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1 JOHDANTO 

Kipupotilaita on paljon. Yli kolmannes aikuisväestöstä on joskus kärsinyt 
kroonisesta kivusta ja päivittäin kivuista kärsii melkein viisitoista prosenttia 
aikuisista. Kipu ja krooninen kipu ovat merkittäviä terveyshaittoja. Kipu ai-
heuttaa potilaalle kärsimystä ja muita haittoja, kuten esimerkiksi sosiaali-
sia ongelmia. Kivusta aiheutuu suorien terveydenhuollon kulujen lisäksi vä-
lillisiä kuluja mm. sairauspoissaoloja töistä. Krooninen kipu on siis merkit-
tävä haitta myös kansantaloudelliselta kannalta katsottuna. Iso osa kroo-
nisista kivuista liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. 
 
Kipupotilaan hoidossa kohtaamisella on suuri merkitys. Kivun käypähoito-
suosituksessa kipupotilaan hyvän hoidon todetaan perustuvan toimivaan 
hoitosuhteeseen. Toimivan hoitosuhteen tavoittaminen edellyttää onnis-
tuneita kohtaamisia, joiden avulla saadaan luotua suhteeseen luotta-
musta, vastavuoroisuutta ja jatkuvuutta. 
 
Opinnäytetyössä kerättiin tietoa kipupotilaiden kohtaamista sairaanhoita-
jien kanssa. Opinnäytetyö on rajattu koskemaan kroonisista kivuista kärsi-
vien potilaiden kokemuksiin. Aito potilasnäkökulman opinnäytetyöhön on 
saatu haastattelemalla kipupotilaita teemahaastatteluin. Haastateltavat 
ovat Suomen Kipu Ry:n paikallisyhdistyksen vertaisryhmässä tapaami-
amme erilaisista kroonisista kiputiloista kärsiviä ihmisiä. 

 
Kipupotilaan kohtaamisessa pätevät samat lainalaisuudet, kuin muissakin 
toisen ihmisen kohtaamistilanteissa. Haastateltavat korostivat toiveissaan 
läsnäolon ja aidon kuuntelemisen tärkeyttä. Potilailta kyseltiin kokemuksia 
kohtaamisista ja vaikka joukkoon mahtui positiivisia kohtaamisia, oli vali-
tettavan usein epäonnistuttu juuri tärkeimmissä, eli potilaan kunnioittami-
sessa, läsnäolossa ja kuuntelemisessa.  
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2 KIPU JA KIVUN KOKEMINEN 

Käypähoitosuosituksessa kivun määritellään olevan epämiellyttävän koke-
muksen, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan (Kipu: Käypä hoito -suo-
situs, 2017). Kipu on tunne- ja aistikokemus ja samalla siihen liittyy myös 
elintoimintojen muutoksia. Kipu on yksilöllinen kokemus ja ihmiset koke-
vat saman voimakkuuksisen kivun eri tavalla. Kipu on sidoksissa ihmisen 
kokemuksiin ja kulttuuriin. Kivun kokemiseen kuuluvat fysiologiset muu-
tokset, tunteet, ajatukset, ihmisen toiminta ja sosiaaliset suhteet. (Salan-
terä, Hagelberg, Kauppila & Närhi, 2006, s. 7) 

2.1 Nosiseptinen, neuropaattinen ja idiopaattinen kipu 

Kipu voidaan jakaa nosiseptiiviseen, neuropaattiseen ja idiopaattiseen ki-
puun tai näiden yhdistelmään, joka on sekamuotoinen kiputila (Rautava-
Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen, 2012, s. 86). Kudosvau-
riosta johtuvaa kipua sanotaan nosiseptiiviseksi kivuksi. Kudosvauriossa 
hermot, joiden ääreishermopäätteet vastaavat kudosvauriota aiheuttaviin 
ärsykkeisiin, käynnistävät monivaiheisen sähköisen ja kemiallisen tapahtu-
masarjan, joka aiheuttaa kivun kokemuksen. (Heiskanen, 2014, s. 910) Kipu 
syntyy kudosvaurion aiheuttamana ärsytyksenä, joka välittyy kipuhermoja 
pitkin selkäytimeen ja sieltä edelleen aivoihin. Aistimalla kivun elimistö saa 
varoituksen uhkaavasta kudosvauriosta. Tämä johtaa ihmisessä toimintoi-
hin, joilla elimistö pyrkii välttämään kudosvaurion synnyn tai sen etenemi-
sen. Kipu on yleensä oire, jonka vuoksi ihminen hakeutuu lääkäriin. (Rau-
tava-Nurmi ym., 2012, s. 85) 
 
Yleisimmät nosiseptiiviset kivut ovat tuki- ja liikuntaelin peräisiä (Heiska-
nen, 2014, s. 911). Nosiseptiivistä kipua ovat myös iskeeminen eli hapen-
puutteesta johtuva kipu, luurankolihaskipu ja tulehduskipu (Rautava-
Nurmi ym., 2012, s. 86). Kipu on yleensä tarkasti paikannettava ja se rajoit-
tuu lähelle kivun aiheuttavaa kudosvauriota. Kipu on luonteeltaan tasai-
sesti jatkuvaa ja rasituksessa voimistuvaa. Sisäelinperäinen nosiseptiivinen 
kipu on vaikeammin paikannettava ja se säteilee kudosvaurioalueelta 
muualle kehoon. Kipu saattaa tulla kouristavana ja kohtauksittaisena ja ki-
puun voi liittyä myös esimerkiksi pahoinvointia, hikoilua ja sydämen no-
pealyöntisyyttä. (Heiskanen, 2014, s. 911)  
 
Neuropaattinen kipu eli hermovauriokipu tarkoittaa kipua, jonka syynä on 
vaurio tai tauti hermojärjestelmässä. Neuropaattiselle kivulle on tyypillistä 
tuntoaistin poikkeava toiminta, jota voi olla esimerkiksi tunnon heikkene-
minen tai herkistyminen tai aistimusten kokeminen ilman ärsykettä. 
(Haanpää & Vuorinen, 2014, s. 918) Kipu johtuu hermojen tai selkäytimen 
pitkäaikaisesta pinnetilasta. Hermotusalueella on lisäksi tuntohäiriöitä tai 
motorisia häiriöitä. Neuropaattinen kipu ilmenee järjestelmällisen sijain-
tinsa mukaan ja tuntoaisti toimii poikkeavasti hermoston muutosten seu-
rauksena. (Rautava-Nurmi ym., 2012, s. 86) Neuropaattinen kipu voi olla 



3 
 

 
 

jatkuvaa tai ajoittain esiintyvää. Se voi tulla spontaanisti tai eri ärsykkeiden 
laukaisemana. Neuropaattisessa kivussa normaalisti kivuttomat ärsykkeet 
saattavat laukaista kivun. Kipu on usein polttavaa, mutta se voi olla myös 
särkevää, puristavaa tai se voi esiintyä lyhytkestoisina kiputiloina. (Haan-
pää & Vuorinen, 2014, s. 920) Idiopaattinen kipu tarkoittaa kiputilaa, jonka 
taustalta ei ole löydettävissä kipua selittävää sairautta tai aiheuttajaa (Rau-
tava-Nurmi ym., 2012, s. 86). 

2.2 Akuutti- ja krooninen kipu 

Akuutilla kivulla on elimistöä suojaava tarkoitus. Akuutille kivulle on 
yleensä selvä syy, joka voidaan hoitaa ja akuuttia kipua saadaan lievitettyä. 
(Rautava-Nurmi ym., 2012, s. 85) Akuutin kivun hoitoon vaikuttavia teki-
jöitä ovat hoitajan asenteet ja vuorovaikutuksen onnistuminen potilaan 
kanssa (Salanterä ym., 2006, s. 148). Akuutin kivun hyvällä hoidolla voidaan 
ehkäistä kivun pitkittymistä (Rautava-Nurmi ym., 2012, s. 86). 
 
Krooninen kipu on kipua, joka on kestänyt pidempään, kuin mitä kudoksen 
normaali paranemisaika on. Käypähoitosuosituksessa kroonisesta kivusta 
käytetään nimitystä pitkäkestoinen kipu ja kivun kerrotaan olevan pitkä-
kestoista, mikäli se on kestänyt yli kolme kuukautta. (Kipu: Käypä hoito -
suositus, 2017) Krooninen kipu on kipuhermon toiminnan tai kipuradan 
vaurion merkki (Rautava-Nurmi ym., 2012, s. 86).  
 
Erilaisista, yli 3kk kestäneistä, kroonisista kiputiloista kärsii jopa 35% ja yli 
6kk jatkuneista kiputiloista kärsii n. 14% aikuisväestöstä. Terveyskeskus-
käynneistä kipuun liittyviä käyntejä on 40%. Krooninen kipu on siis merkit-
tävä kansanterveydellinen haitta ja sen on myös merkittävä kansantalou-
dellinen ongelma. Suorien terveydenhuollon kustannusten lisäksi kipuun 
liittyy myös epäsuoria kustannuksia, kuten sairauspoissaolot töistä. (Kipu: 
Käypä hoito -suositus, 2017) 
 
Suurin osa kroonisista kivuista johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista, kuten 
selkäkipu tai nivelrikosta johtuvat kivut. Krooninen kipu voi johtua myös 
eri sairauksista, kuten esimerkiksi hermovaurioita aiheuttavista aivoveren-
kiertohäiriöistä, MS-taudista, vyöruususta tai fibromyalgiasta. Joskus myös 
leikkauksen jälkeinen akuutti kipu voi kroonistua. (Haanpää, Hagelberg, 
Hannonen, Liira & Pohjolainen, n.d.).  
 
Krooninen kipu vaikuttaa ihmisen elämään kokonaisvaltaisesti. Kivun ja 
sen aiheuttaman sairauden aiheuttamien fyysisten rajoitteiden ja ongel-
mien lisäksi kipu aiheuttaa potilaille usein myös psyykkisiä ongelmia, kuten 
stressiä, masennusta ja ahdistusta. (Ojala, 2015, s. 17). Krooninen kipu vai-
kuttaa usein myös kipupotilaan sosiaaliseen elämään. Monet kipupotilaat 
eristäytyvät tai joutuvat kipujen takia eristäytymään sosiaalisista tilan-
teista. Tämä lisää yksinäisyyttä ja vaikeuttaa kipupotilaan psyykkistä jaksa-
mista. 
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2.3 Kivun kokeminen 

Kivun kokeminen on yksilöllistä. Kivun kokemiseen ja havaitsemiseen vai-
kuttavat monet tekijät, kuten kipua aiheuttavan ärsykkeen voimakkuus ja 
ihmisen kokemus kivusta. Lisäksi siihen vaikuttavat myös kudoksen tila ja 
olosuhteet, joissa ärsyke on saatu sekä myös kognitiiviset ja emotionaali-
set tekijät. Kipua aiheuttava ärsyke aktivoi keskushermostossa useita eri 
alueita, joista muodostuu koettu kipu. (Heiskanen, 2014, s. 911) 
 
Kivun kokemiseen ja tuntemiseen vaikuttavat mm. perimä, persoonalli-
suus, tunteet, ymmärrys, oppimiskyky, tavat ja toiveet. Ihmisen kivunsieto-
kyky ja kipukynnys voivat vaihdella eri aikoina ja eri tilanteissa. Naiset tun-
tevat kipua herkemmin kuin miehet. Kivun kokeminen muuttuu ikäänty-
essä. Ihmisen aikaisemmat kokemukset sairauksista ja kivusta ja niiden 
hoidosta vaikuttavat kipukokemukseen. (Salanterä ym., 2006, s. 9) 
 
Kipupotilaan persoonalliset piirteet, tyytyväisyys ja motivaatio ovat yhtey-
dessä kivun kokemiseen. Masennus ja alakuloisuus lisäävät kivun tunte-
musta ja saavuttamatta jääneet toiveet saattavat lisätä kipua. Hyvä olo ja 
tyytyväisyys vähentävät kivun kokemisen voimakkuutta. (Salanterä ym., 
2006, s. 10) Potilaan tietämättömyys lisää potilaan kipuun liittyvää epävar-
muutta ja aiheuttaa levottomuutta ja ahdistusta (Salanterä ym., 2006, s. 
24). Kun kivun kokeminen on yhteydessä tunteisiin, kipu saattaa aiheuttaa 
kiukkua tai vihaa sekä pitkään jatkuessaan se lisää ahdistuksen, surun ja 
masennuksen tunteita. Suru, masennus, viha, pelko ja epävarmuus saatta-
vat lisätä kivun kokemusta. Positiivisilla tunteilla on kivun kokemusta lie-
vittävä vaikutus. (Salanterä ym., 2006, s. 56) 
 
Kipupotilaan taito ymmärtää ja käsitellä tietoa auttaa häntä kivun koke-
muksen käsittelyssä. Aikaisemmat kipukokemukset muokkaavat hänen ta-
paansa ajatella ja reagoida kipuun. (Salanterä ym., 2006, s. 57) Tuntiessaan 
kipua potilas tuntee aistimuksia, havaintoja, tunteita, kehon tuntemuksia 
ja mielikuvia, jotka liittyvät kipuun. Nämä tuntemukset vaikuttavat siihen, 
miten potilas ilmaisee kipuaan. Kipua ilmaistaan elein, ilmein ja sanoilla. 
(Salanterä ym., 2006, s. 58) 
 
Ihminen reagoi kipuun käytöksellään. Kivun taustalla voi olla sairauden ai-
heuttamaa ahdistusta, masennusta tai kuolemanpelkoa, jotka voi olla vai-
kea erottaa sairaudesta tai sen hoidon aiheuttamasta kivusta. Ahdistus pa-
hentaa kipua, mutta sen voi hoitaja ymmärtää ja tulkita väärin somaat-
tiseksi kivuksi. Tällöin voidaan hoitaa kipulääkkeillä potilasta, joka tulisi au-
tetuksi enneminkin keskustelulla. (Vainio & Vuorinen, 2015, s. 45) Kroo-
nista kipua tuntevalla potilaalla käyttäytyminen on pelko- ja välttämiskäyt-
täytymistä. Potilas välttää toimintoja, jotka hän liittää kivun pahenemi-
seen. (Salanterä ym., 2006, s. 60) 
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3 KROONISTA KIPUA KOKEVAN POTILAAN HOITOTYÖ 

Hoitajalta kivun tunnistaminen ja hoitaminen vaatii monenlaisia tietoja ja 
taitoja. Hoitotyön suosituksessa kirurgisen potilaan kivun hoitotyöstä mää-
ritellään kivun hoitotyön olevan kipupotilaan auttamista hoitotyön keinoin 
(Kivun hoitotyön -suositus: Hoitotyön suositus, 2013). Hoitajalta kivun hoi-
totyö vaatii taitoa tunnistaa potilaan kipu ja valita tilanteeseen sopiva hoi-
totyön auttamisen keino ja yhdistää se muihin kivunhoitokeinoihin sekä 
arvioida hoidon onnistumista (Salanterä ym., 2006, s. 9). Tieto potilaan ki-
pukokemuksen aiheuttajista auttaa hoitajaa ymmärtämään kipupotilaan 
tuntemuksia. Lisäksi hoitajaa hoitotyössä auttavat kivun syntytavan ym-
märtäminen ja erilaisten kivun aiheuttajien tunnistaminen. (Rautava-
Nurmi ym., 2012, s. 84) 

3.1 Kivunhoidon menetelmät 

Hoitotyön tutkimussäätiön mukaan kivun hoitotyön keskeisiä osa-alueita 
ovat kivun tunnistaminen, arviointi, potilasohjaus, lääkehoidon toteutus, 
lääkkeettömien kivun hoitomenetelmien käyttö, potilaan voinnin seuranta 
kivun hoidon aikana, kivun hoitotyön kirjaaminen sekä laadun varmistami-
nen. Hoitotyön suositus perustuu tutkittuun tietoon. (Kivun hoitotyön -
suositus: Hoitotyön suositus, 2013) 
 
Hoitotyötä ohjaavat suositukset ja niiden noudattaminen on tärkeää. 
Mutta kipupotilaan hoidossa on huomioitava jokaisen kipupotilaan henki-
lökohtainen tilanne ja soveltaa hoitotyön suosituksia yksilöllisesti. (Aho-
nen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Uski-Tallqvist, 2014, s. 
32) 

 
Krooninen kipu on moninainen ja monitahoinen vaiva. Kroonista kipua on 
yhtä monta erilaista, kuin kroonista kipua sairastavia ihmisiä, siksi ei ole 
olemassa yhtä ainoaa kaikille toimivaa kivunhoitomenetelmää. Nykytie-
don mukaan kroonista kipua tulisi hoitaa yksilöllisesti räätälöidyllä hoito-
paletilla, joka sisältää sopivan lääkehoidon lisäksi esimerkiksi fysioterapiaa, 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja muita lääkkeettömiä kivunhoitome-
netelmiä. (Ojala, 2015, s. 33) 
 
Potilaan kivun lääkehoidosta on vastuussa lääkäri. Hoitaja toteuttaa poti-
laan lääkehoitoa annettujen määräysten mukaan. Lääkehoito on suunni-
telmallista ja se perustuu potilaan tarpeisiin. (Salanterä ym., 2006, s. 140) 
Kipupotilaalla on usein käytössä peruskipulääke, jota he käyttävät säännöl-
lisesti. Lisäksi potilailla on tarvittaessa otettava kipulääke. (Ollila, Hakkarai-
nen, Kan & Lehtonen, 2018, s. 362) Kipua hoidetaan mm. tulehduskipu-
lääkkeillä, lihasrelaksanteilla, opioideilla ja masennuslääkkeillä. Ojalan mu-
kaan suurin osa kipulääkityksistä on suunniteltu lyhytaikaiseen käyttöön ja 
iso osa kipukroonikoista käyttää kipulääkitystä ilman pitkäaikaista hyötyä. 
Kipulääkkeistä aiheutuu myös potilaille erilaisia haittoja, kuten esimerkiksi 
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tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat maha- ja suolistokanavan oireet, ve-
renvuototaipumus ja anemia tai opioidien aiheuttamat, kuten ahdistus, 
pahoinvointi ja hengityslama. Opioideihin kehittyy myös helposti tole-
ranssi ja ne aiheuttavat lääkeriippuvuutta. (Ojala, 2015, s. 34) 
 
Kivun hoitotyön auttamiskeinot ovat lääkärin määräämän lääkehoidon rin-
nalla helpottamassa potilaan kipua. Hoitotyön auttamiskeinot ovat lääk-
keettömiä kivunhoitomenetelmiä. (Ollila ym., 2018, s. 359) Lääkkeettömiä 
kivunhoitomenetelmiä ovat muun muassa liikunta ja asentohoito, fysikaa-
liset hoitomuodot, rentoutuminen, sähköstimulaatio hoidot ja sel-
käydinstimulaatio hoito sekä ruokavalio. Lisäksi potilaan hyödyksi ja par-
haaksi koettuja ovat mielikuvaharjoittelu eli potilaan huomion kiinnittämi-
nen muuhun asiaan esimerkiksi musiikin kuuntelulla. Vertaistukitoiminta 
tuo kipupotilaan elämään sisältöä, ystäviä ja yhdessä tekemistä. Vertais-
tuki on tukea samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä ja heidän kokemusten 
jakamista. Kivunhoitomenetelmissä käytetään myös fysikaalisia hoitome-
netelmiä ja kognitiivisia menetelmiä, kuten akupunktio ja terapeuttinen 
harjoittelu, niitä käyttävä hoitaja tarvitsee erityiskoulutuksen. (Suomen 
kipu, 2018) 

3.2 Hoitajan rooli kivunhoidossa 

Myös kivunhoidossa hoitotyö on prosessi, joka koostuu tiedonkeruusta ja 
analysoinnista, kipupotilaan hoidon tarpeen määrittelystä, hoitotyön ta-
voitteiden asettelusta, hoitotoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta ta-
voitteisiin pääsemiseksi, hoidon tulosten analysoinnista ja hoitotyön on-
nistumisen arvioinnista sekä hoitotyön yhteenvedosta. Kivunhoitotyön 
prosessin onnistumiseksi hoitaja tarvitsee monenlaisia taitoja. Kivunhoito-
työssä korostuvat kommunikointi-, havainnointi-, ohjaamis- ja tukemistai-
dot. (Ahonen ym., 2014, s. 33) Potilaan kivunhoidossa tärkeää on myös 
moniammatillinen yhteistyö hoitavien henkilöiden välillä (Salanterä, 2017, 
s. 20). 
 
Hoitajan tehtävä kivunhoitotyössä on potilaan auttaminen hoitotyön kei-
noin. Hoitajalla on keskeinen rooli hoitotyön eri vaiheiden toteuttajana. Ki-
vun arvioinnin, lääkehoidon toteuttamisen, kivunhoitotyön kirjaamisen ja 
muiden kliinisten toimien lisäksi hoitajan tehtävänä on hyvän hoitosuh-
teen luominen potilaaseen, potilaan ohjaaminen, motivointi ja potilaan 
henkisen hyvinvoinnin tukeminen. Hoitajan on kyettävä tunnistamaan po-
tilaan tarpeet ja kipu sekä osata käyttää kivun arvioinnin mittareita, jotka 
auttavat hoidon päätöksenteossa. Kipua arvioidaan säännöllisesti ja arvi-
oinnin avulla valitaan potilaalle yhdessä sopiva hoitotyön auttamisen 
keino. (Kivun hoitotyön -suositus: Hoitotyön suositus, 2013) Hoitajan on-
nistumiseen kivunhoidossa vaikuttavat hänen tiedot, taidot ja motivaatio 
sekä asenne potilaan hoitamiseen. Potilaan hyvää kivunhoidon onnistu-
mista estää hoitajan vähättelevä ja välinpitämätön asennoituminen. (Sa-
lanterä ym., 2006, s. 11) Potilaan ohjaus mahdollistaa uuden tiedon, taidon 
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ja ymmärryksen syntymisen, se mahdollistaa myös potilaan käyttäytymi-
sen muutoksen (Eloranta & Virkki, 2011, s. 50). 
 
Kivunhoidolla on vaikutuksia potilaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. 
Kivun tunnistamiseksi potilaalta kysytään hänen voinnistaan säännöllisesti. 
Kipua on potilaalla silloin, kun hän sanoo ja kokee sitä olevan. Potilaan ko-
kemus ja arvio kivusta on kivunhoidon lähtökohta. Kivun hoito vaatii kivun 
järjestelmällistä arviointia, arvioinnin pitää olla säännöllistä ja jatkuvaa. 
Potilaan kivun arviointi perustuu hänen omaan kuvaukseen ja arvioon ki-
vusta. Sen lisäksi hoitaja havainnoi potilaan käyttäytymistä ja kivun aiheut-
tamia fysiologisia muutoksia, kuten hikisyyttä ja tiheää sydämen sykettä. 
Kivun tyyppiä arvioidaan sanallisesti. Sanallisen kuvailun avulla voidaan sa-
maan viitteitä kivun taustalla olevasta syystä. Joskus potilas pystyy paikan-
tamaan kipunsa sijainnin. Kivun arviointiin kuuluu myös kivun keston ja 
voimakkuuden kysyminen ja selvittäminen potilaalta. Kivun voimakkuuden 
kysymiseen voidaan apuna käyttää erilaisia kipumittareita, kuten VAS-
kipumittari. (Ollila ym., 2018, s. 354, 356-358) 
 
Kivun hoitotyö on tavoitteellista ja se vaatii potilaan hoidon jatkuvaa seu-
rantaa ja tarvittaessa hoitosuunnitelman tarkistamista (Kivun hoitotyön -
suositus: Hoitotyön suositus, 2013). Kroonisen kivunhoidon tavoitteena on 
lievittää kipua ja tukea potilaan selviytymistä (Ollila ym., 2018, s. 359). Hoi-
don onnistumista kysytään potilaalta, sillä hän on hoidon ensisijainen ar-
vioija (Kivun hoitotyön -suositus: Hoitotyön suositus, 2013; Salanterä ym., 
2006, s. 12). Hoitajan pitää tuntea kivun arvioinnin ja hoidon apuvälineet. 
Hoitajan pitää osata käyttää apuvälineitä sekä ohjata niiden käyttöä sitä 
tarvitsevalle potilaalle. (Kivun hoitotyön -suositus: Hoitotyön suositus, 
2013; Salanterä ym., 2006, s. 16) Potilas kertoo voinnistaan sekä selviyty-
misestään ja siten arvioidaan hoidon tavoitteisiin pääseminen (Kivun hoi-
totyön -suositus: Hoitotyön suositus, 2013; Salanterä ym., 2006, s. 12). Kir-
jaaminen on tärkeää kivunhoitotyössä. Hoitaja kirjaa tekemänsä huomiot 
potilaan kivusta ja sen hoidosta. Kirjaamisessa pitäisi näkyä potilaan oma 
kuvailu kivusta. Kirjaaminen takaa potilaan kivunhoidon jatkuvuuden ja an-
taa myös moniammatilliselle tiimille tietoa kivunhoidon vaikuttavuudesta. 
Hoitaja kirjaa huolellisesti potilaan kivun lääkehoidon toteutuksen, myös 
havaitut haittavaikutukset. (Ollilla ym., 2018, s. 363- 364)  
 
Hoitajan tulee ohjata potilasta kivunhoitoon liittyvissä asioissa, kuten lää-
kehoidossa. Hänen tulee kertoa lääkehoidon vaikutuksista, hoitovaihtoeh-
doista ja itsehoidosta. Hoitajan läsnäolo ja kuuntelutaidot helpottavat 
myös potilaan oloa. (Salanterä ym., 2006, s. 93) Potilaan ohjauksessa tär-
keää on potilaan osallistuminen hoitoonsa, potilaan tukeminen ja hoitajan 
riittävät tiedot ja taidot (Kipu: Käypä hoito -suositus, 2017). Hoitajan tulee 
pitää huolta osaamisestaan ja päivittää tietonsa ja taitonsa säännöllisesti 
(Salanterä, 2017, s. 20). Hoidon tavoitteena on, että potilaan kipu lievittyy, 
toimintakyky kohenee ja elämänlaatu paranee. Kivunhoidossa on tärkeää, 
että potilas löytää selviytymiskeinoja. Ne auttavat suuntaamaan ajatuksia 
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pois kivusta ja helpottavat sopeutumista tilanteeseen sekä lisäämään elä-
män mielekkyyttä, etenkin silloin kun se tuntuu vaikealta. (Kipu: Käypä 
hoito -suositus, 2017; Ollila ym., 2018, s. 359; Salanterä ym., 2006, s. 90)  
 
Tämän opinnäytetyön haastatteluissa haastateltavat toivat esille sen, mi-
ten tärkeänä he pitivät hoitajan roolia kuuntelijana ja ymmärtäjänä sekä 
tulkkina potilaan ja lääkärin välillä. Usein potilaat ovat enemmän tekemi-
sissä hoitajan, kuin lääkäreiden kanssa. Monet kokivat tärkeäksi sen, miten 
hoitaja esimerkiksi selittää potilaalle vastaanotolla tehtyjä hoitoon liittyviä 
päätöksiä tai muutoksia ja niitä voi hoitajan kanssa pohtia tarkemmin, 
koska hoitajalla on usein enemmän aikaa asioiden käsittelyyn potilaan 
kanssa. Usein ensikontakti terveydenhoitoon tapahtuu hoitajan kautta, 
joko vastaanotolla tai puhelimessa. Tämä tekee hoitajan roolista myös ki-
pupotilaan hoidossa tärkeän. Tästä käytännön työstä ei teoreettista tietoa 
löytynyt, mutta haastattelumateriaali ja opinnäytetyön tekijöiden oma klii-
ninen kokemus kivunhoitotyöstä tukevat tämän asian tärkeyttä. 

4 KIPUPOTILAAN KOHTAAMINEN 

Käypähoitosuosituksen mukaan kipupotilaan hyvä hoito perustuu toimi-
vaan hoitosuhteeseen, empatiaan ja kuuntelevaan suhtautumiseen (Sten-
bäck, 2016). Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ja myös onnistuneen yh-
teistyön perusta potilaan ja hoitajan välillä (Raatikainen, 2015, s. 51). Kipu-
potilaan hyvään hoitoon kuuluu, että hänelle laaditaan yksilöllinen ja ko-
konaisvaltainen hoito- ja kuntoutusohjelma (Stenbäck, 2016). 
 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveydenhuollon toiminnan 
tulee perustua näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, joissa toi-
minta on laadukasta, turvallista ja asianmukaista. Laki Potilaan asemasta 
ja oikeuksista (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään 
terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta tulee kohdella hänen ihmisarvoaan 
loukkaamatta ja kunnioittaa hänen yksityisyyttään ja vakaumusta. Sairaan-
hoitajan työ perustuu eettisiin ohjeisiin. Hänen tulee kohdata potilas ar-
vokkaana ihmisenä ottaen huomioon hänen arvonsa, tapansa ja va-
kaumuksensa. (Sairaanhoitajaliitto, 1996) 
 
Kipupotilaan vointi ja tilanne on usein hoitoon tullessa vaikea ja haastava. 
He ovat epätietoisia ja huolissaan tilanteestaan, he voivat olla jopa ahdis-
tuneita. Siinä tilanteessa potilas ei usein jaksa, eikä pysty käyttäytymään 
rakentavasti, mutta he odottavat hoitajalta myötätuntoa ja ammatillista 
kohtaamista. Hyvä vuorovaikutus ja kohtaaminen vaatii hoitajalta oikeaa 
asennetta ja osaamista. (Ollila ym., 2018, s. 97) Kroonista kipua tuntevaan 
potilaaseen suhtaudutaan ymmärtäväisesti. Potilaan kohtaamisessa vara-
taan riittävästi aikaa potilaan kuunteluun. Usein potilaalla on takanaan 
pitkä tutkimus- ja hoitokierre, jossa hän on saattanut kokea leimaamista 
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tai oireiden vähättelyä. Hoitaja auttaa potilasta sopeutumaan sairauteen. 
(Stenbäck, 2016)  
 
Ihminen kokee kivun voimakkaammin, jos aiempi kokemus hoidosta on ol-
lut kielteinen (Karppinen, 2016; Salanterä ym., 2006, s. 10). Potilaan koh-
taamistilanteissa vuorovaikutuksesta syntyy kokemuksia. Kokemukset voi-
vat olla myönteisiä tai kielteisiä. Nämä kokemukset siirtyvät tuleviin hoito-
tilanteisiin sekä niistä syntyviin odotuksiin. Ne voivat toimia joko tilanteita 
vaikeuttaen tai edistäen. (Helminen & Sukula-Ruusunen, 2017, s. 48; Elo-
ranta & Virkki, 2011, s. 57) Hyvän ja huonon kohtaamisen kokemukset liit-
tyvät useammin hoitajan ja potilaan väliseen hoitosuhteeseen kuin hoidon 
tekniseen toteutukseen (Koskenniemi, Virtanen, Leino-Kilpi & Suhonen, 
2017, s. 22). 
 
Ensimmäinen kohtaaminen on tärkeä, koska kohtaamisen myönteinen il-
mapiiri on hyvä lähtökohta hoitosuhteelle. Potilas muodostaa käsityksensä 
hoitajasta tai palvelusta kohtaamisen ensi hetkillä. Siihen voi vaikuttaa jo 
tervehtimistilanne. Hoitosuhde ja ohjaussuhde ovat vastavuoroisia ja luot-
tamuksellisia. Niille on tyypillistä myös jaettu asiantuntijuus, aktiivisuus, 
vastuullisuus ja yhteistyö. Vastavuoroisuus näkyy vuorovaikutuksessa, 
jossa potilaalla on aikaa kertoa asioistaan, odotuksistaan ja kokemuksis-
taan. (Eloranta & Virkki, 2011, s. 54) Vastavuoroisessa kohtaamisessa koh-
taa kaksi asiantuntijaa: potilas on oman elämänsä asiantuntija ja hoitaja 
ammattinsa ja hoitotyön asiantuntija. Kohtaamistilanteessa on tärkeää an-
taa potilaan osallistua ja esittää kysymyksiä. Hoitaja antaa tietoa riittävästi 
potilaan kysymysten mukaan. (Eloranta & Virkki, 2011, s. 55; Terkamo-
Moisio, 2017, s. 20) 
 
Kipu eristää ja krooninen kipu aiheuttaa yksinäisyyttä. Kivusta puhuminen 
hoitavalle henkilölle auttaa, se lievittää kipua. (Vainio, 2018a, s. 29-30) Hoi-
tajan kuunteleminen ja potilaan kuulluksi tuleminen voi olla usein merki-
tyksellisempää kuin puhuminen (Raatikainen, 2015, s. 51). Hoitavan henki-
lön kuunteleminen ja myötätunto vähentää kivun tuntemista (Vainio, 
2018a, s. 30). Hoitajan myönteinen asenne ja kuuntelutaidot rohkaisevat 
potilasta kertomaan itsestään ja luomaan yhteyttä hoitajan ja potilaan vä-
lille (Raatikainen, 2015, s. 52). Hoitavan henkilön avoimuudella ihmisen ki-
vulle on alku kipupotilaan hoitosuhteen muodostumiselle ja hänen kohte-
lulle sairaalassa (Vainio, 2018a, s. 30; Koskenniemi ym., 2017, s. 23). 
 
Hoitajan ja potilaan välinen onnistunut kohtaaminen luo luottamusta. 
Luottamusta herättävä ihminen on empaattinen, hän ei tuomitse muita, 
vaan ymmärtää aidosti ja välittää ihmisenä. Silloin potilaalle tulee tunne, 
että hoitaja hyväksyy hänet sellaisenaan. (Raatikainen, 2015, s. 52; Pelto-
nen, 2017, s. 29) Hoitavan henkilön ja kipupotilaan välisessä hoitosuh-
teessa tärkeää on hoitosuhteen luottamuksellisuus. Kun hoitaja ei torju 
potilaan kivun olemassa oloa, se lievittää potilaan kipua ja ahdistunei-
suutta. Hoitosuhde antaa potilaalle mahdollisuuden kertoa kivusta ja voin-
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nistaan sekä tulla kuulluksi. Hoitosuhde auttaa potilasta ymmärtämään it-
seään ja tunnereaktioita sekä kohtaamaan ongelmiaan. Hoitosuhteessa 
hoitaja lisää potilaan tietoa kivusta, joka lisää potilaan mahdollisuuksia hal-
lita kipua sekä vähentää hänen avuttomuuden tunnetta. (Vainio, 2018c, s. 
168 - 169)  
 
Kipupotilaan kivusta selviytymistä auttaa hoitavan henkilön antama tieto 
siitä, mistä kipu johtuu, miten sitä hoidetaan ja mitä hän itse voi tehdä ki-
vun lievittämiseksi (Salanterä ym., 2006, s. 24; Zibulski, 2014). Hoitajan tu-
lee ohjata potilasta tiedon lähteille, hän voi antaa tietoa vertaistuesta ja 
kertoa tiedon saanti kanavista. On myös tärkeää, että potilas tietää mitä 
tehdä ongelmatilanteissa. Tarvittaessa tietoa pitäisi antaa myös potilaan 
läheisille. (Eloranta & Virkki, 2011, s. 58; Miettinen, Malmgren & Saarelai-
nen, 2016, s. 17) 
 
Ihmisen suhtautuminen kipuun ja sairauskäyttäytyminen ovat kulttuuri-
sidonnaisia (Vainio, 2018b, s. 31, 34). Hoitavan henkilön tulisi ottaa huo-
mioon potilaan kulttuuritausta, koska erilaiset kulttuuritaustat saattavat 
aiheuttaa väärinymmärryksiä hoitotilanteessa. Suomen muuttuessa yhä 
monikulttuurisemmaksi, vaatii se hoitavalta henkilöltä potilaan kulttuuri-
taustan tuntemista. Hoitavan henkilön tulisi välttää stereotypioita ja en-
nakkokäsityksiä eri kulttuuritaustasta tuleviin potilaisiin ja niiden vaikutuk-
sista heidän hoitamiseen. Hoitotilanteissa väärinymmärryksiä voivat ai-
heuttaa esimerkiksi kielitaidottomuus, lääkitystä koskevat uskomukset, 
erilaiset vuorovaikutustavat ja suhtautuminen sairauteen. (Vainio, 2018b, 
s. 34, 38)  

5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa kipupotilaiden kohtaamisista 
sairaanhoitajien kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kohtaa-
misia potilasnäkökulmasta.  
 
Opinnäytetyön tilaaja on Kanta - Hämeen keskussairaalan kipupoliklinikka. 
Kipupoliklinikka tekee kivunhoitotyön lisäksi myös koulutustyötä. Näitä 
koulutuksia varten poliklinikan hoitaja kaipasi tietoa kipupotilaiden koke-
muksista. Potilaiden kokemuksien selvittämiseksi tarvittiin kontakti potilai-
siin. Koska salassapitovelvollisuuden takia sairaala ei potilaidensa yhteys-
tietoja voinut antaa, otettiin yhteyttä Suomen Kipu ry:n, joka on valtakun-
nallinen Kipupotilaiden, kipupotilaiden omaisten ja kivusta kiinnostunei-
den ihmisten etu-, yhteistyö- ja vertaistukijärjestö. (Suomen kipu, 2018) 
Paikallisyhdistyksen kautta saatiin kontakti kipupotilaisiin ja sieltä löydet-
tiin vapaaehtoisia haastateltavia. Kipupotilaat kokivat aiheen tärkeäksi ja 
mielellään kertoivat kokemuksistaan. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 
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 Minkälaisia kokemuksia kipupotilailla on hoitoonsa osallistuvien sairaan-
hoitajien kohtaamisista?  

 Miten kipupotilas haluaa tulla kohdatuksi?   
 
Tiedonhaussa on käytetty eri lähteitä, kuten hoitotyön kirjallisuutta, ai-
hetta käsitteleviä artikkeleita sekä tutkimuksia ja suosituksia. Tiedonhakua 
tehtiin tietokannoista, kuten Medic, Terveysportti ja Google Scholar. Tie-
toa haettiin asiasanoilla kipu, kivunhoito, sairaanhoitaja ja kohtaaminen. 
Myöhemmin aiheen tiedonhakua laajennettiin asiasanoilla vuorovaikutus-
taidot ja potilaan ohjaaminen. Asiasanoja haettiin YSA-sanastosta. Tiedon-
hakua tietokannoissa rajattiin vuosilukuihin 2013 – 2018. Pääsääntöisesti 
lähteinä on käytetty alle kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Hoitotyön kir-
jallisuudesta on opinnäytetyöhön valittu yksi yli kymmenen vuotta vanha 
hoitotyön kirja. 
 
Vastaavia tutkimuksia potilaiden kokemuksista on olemassa yllättävän vä-
hän. Sairaanhoitajalehdessä on vuonna 2003 julkaistu artikkeli, missä tut-
kittiin kroonista kipua sairastaneiden potilaiden ja heitä hoitavien sairaan-
hoitajien kokemuksia (Sandelin-Benkö, S., Sarvimäki, A. & Simonsen-Rehn, 
N., 2003). Artikkelissa nousi esiin hyvin samanlaisia ongelmia, kuin mitä 
haastattelemamme kipupotilaat toivat esille. Kipuklinikan ensikäynnin jäl-
keisiä potilaiden näkemyksiä on tutkittu YAMK-opinnäytetyössä (Karppi-
nen, M., 2006). Itä-suomen yliopistolle on tehty pro-gradu tutkielma poti-
laiden arvioista hoidon laadusta terveyskeskuksen vuodeosastoilla (Zi-
bulski, K., 2014). 
 

6 OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSMENETELMÄT 

Opinnäytetyö tehtiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutki-
musmenetelmänä opinnäytetyössä on teemahaastattelu ja aineiston ana-
lysointi sisällönanalyysillä. Laadullinen tutkimus tutkii ihmisten kokemuk-
sia, käsityksiä sekä ihmisen näkemysten kuvauksia. Laadullista tutkimusta 
käytetään, kun halutaan tietoa uusista tutkimus aiheista tai saada uusi nä-
kökulma tutkittuun aiheeseen. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 
löytää tutkimusaineistosta toimintatapoja, samankaltaisuutta tai eroavai-
suuksia. Laadullisessa tutkimuksessa ei tavoitella yleistettävyyttä, vaan sen 
tunnuspiirteitä ovat luonnollisuus, yksilöllisyys ja tutkimusasetelmien jous-
tavuus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013, s. 65 – 67) 
 
Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisuuden kuvaaminen 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 161). Tavoitteena on ymmärtää se 
tutkimukseen osallistuvan ihmisen näkökulmasta ja tutkimuksessa pyri-
tään tarkastelemaan aihetta niin kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista 
(Kylmä & Juvakka, 2012, s. 26; Hirsjärvi ym., 2010, s. 161). Kun tutkimus 
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tutkii kokemuksia, on tutkimukseen osallistuvia yleensä vähän ja tutkimuk-
sessa korostuu sen aineiston laatu. Aineistoa laadullisessa tutkimuksessa 
voidaan kerätä muun muassa haastattelulla. (Kankkunen & Vehviläinen-
Julkunen, 2013, s. 110, 114) 

6.1 Aineiston keruu teemahaastatteluin 

Haastattelu on yksi laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä aineistonke-
ruumenetelmistä. Haastattelumuotoja ovat esimerkiksi yksilöhaastattelu 
ja ryhmähaastattelu. Haastattelujen toteutustapa voi vaihdella haastatel-
tavan tapaamisesta puhelimessa tehtävään haastatteluun. Esimerkiksi yk-
silöhaastattelu sopii aineistonkeruumenetelmäksi etenkin silloin, kun tut-
kimusaihe on herkkä ja aiheeltaan vaikea. Se myös sopii haastateltavan 
omakohtaisen kokemuksen tutkimiseen. Haastattelumuodot voidaan 
myös jakaa strukturoinnin ja muodollisuuden mukaan, kuten strukturoitu 
haastattelu, teemahaastattelu tai avoin haastattelu. (Kankkunen & Vehvi-
läinen-Julkunen, 2013, s. 123 – 125; Vilkka, 2015, s. 123 – 124) 
 
Strukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan esimerkiksi lomakehaastatte-
lua, jossa ennalta sovitut kysymyssarjat esitetään aina samassa järjestyk-
sessä ja siinä on valmiit vastausvaihtoehdot. Teemahaastattelu on haastat-
telu, jossa on laadittu valmiit teemat tai aihepiirit. Haastattelun toteutus 
on vapaamuotoinen ja haastattelutilanteessa haastattelukysymyksiä voi 
täsmentää ja kysymysten esittämisjärjestystä voi vaihtaa.  Avoimessa haas-
tattelussa haastateltavalle esitetään vain aihe ja hän saa kertoa aiheesta 
vapaasti. Haastattelutilanteessa käsiteltävää aihetta voi syventää teke-
mällä kysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella. (Kankkunen & 
Vehviläinen-Julkunen, 2013, s. 123 – 125; Vilkka, 2015, s. 123 – 124) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää tutkittavaa aihetta 
saadulla aineistolla. Teemahaastattelussa haastateltavien valinnassa ko-
rostuu heidän halukkuus ja kyky keskustella tutkimuksen aiheesta. (Kylmä 
& Juvakka, 2012, s. 80) Teemahaastattelun kysymysten avulla pitäisi saada 
haastateltavaa kuvailemaan ja kertomaan kokemuksia käytännön esimer-
kein. Aineiston keräämisessä käytetään aineiston riittävyyteen viittaavaa 
saturaatio käsitettä. Sillä tarkoitetaan, että aineistoa kerätään päättä-
mättä etukäteen, esimerkiksi montako haastattelua tarvitaan. Aineisto on 
riittävä, kun samat asiat alkavat kertaantua haastatteluissa ja haastattelut 
eivät tuo tutkimuskysymysten kannalta uutta tietoa tekijöille. (Hirsjärvi 
ym., 2010, s. 182; Vilkka, 2015, s. 129) 
 
Haastatteluaineiston keräämisessä hyödynnetään nauhuria aineiston tal-
lentamiseen. Näin tutkijat voivat palata alkuperäiseen aineistoon analyysi-
vaiheessa. Tutkijoiden pitää tiedottaa haastatteluun osallistuvalle nauhoi-
tuksesta ennen aineiston keruuta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 
2013, s. 127) Kun tutkimuksen aineisto on kerätty, muutetaan haastatte-
luaineiston nauhoite tekstimuotoon. Haastatteluaineiston tekstimuotoon 
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muuttamista sanotaan litteroinniksi. Aineiston litterointi helpottaa tutki-
musaineiston analysointia eli aineiston järjestelmällistä läpikäymistä, ai-
neiston ryhmittelyä ja luokittelua. (Vilkka, 2015, s. 137) 

6.2 Aineiston analysointi sisällönanalyysilla 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi 
(Kankkunen & Vehviläinen, 2013, s. 163).  Sisällönanalyysin tarkoituksena 
on tuottaa tietoa tutkitusta aiheesta kerätyn aineiston avulla. Sisällönana-
lyysi on aineiston analyysimenetelmä, jonka avulla kuvataan analysoitavaa 
tekstiä. (Kylmä & Juvakka, 2012, s. 112) Aineiston analyysi aloitetaan haas-
tattelunauhoitteen litteroinnilla. Yleensä nauhoitettu haastatteluaineisto 
kirjoitetaan tekstiksi sanasta sanaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 
2013, s. 163) 

 
Litteroinnin jälkeen aineistoa käydään läpi ja aloitetaan merkitsemään lau-
seita tai sanoja, jolloin aineisto ryhmitellään ja luokitellaan. Merkittyjä lau-
seita laitetaan saman teeman alle ja se nimetään omaksi luokaksi. Merkityt 
lauseet voivat olla kuvailevia, tulkitsevia tai selittäviä. Kuvailevat merkin-
nät kuvaavat, sitä miten tutkija järjestää aineistonsa. Kun haastateltavien 
lausumia liitetään kuvailevaan merkintään, niin aineistoon saadaan tulkin-
taa. Selittävät merkinnät otetaan käyttöön, kun analyysin teoria alkaa hah-
mottua. Sisällönanalyysin tavoitteena on aiheen laaja, mutta tiivis esittä-
minen, jonka tuloksena syntyy käsiteluokituksia. (Kankkunen & Vehviläi-
nen-Julkunen, 2013, s. 164 – 166)  
 
Sisällönanalyysi voi olla induktiivista eli aineistolähtöistä tai deduktiivista 
eli teorialähtöistä analyysiä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä luoki-
tellaan sanoja tai lauseita niiden teoreettisen merkityksen perusteella. 
Tämä perustuu induktiiviseen päättelyyn, jota tutkimuskysymykset ohjaa-
vat. Luokittelut johdetaan aineistosta ja tutkimuskysymysten ohjaamina. 
Aineiston analysointi etenee tiivistämisen, luokittelun ja teoreettisten kä-
sitteiden luomisella vaiheittain. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013, 
s. 167) Jokainen luokka nimetään luokan sisältöä parhaiten kuvaavalla kä-
sitteellä. Tutkimuksen tuloksena luokittelusta muodostuu käsitteitä tai 
teoreettinen malli. (Vilkka, 2015, s. 164) 

6.3 Teemahaastatteluiden toteuttaminen 

Haastatteluita varten mietittiin haastattelukysymykset, jotka ovat liitteenä 
(Liite 1). Kysymykset toimivat haastattelutilanteessa apuna antaen rungon 
haastattelulle. Kipupotilaan kokemukset ovat kuitenkin niin henkilökohtai-
sia ja voivat olla usein kipeitäkin, että liian tiukka kysymyksissä ja käsikir-
joituksessa pysyminen ei olisi ollut kovin mielekästä. Tutki ja Kirjoita kir-
jassa (Hirsijärvi ym., 2010, s.205) haastattelutyyppisen tutkimuksen suu-
rena etuna pidetään sen joustavuutta, joka on todella tärkeässä asemassa 
etenkin haastateltaessa mahdollisesti vaihtelevakuntoisia kipupotilaita.   
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Teemahaastattelun kysymyksillä pyrittiin saamaan haastateltavilta vas-
taukset tutkimuskysymyksiin. Osa kysymyksistä oli niin kutsuttuja apuky-
symyksiä, joilla pyrittiin ohjailemaan keskustelua ja saamaan taustatietoa 
haastateltavan tilanteesta. Kysymyksistä kolme olivat tärkeimmät, näitä 
kutsutaan pääkysymyksiksi, pääasiassa näistä kolmesta saatiin vastaukset 
tutkimuskysymyksiin.  
 
Kävimme kipuyhdistyksen kokouksessa esittäytymässä, kertomasta työstä 
ja tavoitteista. Kokoukseen osallistuneilta kysyimme kiinnostusta osallis-
tua työhön ja saimme kiinnostuneilta yhteystietoja. Suunnitelmaseminaa-
rin jälkeen otimme yhteyttä muutamiin kiinnostuneisiin ja sovimme haas-
tattelut neljän kipupotilaan kanssa. Meillä oli ajatuksena antaa heidän 
miettiä haastatteluun lähtemistä ja varmistaa kiinnostus ja sopia haastat-
teluaika vasta harkinta-ajan jälkeen. Saimme yhteystietoja paikallaolleiden 
lisäksi myös muilta yhdistyksen toimijoilta. Myös jälkikäteen saatiin yhtey-
denottoja, kiinnostuneita haastateltavia olisi siis ollut enemmänkin, mutta 
työn laajuuden ja aikataulun rajallisuuden takia koettiin, että neljä haasta-
teltavaa oli tarpeeksi. Kipupotilaat kokivat aiheen tärkeäksi ja mielellään 
kertoivat kokemuksistaan. 
 
Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Haastattelut pyrittiin sopimaan 
rauhalliseen ja hiljaiseen paikkaan, jossa voitiin taata haastateltavan yksi-
tyisyys. Haastattelut tehtiin suurimmaksi osaksi haastateltavien kotona. 
Yksi haastatteluista tehtiin haastateltavan aloitteesta kahvilassa, jonka 
haastateltava tiesi olevan sopivan rauhallinen tähän tarkoitukseen. Yksilö-
haastatteluiden etuna oli, että niiden ajankohta ja paikat oli helposti sovit-
tavissa kunkin haastateltavan tilanteen mukaan.  
 
Haastateltavat olivat iältään keski-ikäisistä myöhäiskeski-ikäisiin. Haasta-
teltavat olivat olleet kivun vuoksi hoidossa noin viidestä vuodesta kol-
meenkymmeneen vuoteen. Haastateltavissa oli sekä miehiä että naisia. 
Haastateltavat olivat valmistautuneet haastattelutilanteeseen hyvin ja he 
olivat miettineet aihetta etukäteen. Haastateltavat vastasivat haastattelu 
kysymyksiin yleensä johdonmukaisesti. Haastattelut etenivät pääasiassa 
teemojen mukaisesti järjestyksessä. Ja tarvittaessa haastattelutilanteessa 
muistutettiin, että haetaan kokemuksia kohtaamisista sairaanhoitajan 
kanssa, ei lääkärin. Tarvittaessa haastattelukysymyksiä täydennettiin tai 
täsmennettiin ja tehtiin tarkentavia kysymyksiä. Haastattelut olivat kestol-
taan 30 minuutista noin 50 minuuttiin. Haastattelun jälkeen haastattelu 
nauha kirjoitettiin tekstiksi ennen seuraavaa haastattelua. Opinnäytetyön 
haastattelut ja litterointi tehtiin kolmen viikon aikana.  
 
Haastattelut nauhoitettiin puhelimen erilliselle muistikortille. Haastatelta-
valle kerrottiin myös haastattelumateriaalin säilytyksestä ja hävittämisestä 
opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen haastatteluaineisto 
hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 
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Teemahaastatteluin saatu materiaali on hieman työläämpi työstettävä, 
kuin strukturoidun haastattelun selkeämmin jäsennelty materiaali, mutta 
silti teemahaastattelun koettiin palvelevan tämän opinnäytetyön tiedon-
keruumenetelmänä strukturoitua haastattelua paremmin. 

6.3.1 Haastattelumateriaalin käsittely 

Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin auki tekstiksi. Alun perin ajatus oli 
kirjoittaa puhtaaksi, eli litteroida koko haastattelut sanasta sanaan. Toi-
saalta pitkien ja polveilevien haastatteluiden käsittelyssä järkevämpää oli 
kirjoittaa haastatteluita puhtaaksi valikoiden ja keskittyä jo purkamisvai-
heessa haastatteluissa esiin nousseisiin teemoihin (Hirsijärvi & Hurme, 
2008, s. 138). Osassa haastatteluja jätettiin litterointivaiheessa kirjoitta-
matta haastattelun kannalta epäolennaisia asioita. Näin saatiin materiaa-
lista helpommin käsiteltävää.  
 
Opinnäytetyön tilaajalta tuli toive siitä, että työ tuottaisi hänelle käyttökel-
poisia sitaatteja ja kuvauksia kipupotilaiden kokemista kohtaamisista. 
Tämä tietysti edellytti pääkysymysten vastausten tarkkaa litterointia. Hir-
sijärvi ja Hurme kertovat kirjassaan, että aineiston puhtaaksi kirjoittami-
sesta, eikä litteroinnin tarkkuudesta ole olemassa yksiselitteistä ohjetta 
(Hirsijärvi & Hurme, 2008, s. 139). Ihmisen luontaiseen puhetapaan usein 
kuuluu runsas täytesanojen ja maneerien käyttö, näitä poistettiin melko 
runsaasti litterointivaiheessa, jotta saatiin teksti luku- ja käsittelykel-
poiseksi.  
 
Pienen tutkimuksen pienestä yhteisöstä valikoituneiden haastateltavien 
yksityisyyden suojeleminen on tärkeää. Tästä syystä opinnäytetyössä ei 
millään tavalla yksilöidä tutkimustuloksia eikä julkaistavia lainauksia. Pie-
nen tutkimuksen etuna oli se, että opinnäytetyön tekijät itse olivat teke-
mässä haastatteluita, jolloin haastattelumateriaali oli tuttua jo ennen ai-
neiston purkamista. Tämä nopeutti aineiston käsittelyä ja helpotti haastat-
telumateriaaleissa toistuvien teemojen löytämistä. Haastattelunauhan kir-
joittaminen tekstiksi vei silti paljon aikaa ja esimerkiksi 30 minuutin haas-
tattelun kirjoittaminen tekstiksi vei aikaa noin kahdeksan tuntia. 

6.3.2 Sisällönanalyysin toteuttaminen 

Sisällönanalyysi on Tutkimushaastattelu – kirjassa (Hirsijärvi & Hurme, 
2008, s. 144-145) jaettu kolmeen vaiheeseen, aineiston luentaan eli kuvai-
luun, luokitteluun, yhteyksien löytämiseen ja yhdistelyyn ja lopulta rapor-
tointiin.  
 
Auki kirjoitetut ja kirjoitusasultaan siistityt haastatteluvastaukset luokitel-
tiin sen mukaan, kumpaan tutkimuskysymykseen niistä saatiin vastaukset. 
Osassa vastauksissa kerrottiin kokemuksia kohtaamisista ja osassa kipupo-
tilaat kertoivat, miten he haluaisivat tulla kohdatuksi.  
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Luokittelun jälkeen vastauksista etsittiin yhtäläisyyksiä käyttäen apuna 
haastatteluissa toistuvia teemoja. Teemat nimettiin teemasanoilla, kuten 
kuunteleminen, huomiointi, epäasiallinen käytös. Teemasanat ryhmiteltiin 
eri kategorioihin. Seuraavassa kuvassa on esitelty kaavio vuorovaikutuksen 
alle liittyvistä aiheista ja niihin liittyvistä teemasanoista. 
 
 

 

Kuva 1. Kaavio sisällönanalyysistä 

Haastattelumateriaaleja luettaessa ja käsiteltäessä niistä alkoi hyvin nope-
asti löytymään yhtenäisyyksiä, asioita, jotka toistuivat samankaltaisina 
haastatteluista toiseen. Myös erilaisia kohtaamisia oli, joista saatiin hyvin 
monipuolista materiaalia. Haastateltavat kertoivat mielellään kohtaamis-
kokemuksistaan. Osa kohtaamisista oli ollut hyviä ja osa taas ei niin hyviä. 
Haastateltavien toiveet kohtaamisista olivat keskenään hyvin samankaltai-
sia. 

7 TEEMAHAASTATTELUIDEN TULOSTEN ESITTELY 

Yhteenvetona haastatteluista voidaan todeta yhden haastateltavan sa-
noin, että kipupotilaan kohtaaminen ei todellakaan ole mitään tähtitie-
dettä. Vastaukset jaoteltiin sen pohjalta, miten ne vastasivat tutkimusky-
symyksiin. Erilleen ryhmiteltiin kertomukset kohtaamisista ja kohtaamisia 
koskevat toiveet. 

7.1 Kipupotilaiden kohtaamiset sairaanhoitajien kanssa 

Haastateltavilla oli erilaisia kokemuksia kohtaamisista sairaanhoitajien 
kanssa. Osa kohtaamisista oli jäänyt mieleen hyvinä, mutta iso osa haas-
tatteluissa esille tulleista kohtaamisista oli ollut jostain syystä epäonnistu-
neita. Onnistuneita kohtaamisia yhdisti muun muassa kiireettömyys ja 
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kuuntelutaito, todesta-ottaminen, ystävällisyys ja empaattisuus. Epäonnis-
tuneiden kohtaamisten ongelmana oli useimmiten hoitajan epäystävälli-
nen käytös, kommunikaatio-ongelmat ja hoidon jatkuvuuteen liittyvät on-
gelmat. 

7.1.1 Vuorovaikutus kohtaamisissa 

Hyvä kohtaaminen rakentuu ennen kaikkea onnistuneesta vuorovaikutuk-
sesta. Onnistunut vuorovaikutus edellyttää sitä, että pysähdytään kuunte-
lemaan mitä sanottavaa potilaalla on. Kiireettömyys ja aito läsnäolo koh-
taamisissa mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen. 
 
”vaikka niillä on kiire siellä niin, sitten ku sä kysyt jotain niin kyl niillä on 
aikaa sulle antaa, se on kyllä niinku hieno piirre siellä, että ne ei siinä sitä 
kiirettään kyllä näytäny” 
 
Todesta ottamisen tärkeys korostui myös useassa vastauksessa. Valitetta-
van usein potilailla oli tunne siitä, että heitä ei kohtaamistilanteissa us-
kottu. Potilaat olivat usein joutuneet tilanteisiin, joissa heillä oli tunne siitä, 
että heidän oli todisteltava hoitohenkilökunnalle kipunsa todellisuutta. 
Useimmat krooniset kiputilat eivät näy ulospäin. Silti potilaat olivat saa-
neet kohtaamisissa kuulla esimerkiksi, että he eivät näytä kipeältä. 
 
”hirveesti on ollu just sitä että, että että ethän sä näytä kipeeltä ja että 
en mä niinku niin, en mä niin siis näytäkkään et mutta ku ne kivut ei vaan 
näy päällepäin” 
 
Useat haastateltavat toivoivat hoitajilta läsnäoloa ja tukea. Läsnäolon 
puutteen epäiltiin joissain tapauksissa johtuvan pelosta potilasta tai poti-
laan tilannetta kohtaan. Läsnäolon puute lisää turvattomuudentunnetta.  
 
”siellä on aika yksinäinen olla siellä verhojen välissä, tuntuu että ketään ei 
kiinnosta tai ei ehkä se on väärin sanoo mut et kukaan ei ikäänkuin kurk-
kaakkaan et miten se siellä voi” 
 
Hyvän vuorovaikutuksen edellytyksenä on myös riittävä kielitaito. Hoitajan 
puutteellisen suomenkielentaidon koettiin hankaloittaneen kohtaamista 
joissain tapauksissa. Huono kielitaito voi aiheuttaa myös väärinkäsityksiä 
tai jopa vaaratilanteita hoitotyössä.  
 
”Se ei oikein ymmärtänyt mitään mitä mä yritin sille puhua…niinku täm-
mönen millä on vajaa suomen kieli, niin se ei mun mielestä sovi tommo-
seen puhelin soitto tilanteeseen, ku se ei ymmärrä kaikkia mitä puhutaan.” 
 
Osa potilaista oli joutunut kohtaamaan epäasiallista käyttäytymistä koh-
taamisissa hoitajien kanssa. Epäasiallinen käyttäytyminen potilaan koke-
mana voi olla esimerkiksi huutamista, tiuskimista, ylimielisyyttä, erilaisia 
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epäystävällisiä eleitä tai ilmeitä tai jopa välipitämättömyyttä ja potilaan ti-
lanteen huomioon ottamattomuutta. Epäasiallista käyttäytymistä oli esiin-
tynyt sekä puhelimessa, että kasvokkain kohdatessa. 
 
”Niin minä otin ja soitin niin se ei, se oli vähän semmonen, että kuules nyt. 
Siis siis semmonen vähän niinku käskevä ja ylimielinen, että ei niinku ollen-
kaan sanotaan asiakas palvelija. Et eihän sairaanhoitaja periaatteessa ole 
asiakaspalvelija, mut semmonen ystävällinen käytös ois ollu tosi kivaa” 
 
Potilaan tilan huomioon ottamattomuus voi olla esimerkiksi sitä, että ei 
huomioida hänellä olevia fyysisiä rajoitteita. Eräs haastateltavista esimer-
kiksi kertoi huomanneensa, kuinka hoitohenkilökunnan asenne hänen ti-
lanteeseensa oli muuttunut sen jälkeen, kun hän oli saanut selvästi näky-
vän liikkumisen ja kivunhoidon apuvälineen. 
 
”mä en nähnyt mistä kulmasta hän meni ja mä jouduin huuteleen sille 
aina, että odota mua.  sit hän odotti siellä kädet puuskassa ja sitten 
taas viuhuuu  ja mä en päässyt kovaa, joo mä jotenkin laiton sen, nuoruu-
den piikkiin, mut ajattelin kans et onko hän nyt ihan hirveen soveltuvassa 
hommassa” 
 
Kroonisen kivun hoitaminen on haastavaa. Kipupotilailla on usein jo val-
miiksi käytössään mittava lääkearsenaali ja muita kivunhoidon menetel-
miä. Silti joskus tulee tilanteita, jolloin kotona käytössä olevat keinot eivät 
riitä. Tällöin kipupotilas hakeutuu muiden potilaiden tavoin ensiapuun saa-
maan helpotusta kipuunsa. Ensiavussa ”luukulla” tapahtuva kohtaaminen 
on erityisen herkkä tilanne. Kipupotilas on usein kotonaan yrittänyt helpot-
taa kipuaan kaikilla käytössään olevilla keinoilla ja vasta huomattuaan nii-
den tehottomuuden hakeutunut ensiapuun. Näissä tilanteissa epäonnistu-
neita kohtaamisia oli haastateltavilla henkilöillä useita.   
 
”ja mä oon aina saanu ohjeeks. Että kun et enää pärjää kotona, mee sinne 
päivystykseen. Ja sit siel luukulla on siis joku täti, joka ei tiedä yhtään 
siis mun tilanteesta yhtään yhtään yhtään mitään. Niin se on vaan et 
mitä sä luulet, et me voidaan täällä sun kivulle tehdä” 

7.1.2 Ammatillisuus kohtaamisissa 

Hoitajan ammatillisuus näkyy kohtaamisina siinä, että hän osaa kohdata 
kipupotilaan kunnioittavasti ihmisenä, ilman ennakkoasennetta. Joistain 
vastauksista kävi ilmi, että potilaat olivat joutuneet kohtaamaan työhönsä 
tai tilanteeseen turhautuneita hoitajia. Turhautuminen näkyi kohtaami-
sissa hoitajan huonona käytöksenä potilasta kohtaan tai potilaan ja tilan-
teen välttelemisenä.  
 
”mä soitan sitä kelloa siel huoneessa niin se tulee siihen ovelle, et no 
mitä ny taas… siin niinku otetaan siis se viimenenkin ihmisarvon 
ripe niinku pois” 
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Joissain tapauksissa haastateltavat epäilivät kohtaamisen epäonnistuneen 
sairaanhoitajan puutteellisen ammattitaidon takia. Ammatillisuuteen liit-
tyy myös empaattisuus sekä sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen. Am-
matillinen ja empaattinen kohtaaminen tuo potilaalle turvaa ja lisää luot-
tamusta.  
 
”semmonen tuota hyvin, empaattinen ja niinku tavallaan turvalli-
nen; mä tiesin et mä oon hyvissä käsissä” 
 
Kipupotilaiden hoitamisessa kipulääkityksellä on iso merkitys. Joissain ta-
pauksissa kipulääkkeiden käytöstä oli epäselvyyttä tai erimielisyyttä kipu-
potilaan ja hoitajan tai kivunhoitoon osallistuvien ammattilaisten välillä. 
Näissä tapauksissa on havaittavissa myös epäammattimaiseen vallankäyt-
töön viittaavia piirteitä. Joissain tapauksissa potilas oli itsekin huomannut 
tilanteessa olevan kyse valtapelistä ja totesi seuraavan lainauksen mukaan 
tilanteen olleen ”uskomaton näytös”. 
 
”seuraavana aamuna oli ilmeisesti osastonhoitaja ja sitten tavallinen sai-
raanhoitaja kun ne mun yli siinä aamusella puhuvat et toi 
enää tarvi tota kipupumppua mä olin aivan siis sekasin siin, se oli niin suuri 
leikkaus, siis tokkurassa ja, ja tuota toinen hoitaja sanoi että kyllä se 
sen tarvii ja niin se osastonhoitaja voitti sen kisan ja multa otettiin se kipu-
pumppu pois samantien, se oli uskomaton näytös” 
 
Potilaan arvostavat ammattitaitoista hoitajaa ja kokevat hoitajan roolin 
merkittävänä ”tulkkina” itsensä ja lääkärin välillä. Suurin osa kontakteista 
terveydenhuoltoon alkaa kohtaamisesta hoitajan kanssa joko puhelimitse 
tai hoitajan vastaanotolla. Useampi haastateltava kertoi arvostavansa hoi-
tajan roolia tulkkina lääkärin ja potilaan välillä. 
 
”Et monesti lääkärikäynnin jälkeen on niinku et mitä se sano, että 
et sit ku juttelee hoitajan kanssa niin sit hoitaja niinku tavallaan et no 
se tarkotti sitä ja tää sana tarkottaa tätä. Ja että et semmosena tulkkina 
toimiminen ja sitten siis muutenkin semmosena niinku välikätenä siinä” 
 
”Ja sitten se hoitaja välittää sen lääkärille, että kyllä siis sillä hoitajalla on 
itseasiassa siis siis vähintäänkin niinkun yhtä suuri merkitys, kun lääkärillä 
ellei siis jopa isompi” 

7.1.3 Hoidon jatkuvuus 

Kroonisen kipupotilaan hoito on pitkä prosessi, toisinaan kivut voivat kes-
tää jopa koko potilaan eliniän. Pitkien kiputilojen hoidossa hoidon jatku-
vuudella on iso merkitys. Ihannetilanteessa potilaalla on jatkuvuutta kon-
takteissaan terveydenhoitoon.  
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”vuosien varrella, ku on hoitohenkilökunta vaihtunu, niin tuntuu et jatku-
vasti oli siis se tilanne et olit siin uudessa tilanteessa ja aina pitää uudelle 
ihmiselle niinku ihan alusta, että tota se on tosi kuluttavaa”  
 
Edellä lainauksessa mainitun kuluttavuuden lisäksi vaihtuvuus hoitajissa 
voi lisätä väärinymmärryksen ja tietokatkojen riskiä. Tämä taas voi vaaran-
taa potilasturvallisuutta ja haitata luottamuksellisen hoitosuhteen synty-
mistä. Jatkuvuus hoitosuhteessa lisää luottamusta ja näin tuo potilaalle 
myös turvallisuudentunnetta ja kokemuksen siitä, että potilaasta välite-
tään. 
 
”Se mikä oli ollu siel leikkauksessakin siinä nukuttajana, niin se tuli 
ihan henk kohtasesti tapaan ja kysyyn miten mä jaksan ja kyseli ja jutteli 
kaiken maailman asioita mun kanssa, sitten tästä jaksamisesta ja muusta” 
 
Pahimmillaan kipupotilaan hoito on yhden lainauksen mukaan vain sitä, 
että potilasta kyllä lääkitään, mutta muulla tavalla häntä ei pyritä autta-
maan.  
 
”sulle lyödään vaan ne lääkkeet, et niin sen jälkeen, sä vä-
hän niinku oot omillas. Että ei kukaan oo kiinostunu susta sen enempää 
eikä mistään suhun oteta yhteyttä” 
 
Hoitosuhteen jatkuvuus mahdollistaa potilaan avuntarpeen tarkemman 
kartoittamisen. Luottamuksellisen ja hyvän hoitosuhteen saavuttaminen 
parantaa myös mahdollisuuksia siihen, että potilas pystyy puhumaan tar-
peistaan ja saa tarvitsemansa avun. Hyvässä hoitosuhteessa potilaalle voi-
daan tarjota välineitä kivun kanssa selviämiseen, ahdistuksen ja kivun 
edessä voimattomuuden tunteen lievittämiseen.  

7.2 Hyvä kohtaaminen kipupotilaan toivomana 

Hyvältä kohtaamiselta kaikki haastateltavat toivoivat hyvin pitkälti samoja 
asioita. Samat toiveet nousivat esille jokaisessa haastattelussa. Tärkeim-
pänä korostui potilaan todesta ottaminen, hoitajan kuuntelutaito sekä ys-
tävällinen ja empaattinen käytös. Haastateltavat kokivat tärkeänä myös 
sen, että he saisivat hoitosuhteelle jatkuvuutta. Myös Hoitajan tavoitetta-
vuuden helppous oli haastateltavillemme tärkeää. 

7.2.1 Hoitajan empaattisuus ja vuorovaikutus kipupotilaan kanssa 

Haastatteluissa korostui hoitajan empaattisen käyttäytymisen tärkeys koh-
taamistilanteissa kipupotilaan kanssa. Haastateltavat toivoivat hoitajalta 
ymmärtävää ja todesta ottavaa sekä ystävällistä lähestymistapaa. Inhimil-
linen kohtaaminen, missä potilas kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi, on 
ehkä se mikä kiteyttää yhteen kaikki haastateltavien toiveet vuorovaiku-
tuksesta kohtaamistilanteissa. 
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”Hyvä kohtaaminen on se että, et niinku kuunnellaan ja otetaan sut ihmi-
senä” 
 
”ennen kaikkea semmonen, tavallaan potilasta arvostava ja empaattinen 
kohtaaminen” 
 
Haastateltavat toivoivat kohtaamiselta myös sitä, että heille ei tulisi tun-
netta siitä, että heitä ei uskota. Kipeän ihmisen on hyvin raskasta aina ter-
veydenhuollossa asioidessaan joutua vakuuttamaan hoitohenkilökunta 
siitä, että hän on oikeasti kipeä ja avun tarpeessa.  
 
”hyvä kohtaaminen ois semmonen, et sille potilaalle ei tuu semmosta oloa, 
että mua ei uskota. ..potilas voi olla niinku olla vapaa tavallaan siitä tun-
teesta, että pitääks sen taas alkaa niinku riitelemään siitä hoidosta.” 
 
Tunne kuulluksi tulemisesta ja siitä että potilasta uskotaan lisää luotta-
musta hoitosuhteessa ja luottamuksen rakentuminen on ensisijaisen tär-
keää hoidon onnistumisen kannalta. 
 
”hyvä kohtaaminen on, se on tosi, se on tosi pientä, se ei vaadi mitään, se 
ei oo siis mitään tähtitiedettä se kipupotilaan kohtaaminen. Se ei vaadi mi-
tään muuta, ku sen että, et potilaalla on semmonen olo, että et siihen ih-
miseen voi luottaa” 
 

7.2.2 Hoitosuhteen jatkuvuus, hoitajan tavoitettavuus ja ammattitaito 

Krooniset kiputilat ovat pitkäkestoisia ja niitä hoidetaan pitkiä aikoja. Vali-
tettavasti hoitosuhteet terveydenhoitoon eivät välttämättä aina kestä ko-
vin kauan ja useilla haastateltavilla oli kokemus siitä, kuinka he olivat sa-
man vaivan takia joutuneet asioimaan eri hoitajien ja lääkäreiden kanssa.  
 
Useat haastateltavista toivoivat, että saisivat hoitosuhteeseen jatkumoa, 
eikä aina tarvitsisi asioida eri hoitajien kanssa.  
 
”semmonen ois mukava, et sä saisit semmotteen hoitosuhteen, et sä olisit 
sen yhden ihmisen kanssa, ettei koko ajan vaihtuis nää henkilöt. Se on tosi 
rasittavaa aina kertoo se sama kuvio, tulee välillä aina tunne, että valeh-
telenks mä vaan muka olen kipee. et se olis niin paljon helpompi, että sulla 
olis koko ajan niinku sama henkilö kenen kanssa sä toimit” 
 
Pidempään jatkuva hoitosuhde lisää myös tärkeää luottamusta hoitajan ja 
kipupotilaan välillä. Krooninen kipu vaikuttaa potilaiden elämään niin mo-
nella eri osa-alueella, että hoitokontakteilta he toivoivat luottamuksen ra-
kentumista ja mahdollisuutta puhua tilanteistaan myös monipuolisemmin, 
kuin pelkkään kivunhoitoon liittyen. 
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”et siel olis yks ihminen sun omahoitaja esimerkiksi ja sillä ois tietyt asiak-
kaat kenen kanssa se touhuu, niin sais sen semmotteen toisenlaisen suh-
teen sen ihmisen kanssa. Se on helpompi keskustella kaikista ju-
tuista ku tää tekee aika paljon ongelmia elämään tämmönen kipu” 
 
Hoitajalta toivottiin myös helppoa tavoitettavuutta. Osalla potilaista oli 
huonoja kokemuksia esimerkiksi poliklinikan soittoajasta, kun taas osa po-
tilaista koki saaneensa hoitajaan tarvittaessa helposti yhteyden.  
 
Hoitajan ammattitaito lisää turvallisuuden- ja luottamuksentunnetta poti-
laassa. Hyvä ammattitaito koettiin tärkeäksi myös esitettäessä toiveita 
kohtaamisista.  
 
”se on kauheen tärkeetä, se osaaminen. Ne tietää, mitä he tekee, se 
on niinku mun mielestä hirveen tärkeetä. näkee et he on ammattitaito-
sia ja silloin luottaa siihen hoitajaan. Et okei toi hallittee hommansa 
ja mun on niinku hyvä olla, siis turvallinen olla tässä” 
 

8 POHDINTA 

Tämä tutkimus tuotti tärkeää tietoa kipupotilaiden ja sairaanhoitajien koh-
taamisista. Yhden haastateltavan lainauksen mukaan kipupotilaan kohtaa-
minen ei ole tähtitiedettä. Onnistunut kohtaaminen koostuu lopulta hyvin 
pienistä asioista: läsnäolosta, kuuntelemisesta ja todesta ottamisesta. On-
nistunut potilaskohtaaminen voi jopa pienentää potilaan kokemusta ki-
vusta. Epäonnistunut kohtaaminen taas voi pahentaa kipupotilaan tilaa ja 
vaikeuttaa kipukierteen katkaisemista.  
 
Haastatteluissa esille tulleissa positiivisissa kohtaamistilanteissa hoitajalla 
oli ollut aikaa kohdata potilas ilman kiireen tuntua. Potilasta oli kuunneltu 
ja oli otettu todesta potilaan kertoma. Potilaat arvostivat sitä, että heillä 
oli tunne siitä, että heistä välitetään. Tärkeää oli se, että hoitaja oli kiinnos-
tunut potilaan tilanteesta kokonaisuudessaan, ei pelkästään kiputilan-
teesta tai kivun hoitamisesta. Hyväksi koetussa kohtaamisessa potilaalla oli 
kokemus hoitajan hyvästä ammattitaidosta sekä ystävällisestä käytök-
sestä. Luottamuksen rakentuminen hoitosuhteeseen syntyy hyvistä koh-
taamiskokemuksista.  
 
Sairaanhoitajan työssä tärkeää on potilaan kohtaaminen ja vuorovaikutus-
taidot. Ihmiselle on tärkeää tulla kohdatuksi ja huomioiduksi, se on ihmi-
sen hyvinvoinnille merkityksellistä. Sairaanhoitajan vuorovaikutustaidot 
ovat myös tärkeässä osassa etenkin potilaan ohjauksessa, kannustami-
sessa ja motivoinnissa. Ja näiden oppimista ja harjoittelua pitäisikin koros-
taa sairaanhoitaja opinnoissa. Sairaanhoitajaopinnoissa vuorovaikutustai-
toja opetellaan ryhmätöissä, ohjausta opetellessa toisten opiskelijoiden 
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kanssa, sekä simulaatioissa. Kohtaamisen ja vuorovaikutustaitojen opetta-
mista ja harjoittelua olisi hyvä lisätä opintoihin, esimerkiksi simulaatioiden 
lisääminen voisi olla hyvä keino. Toisaalta simulaatioissa on välillä haasta-
vaa saavuttaa oikean potilaskontaktin tuntuma. 
 
Haastateltavat toivat haastatteluissa esille epäilyksen joidenkin hoitajien 
sopivuudesta alalle. Alalle hakeutuvan ihmisen oletetaan omaavan ter-
veen empatiakyvyn ja halun työssään auttaa toisia ihmisiä. Keväällä 2017 
uudistuneessa valintakokeessa ei enää ole käytössä psykologisia testejä. 
Testeissä painotetaan matemaattista kykyä, oppimisvalmiuksia sekä pää-
töksentekokykyä. Lähihoitajaopintojen valintakokeeseen kuuluva psykolo-
ginen testi poistui käytöstä jo aikaisemmin. Testin poistumisen on huo-
mattu vaikuttaneen siihen, että alalle on hakeutunut aikaisempaa enem-
män sinne sopeutumattomia henkilöitä.  
 
Nykyaikana sairaanhoitajan työ on erittäin monipuolista ja haastavaa. Hoi-
tajan työhön liittyy hoitotyön ja potilaskontaktien lisäksi paljon erilaisia toi-
mintoja, kuten kirjaaminen ja muu potilaalle näkymätön työ. Useissa pai-
kossa resurssit on vähennetty minimiin, mikä lisää työn kuormittavuutta. 
Vähennettyjä resursseja pyritään korvaamaan esimerkiksi uusilla teknolo-
giaratkaisuilla, mutta ne eivät korvaa hoitajan läsnäoloa. Hoitotyön kuor-
mittavuus ja myös kipupotilaiden hoidon haastavuus voi vaikuttaa hoito-
työtä tekeviin henkilöihin negatiivisesti esimerkiksi lisäämällä kyynisyyttä. 
Kyynistynyt, turhautunut ja työhönsä väsynyt hoitaja voi kohdata potilaan 
epäammattimaisesti, epäystävällisesti ja epäempaattisesti. Turhautunut 
hoitaja on riski potilaan hoidon laadulle ja potilasturvallisuudelle. 
 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkijoiden objektiivisuus, haas-
tattelut pyrittiin tekemään ilman ennakko-odotuksia. Vaikka ennen haas-
tatteluiden tekemistä aiheeseen on tutustuttu tutkimalla kirjallisuutta ja 
lukemalla aikaisempaa tutkimustietoa, pyrittiin jokainen haastatteluti-
lanne aloittamaan puhtaalta pöydältä, vertaamatta niitä aikaisempiin 
haastatteluihin tai valmiiseen teoriatietoon. Hyvin pian huomasimme kui-
tenkin, että haastateltavien kokemuksissa ja toiveissa oli hyvin paljon sa-
mankaltaisuutta.  
 
Tutkimuksen valmistuttua vertasimme johtopäätöksiä aikaisempaan tutki-
mustietoon (Sandelin-Benkö ym., 2003) ja löysimme tuloksissa yhtenäi-
syyksiä. Haastattelemamme potilaat olivat huomanneet hoitajien olevan 
joskus turhautuneita kroonisen kivunhoidon vaikeuteen ja siihen, että he 
eivät pysty potilaita auttamaan. Useat potilaat korostivat myös sitä, kuinka 
tärkeää on se, että heitä uskotaan. Sandelin-Benkön ym:n (2003) artikke-
lissa puhuttiin kivun kieltämisestä ja sen vastakohtana kivun myöntämi-
sestä. Tutkimuksen mukaan kivun myöntäminen on lähtökohta kipupoti-
laan auttamiselle. Hoitajan ymmärtäväisyys, empatiakyky ja taito kuun-
nella korostuivat tärkeinä asioina molemmissa tutkimuksissa.  
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Vaikka yhteneväisyys aikaisemman tutkimuksen kanssa toi varmuutta sii-
hen, että tämä tutkimus osattiin tehdä oikein ja osattiin kysyä oikeita ky-
symyksiä, herätti se silti tietynlaista epätoivoa. Jo 15 vuotta sitten on saatu 
kysymyksiin samankaltaisia vastauksia ja löydetty samankaltaisia epäkoh-
tia kohtaamisista. Eikö siinä ajassa ole mitään opittu? Mitä vaatisi hoitajien 
asenteen muuttaminen ja kuinka siinä onnistutaan? 
 
Vaikka haastateltavia oli vain muutamia, oli heille kaikille osunut useampi-
kin huono kokemus terveydenhuollosta. Molemmat tutkimuksen tekijät 
ovat työskennelleet terveydenhuollossa jo aikaisemmin ja tämä negatiivis-
ten kokemusten määrä oli hätkähdyttävä. Toisaalta tapauksista jotkut oli-
vat sellaisia, jonka pystyi hoitajan näkökulmasta ymmärtämään. Tämä ei 
silti vähennä potilaan negatiivisen kokemuksen aitoutta.  
 
Opinnäytetyön pohjalta heräsi ajatus jatkotutkimuksesta, jossa kerätään 
tietoa hoitajien kokemuksista kipupotilaiden hoidosta. Minkälaisena hoi-
tajat kokevat kipupotilaiden hoidon, mitä haasteita heillä on ollut kipupo-
tilaiden hoidossa ja kohtaamisissa kipupotilaiden kanssa. Missä he kokevat 
tarvitsevansa lisäkoulutusta ja kuinka he haluaisivat työtään ja ammattitai-
toaan kehittää. 
 
Koulutuksen lisääminen on hyvin tärkeässä asemassa potilaskokemuksen 
parantamisessa. Koulutusta tulisi lisätä opintoihin, mutta myös työpai-
koille. Koulutuksessa tärkeää olisi potilaan äänen ja kokemuksen saaminen 
mukaan koulutustilanteisiin. Esimerkiksi kokemuskouluttajien käyttöä 
voisi lisätä sekä koulussa, että työpaikkojen koulutuksissa. Koulutuksen li-
säksi myös resurssien lisääminen olisi tärkeää. Jatkuvan kiireen keskellä on 
vaikea luoda potilaalle kiireettömyyden tunnetta ja tarjota potilaalle se 
aika, mitä hänen kunnollinen huomioiminen ja kuunteleminen vaatisi.  
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Liite 1 
 
 
Sukupuoli, ikä  
  
Kipua aiheuttavat sairaudet/vammat?  
 

Oletko hoitokontaktissa terveydenhuoltoon kipusi takia? Missä kipuasi hoidetaan?  
  
Minkälainen kiputilanteesi on tällä hetkellä?  
  
Minkälaisia kivunhoitomenetelmiä sinulla on käytössä?  
 
Minkälaisia kohtaamisia sinulla on ollut kivunhoitoosi osallistuvien sairaanhoitajien kanssa?  
  
Minkälainen on hyvä kohtaaminen?  
  
Minkälainen on huono kohtaaminen?  
  
Minkälaisena koet sairaanhoitajan roolin kivunhoidossasi?  
  
Millaista tukea ja ohjausta olet saanut sairaanhoitajalta kivun hoitamisessa?  
  
Onko saamasi tuki ja ohjaus ollut sairaanhoitajalta riittävää?  
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 Liite 2 
 

LAINAUKSIA HAASTATTELUISTA KIPUPOLIKLINIKAN KOULUTUSKÄYTTÖÖN 
 
Kipupotilaiden kohtaamiset sairaanhoitajien kanssa 
 

Haastateltavilla oli erilaisia kokemuksia kohtaamisista sairaanhoitajien 
kanssa. Osa kohtaamisista oli jäänyt mieleen hyvinä, mutta iso osa haas-
tatteluissa esille tulleista kohtaamisista oli ollut jostain syystä epäonnistu-
neita. Onnistuneita kohtaamisia yhdisti muun muassa kiireettömyys ja 
kuuntelutaito, todesta-ottaminen, ystävällisyys ja empaattisuus. Epäonnis-
tuneiden kohtaamisten ongelmana oli useimmiten hoitajan epäystävälli-
nen käytös, kommunikaatio-ongelmat ja hoidon jatkuvuuteen liittyvät on-
gelmat. 
 

Vuorovaikutus kohtaamisissa 
 

Hyvä kohtaaminen rakentuu ennen kaikkea onnistuneesta vuorovaikutuk-
sesta. Onnistunut vuorovaikutus edellyttää sitä, että pysähdytään kuunte-
lemaan mitä sanottavaa potilaalla on. Kiireettömyys kohtaamisissa mah-
dollistaa hyvän vuorovaikutuksen. 
 
”Niin sitte hoitajat on, tai siis niil on aina aikaa.. mä koen et 
siitä mä saan niinku turvaa ja mä tiedän et mä voin kertoa sille hoita-
jalle. Sil on aikaa kuunnella se koko tarina” 
 
”vaikka niillä on kiire siellä niin, sitten ku sä kysyt jotain niin kyl niillä on ai-
kaa sulle antaa, se on kyllä niinku hieno piirre siellä, että ne ei siinä sitä kii-
rettään kyllä näytäny” 
 
Läsnäolo ja todesta ottaminen toistuivat myös useassa vastauksessa. 
 
”sairaanhoitaja on oivaltanut sen, että et hänen ei niinku kuulukkaan rat-
kaista sitä tilannetta siinä, vaan nimenomaan siis  vaan niinku uskoo. Us-
koa siis se potilaan tarina ja yrittää, vaikka esittää siltä, että sitä että hän 
yrittää niinku ymmärtää” 
 
”parhaimmat kohtaamiset on just niitä missä ei oo tarvinu paljo edes sa-
noo mitään, vaan että et siin niinku välittyy se, et mun ei tarvi jatkuvasti 
puolustautua. Tai, tai niinku jatkuvasti riidellä siis siitä oikeudesta 
saada hoitoa ja apua” 
 
Kaikki kiputilat, oikeastaan useimmat krooniset kiputilat, eivät näy ulos-
päin. Silti potilaat olivat saaneet kohtaamisissa kuulla, että eivät näytä ki-
peältä.  
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”hirveesti on ollu just sitä että, että että ethän sä näytä kipeeltä ja että 
en mä niinku niin, en mä niin siis näytäkkään et mutta ku ne kivut ei vaan 
näy päällepäin” 
 
Useat haastateltavat toivoivat hoitajilta läsnäoloa ja tukea. Läsnäolon 
puutteen epäiltiin joissain tapauksissa johtuvan pelosta potilasta tai poti-
laan tilannetta kohtaan. Läsnäolon puute lisää turvattomuudentunnetta.  
 
”ku niitä oli kaks mukillista niitä kipulääkkeitä, ni tuntu vähän niinku, että 
ne äkkiä vaan toi että olis kepillä työnnetty mulle, tuntu ettei kukaan us-
kaltanut tulla mun lähellekkä, ku mä olin vähän tuskasena sielä” 
 
”siellä on aika yksinäinen olla siellä verhojen välissä, tuntuu että ketään ei 
kiinnosta tai ei ehkä se on väärin sanoo mut et kukaan ei ikäänkuin kurk-
kaakkaan et miten se siellä voi” 
 
Hyvän vuorovaikutuksen edellytyksenä on myös riittävä kielitaito. Hoitajan 
puutteellisen suomenkielentaidon koettiin hankaloittaneen kohtaamista 
joissain tapauksissa. Huono kielitaito voi aiheuttaa myös väärinkäsityksiä 
tai jopa vaaratilanteita hoitotyössä.  
 
”Se ei oikein ymmärtänyt mitään mitä mä yritin sille puhua…niinku täm-
mönen millä on vajaa suomen kieli, niin se ei mun mielestä sovi tommo-
seen puhelin soitto tilanteeseen, ku se ei ymmärrä kaikkia mitä puhutaan.” 
 
Osa potilaista oli joutunut kohtaamaan epäasiallista käyttäytymistä koh-
taamisissa hoitajien kanssa. Epäasiallista käyttäytymistä oli esiintynyt sekä 
puhelimessa, että kasvokkain kohdatessa. Epäasiallinen käyttäytyminen 
voi olla huutamista, tiuskimista, ylimielisyyttä, erilaisia epäystävällisiä 
eleitä tai ilmeitä tai välipitämättömyyttä tai potilaan tilanteen huomioon 
ottamattomuutta. 
 
”sit mä soitan taas sinne, hyvä että ne ei huuda mulle puhelimeen.” 
 
”Niin minä otin ja soitin niin se ei, se oli vähän semmonen, että kuules nyt. 
Siis siis semmonen vähän niinku käskevä ja ylimielinen, että ei niinku ol-
lenkaan sanotaan asiakas palvelija. Et eihän sairaanhoitaja periaatteessa 
ole asiakaspalvelija, mut semmonen ystävällinen käytös ois ollu tosi kivaa” 
 
”Mut siis, siis tää hyökkäävyys ja tämmönen, ei se aggressiivisuutta 
ole, mut siis sellasta… että niinku puolustaako ne itteensä sillä, olemuksel-
laan, äänensävyillään ja tämmösillä. Ku he on niinku sillain vähän, 
että mä en rupeis sitten kyselee liikaa, mut se ei kyllä mua pysäytä, että 
jos mulla asiaa on, niin mä kysyn” 
 
”Mä sitten painelin päivystykseen, hirmu kipeenä, yön valvoneena ja sa-
noin luukulla että mulla on hirmunen kipu olkapäässä, hoitaja kysyi mitä 
lääkettä olet ottanut aamulla ja onko sulla sitä kotona vielä, mä sanoin 
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että on, no mene sinne kotiin ja syö niitä lääkkeitä, hän ei ottanut edes 
henkilötietoja. Mut mä olin niin kipee, et mä en jaksanut niinku mä nöy-
rästi käännyin. Mä aattelin et se oli aika uskaliasta” 
 
”Ei siis se oli aivan törkee, hän ei lähtenyt kellonsoittoon eikä mihinkään, 
vaan hän ihan ylimielisesti kesken mun lauseen” 
 
”mä en nähnyt mistä kulmasta hän meni ja mä jouduin huuteleen sille 
aina, että odota mua.  sit hän odotti siellä kädet puuskassa ja sitten 
taas viuhuuu  ja mä en päässyt kovaa, joo mä jotenkin laiton sen, nuoruu-
den piikkiin, mut ajattelin kans et onko hän nyt ihan hirveen soveltuvassa 
hommassa” 
 
”ja mä oon aina saanu ohjeeks. Että kun et enää pärjää kotona, mee sinne 
päivystykseen. Ja sit siel luukulla on siis joku täti, joka ei tiedä yhtään 
siis mun tilanteesta yhtään yhtään yhtään mitään. Niin se on vaan et 
mitä sä luulet, et me voidaan täällä sun kivulle tehdä” 
 

Ammatillisuus kohtaamisissa 
 

” se saattaa olla et se hoitaja niinku tuskastuu siihen, että ei pysty auttaan. 
Ja sit se purkaa sen tavallaan kiukkuna niinku potilasta kohtaan, mikä taas 
ei oo niinku ammattimaista siis ollenkaan” 
 
Joistain vastauksista kävi ilmi, että potilaat olivat joutuneet kohtaamaan 
työhönsä tai tilanteeseen turhautuneita hoitajia. Turhautuminen näkyi 
kohtaamisissa hoitajan huonona käytöksenä potilasta kohtaan tai potilaan 
ja tilanteen välttelemisenä.  
 
”mä soitan sitä kelloa siel huoneessa niin se tulee siihen ovelle, et no 
mitä ny taas… siin niinku otetaan siis se viimenenkin ihmisarvon 
ripe niinku pois” 
 
Hoitajan ammatillisuus näkyy kohtaamisina siinä, että hän osaa kohdata 
kipupotilaan kunnioittavasti ihmisenä, ilman ennakkoasennetta. Joissain 
tapauksissa haastateltavat epäilivät kohtaamisen epäonnistuneen sairaan-
hoitajan puutteellisen ammattitaidon takia.  
 
”mulle tuli semmonen tunne, että se alko pelkään mua, ettei se uskaltanut 
olla enää mun kaa siinä tilassa, se ei varmaan tienny miten sen olis pitänyt 
toimia” 
 
Ammatillisuuteen liittyy myös empaattisuus sekä sairaanhoitajan ammatil-
linen osaaminen. Ammatillinen ja empaattinen kohtaaminen tuo potilaalle 
turvaa ja lisää luottamusta.  
 
”semmonen tuota hyvin, empaattinen ja niinku tavallaan turvalli-
nen; mä tiesin et mä oon hyvissä käsissä” 
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Kipupotilaiden hoitamisessa kipulääkityksellä on iso merkitys. Joissain ta-
pauksissa kipulääkkeiden käytöstä oli epäselvyyttä tai erimielisyyttä kipu-
potilaan ja hoitajan tai kivunhoitoon osallistuvien ammattilaisten välillä. 
Näissä tapauksissa on havaittavissa myös epäammattimaiseen vallankäyt-
töön viittaavia piirteitä. Joissain tapauksissa potilas oli itsekin huomannut 
tilanteessa olevan kyse valtapelistä ja totesi seuraavan lainauksen mukaan 
tilanteen olleen ”uskomaton näytös”. 
 
”seuraavana aamuna oli ilmeisesti osastonhoitaja ja sitten tavallinen sai-
raanhoitaja kun ne mun yli siinä aamusella puhuvat et toi 
enää tarvi tota kipupumppua mä olin aivan siis sekasin siin, se oli niin suuri 
leikkaus, siis tokkurassa ja, ja tuota toinen hoitaja sanoi että kyllä se 
sen tarvii ja niin se osastonhoitaja voitti sen kisan ja multa otettiin se kipu-
pumppu pois sen samantien, se oli uskomaton näytös” 
 
Myös hoitajan osaaminen on isossa osassa ammatillisuutta. Potilaan arvos-
tavat ammattitaitoista hoitajaa ja kokevat hoitajan roolin merkittävänä 
”tulkkina” itsensä ja lääkärin välillä. Suurin osa kontakteista terveyden-
huoltoon alkaa kohtaamisesta hoitajan kanssa joko puhelimitse tai hoita-
jan vastaanotolla.  
 
”siis sillain et ne tietää siitä, mistä niinkun on kyse, että just osaavat sit sa-
noo, että, että riittääkö niinku esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanotto vai 
pitääkö mennä lääkäriin, et heillä on semmonen tieto taito siellä” 
 
Useampi haastateltava kertoi arvostavansa hoitajan roolia tulkkina lääkä-
rin ja potilaan välillä:  
 
”Et monesti lääkärikäynnin jälkeen on niinku et mitä se sano, että 
et sit ku juttelee hoitajan kanssa niin sit hoitaja niinku tavallaan et no 
se tarkotti sitä ja tää sana tarkottaa tätä. Ja että et semmosena tulkkina 
toimiminen ja sitten siis muutenkin semmosena niinku välikätenä siinä” 
 
”Ja sitten se hoitaja välittää sen lääkärille, että kyllä siis sillä hoitajalla on 
itseasiassa siis siis vähintäänkin niinkun yhtä suuri merkitys, kun lääkärillä 
ellei siis jopa isompi” 
 

Hoidon jatkuvuus 
 

Kroonisen kipupotilaan hoito on pitkä prosessi, toisinaan kivut voivat kes-
tää jopa koko potilaan eliniän. Pitkien kiputilojen hoidossa hoidon jatku-
vuudella on iso merkitys. Ihanne tilanteessa potilaalla on jatkuvuutta kon-
takteissaan terveydenhoitoon.  
 
”vuosien varrella ku on hoitohenkilökunta vaihtunu, niin tuntuu et jatku-
vasti oli siis se tilanne et olit siin uudessa tilanteessa ja aina pitää uudelle 
ihmiselle niinku ihan alusta, että tota se on tosi kuluttavaa”  
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Edellä lainauksessa mainitun kuluttavuuden lisäksi vaihtuvuus hoitajissa 
voi lisätä väärinymmärryksen ja tietokatkojen riskiä. Tämä taas voi vaaran-
taa potilasturvallisuutta ja haitata luottamuksellisen hoitosuhteen synty-
mistä. Jatkuvuus hoitosuhteessa lisää luottamusta ja näin tuo potilaalle 
myös turvallisuudentunnetta ja kokemuksen siitä, että potilaasta välite-
tään. 
 
”Se mikä oli ollu siel leikkauksessakin siinä nukuttajana, niin se tuli 
ihan henk kohtasesti tapaan ja kysyyn miten mä jaksan ja kyseli ja jutteli 
kaiken maailman asioita mun kanssa, sitten tästä jaksamisesta ja muusta” 
 
Pahimmillaan kipupotilaan hoito on yhden lainauksen mukaan vain sitä, 
että potilasta kyllä lääkitään, mutta muulla tavalla häntä ei pyritä autta-
maan.  
 
”sulle lyödään vaan ne lääkkeet, et niin sen jälkeen, sä vä-
hän niinku oot omillas. Että ei kukaan oo kiinostunu susta sen enempää 
eikä mistään suhun oteta yhteyttä” 
 
Hoitosuhteen jatkuvuus mahdollistaa potilaan avuntarpeen tarkemman 
kartoittamisen. Luottamuksellisen ja hyvän hoitosuhteen saavuttaminen 
parantaa myös mahdollisuuksia siihen, että potilas pystyy puhumaan tar-
peistaan ja saa tarvitsemansa avun. Hyvässä hoitosuhteessa potilaalle voi-
daan tarjota välineitä kivun kanssa selviämiseen, ahdistuksen ja kivun 
edessä voimattomuuden tunteen lievittämiseen.  
 

Hyvä kohtaaminen kipupotilaan toivomana 
 

Hyvältä kohtaamiselta kaikki haastateltavat toivoivat hyvin pitkälti samoja 
asioita. Samat toiveet nousivat esille jokaisessa haastattelussa. Tärkeim-
pänä korostui potilaan todesta ottaminen, hoitajan kuuntelutaito sekä ys-
tävällinen ja empaattinen käytös. Haastateltavat kokivat tärkeänä myös 
en, että he saisivat hoitosuhteelle jatkuvuutta. Myös Hoitajan tavoitetta-
vuuden helppous oli haastateltavillemme tärkeää. 
 

Hoitajan empaattisuus ja vuorovaikutus kipupotilaan kanssa 
 

Haastatteluissa korostui hoitajan empaattisen käyttäytymisen tärkeys koh-
taamistilanteissa kipupotilaan kanssa. Haastateltavat toivoivat hoitajalta 
ymmärtävää ja todesta ottavaa sekä ystävällistä lähestymistapaa. Inhimil-
linen kohtaaminen, missä potilas kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi, on 
ehkä se mikä kiteyttää yhteen kaikki haastateltavien toiveet vuorovaiku-
tuksesta kohtaamistilanteissa. 
 
”Hyvä kohtaaminen on se että, et niinku kuunnellaan ja otetaan sut ihmi-
senä” 
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”ennen kaikkea semmonen, tavallaan potilasta arvostava ja empaattinen 
kohtaamine” 
 
”pientä siis, ei sen tarvi olla, ikäänkuin semmosta nähdyksi tulemista kai-
paa” 
 
”Ne on ymmärtäväisiä, empaattisia, mitä tällain näin niinku, sanotaan et 
he on oikeella alalla.”  
 
Haastateltavat toivoivat kohtaamiselta myös sitä, että heille ei tulisi tun-
netta siitä, että heitä ei uskota. Kipeän ihmisen on hyvin raskasta aina ter-
veydenhuollossa asioidessaan joutua vakuuttamaan hoitohenkilökunta 
siitä, että hän on oikeasti kipeä ja avun tarpeessa.  
 
”hyvä kohtaaminen ois semmonen, et sille potilaalle ei tuu sem-
mosta oloa, että mua ei uskota. ..potilas voi olla niinku olla vapaa tavallaan 
siitä tunteesta, että pitääks sen taas alkaa niinku riitelemään siitä hoi-
dosta.” 
 
Tunne kuulluksi tulemisesta ja siitä että potilasta uskotaan lisää luotta-
musta hoitosuhteessa ja luottamuksen rakentuminen on ensisijaisen tär-
keää hoidon onnistumisen kannalta. 
 
”hyvä kohtaaminen on, se on tosi, se on tosi pientä, se ei vaadi mitään, se 
ei oo siis mitään tähtitiedettä se kipupotilaan kohtaaminen. Se ei vaadi mi-
tään muuta, ku sen että, et potilaalla on semmonen olo, että et siihen ih-
miseen voi luottaa” 
 

Hoitosuhteen jatkuvuus, hoitohenkilökunnan tavoitettavuus ja ammattitaito 
 

Krooniset kiputilat ovat pitkäkestoisia ja niitä hoidetaan pitkiä aikoja. Vali-
tettavasti hoitosuhteet terveydenhoitoon eivät välttämättä aina kestä ko-
vin kauan ja useilla haastateltavilla oli kokemus siitä, kuinka he olivat sa-
man vaivan takia joutuneet asioimaan eri hoitajien ja lääkäreiden kanssa.  
 
Useat haastateltavista toivoivat, että saisivat hoitosuhteeseen jatkumoa, 
eikä aina tarvitsisi asioida eri hoitajien kanssa.  
 
”semmonen ois mukava, et sä saisit semmotteen hoitosuhteen, et sä olisit 
sen yhden ihmisen kanssa, ettei koko ajan vaihtuis nää henkilöt. Se on tosi 
rasittavaa aina kertoo se sama kuvio, tulee välillä aina tunne, että valehte-
lenks mä vaan muka olen kipee. et se olis niin paljon helpompi, että sulla 
olis koko ajan niinku sama henkilö kenen kanssa sä toimit” 
 
Pidempään jatkuva hoitosuhde lisää myös tärkeää luottamusta hoitajan ja 
kipupotilaan välillä. Krooninen kipu vaikuttaa potilaiden elämään niin mo-
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nella eri osa-alueella, että hoitokontakteilta he toivoivat luottamuksen ra-
kentumista ja mahdollisuutta puhua tilanteistaan myös monipuolisemmin, 
kuin pelkkään kivunhoitoon liittyen. 
 
”et siel olis yks ihminen sun omahoitaja esimerkiksi ja sillä ois tietyt asiak-
kaat kenen kanssa se touhuu, niin sais sen semmotteen toisenlaisen suh-
teen sen ihmisen kanssa. Se on helpompi keskustella kaikista ju-
tuista ku tää tekee aika paljon ongelmia elämään tämmönen kipu” 
 
Hoitajalta toivottiin myös helppoa tavoitettavuutta. Osalla potilaista oli 
huonoja kokemuksia esimerkiksi poliklinikan soittoajasta, kun taas osa po-
tilaista koki saaneensa hoitajaan tarvittaessa helposti yhteyden.  
 
”Se on ihan tsäkää kun on se tunnin soittoaika ja sinne kaikki soittaa niin 
kuka sattuu pääseen, et se on vähän semmosta” 
 
Hoitajan ammattitaito lisää turvallisuuden- ja luottamuksentunnetta poti-
laassa. Hyvä ammattitaito koettiin tärkeäksi myös esitettäessä toiveita 
kohtaamisista.  
 
”se on kauheen tärkeetä, se osaaminen. Ne tietää, mitä he tekee, se 
on niinku mun mielestä hirveen tärkeetä. näkee et he on ammattitaito-
sia ja silloin luottaa siihen hoitajaan. Et okei toi hallittee hommansa 
ja mun on niinku hyvä olla, siis turvallinen olla tässä” 
 

 


