselle käytetään samoja kipulääkkeitä kuin aikuisillekin. Ennakoivasti ja säännöllisesti 

annettu parasetamoli tai tulehduskipulääke takaa kivun parhaan lievityksen. Lasten postoperatii-

visen kivun ennaltaehkäisyssä tulisi enemmän kiinnittää huomiota nimenomaan leikkausta edel-

tävään kipulääkitykseen.  Analyysin tuloksen mukaan myös paikallispuudutukset, hermojen puu-

dutukset sekä epiduraali-infuusiot tarjosivat tehokasta kivunlievitystä ja vähensivät opioidien tar-
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vetta. Sen vuoksi lasten kivunhoidossa tulisi keskittyä huomattavasti enemmän puudutteiden 

käyttöön postoperatiivisen kivun hoidossa. 

 Uudet opinnäytetöiden aiheet 

Tuleviin opinnäytetöihin esittäisin tutkittavaksi, miten puutteellinen lapsen postoperatiivinen ki-

vunhoito vaikuttaa lapsen kehityksen eri osa-alueisiin. Olisi myös mielenkiintoista tietää, miten 

opinnäytetyössäni käsiteltävät aiheet toteutuvat käytännön hoitotyössä leikki-ikäisen lapsen pos-

toperatiivisessa kivunhoidossa heräämöissä ja vuodeosastoilla.  

 

Aineistoni koostui kansainvälisistä ulkomaisista tutkimuksista, joten olisi mielenkiintoista saada 

selville, miten lapsen postoperatiivinen kivunhoito ja esimerkiksi lapsen kivun ilmaisu eroaa eri 

kulttuurien välillä. Yhä enemmän hoitotyön ammattilaiselta vaaditaan osaamista eri kulttuurien 

kohtaamiseen hoitotyössä, joten mielestäni olisi tärkeää selvittää eroavaisuuksia ja lapsen kivun-

hoidon erityispiirteitä erilaisten kulttuurien kesken.  
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