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1 JOHDANTO 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE) muodostavat merkittävän kansantervey-

dellisen ongelman, ja niiden yleisyys on kasvussa eritysesti työikäisten kes-

kuudessa. Sairauksiin olennaisesti liittyvä pitkäkestoinen kipu lisää inhimillistä 

kärsimystä, työkyvyttömyyttä ja yhteiskunnan kustannuksia. (Kansaneläkelai-

tos 2016; Koskinen ym. 2011.) Nykytiedon valossa kipukokemus on moniulot-

teinen ilmiö, jonka syntymiseen, voimakkuuteen ja pitkittymiseen vaikuttavat 

useat eri fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset tekijät. Näin ollen kokonaisval-

tainen kivunhoito tarkoittaa kaikkiin näihin osa-alueisiin vaikuttamista. (Gran-

ström 2010, 14–33; Vainio 2009, 33–36.)  

 

Pitkäkestoisen kivun hoidon tavoitteina ovat potilaan oireiden lievittyminen, toi-

mintakyvyn säilyminen ja hyvän elämänlaadun turvaaminen kivusta huoli-

matta. (Kipu 2017.) Onnistunut omahoito voi edellyttää potilaalta huomattavaa 

elämäntapamuutosta, jossa potilas tunnistaa terveysongelmansa, ottaa vas-

tuun hoidostaan ja on motivoitunut muuttamaan selviytymistään haittaavia 

ajattelu- ja toimintatapoja. (Kalso 2018; Hautala & Ketola 2017, 37–39; Musta-

joki & Alenius 2017; Vainio 2009, 124–126.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas työikäisille TULE-potilaille 

pitkäkestoisen kivun omahoidosta. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä TULE-

potilaiden tietoa kivusta sekä antaa konkreettisia keinoja kokonaisvaltaiseen 

kivunhallintaan. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Itä-Savon sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä (Sosteri). Oppaan toteutuksessa hyödynnettiin Jämsän ja Manni-

sen (2000) viisiportaista sosiaali- ja terveysalan tuotekehitysmallia. 

 

Pitkäkestoisen TULE-kivun hoidossa tarvitaan usein moniammatillista osaa-

mista, minkä vuoksi opas laadittiin yhteistyössä hoitotyön ja fysioterapian am-

mattilaisten kanssa. Oppaan kohderyhmä rajattiin alaselkäkipu-, niskakipu- ja 

nivelrikkopotilaisiin, sillä nämä ovat työikäisten kannalta keskeisimpiä TULE-

sairauksia. (Koskinen ym. 2011; Aromaa & Koskinen 2002.) Näin ollen myös 

oppaan teoreettinen viitekehys pohjattiin tätä potilasryhmää käsitteleviin tutki-

muksiin. Ehdotus oppaan kohdentamisesta työikäisille taas saatiin suoraan 

toimeksiantajalta. 
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Kohderyhmästä poissuljettiin nivelreuma- ja osteoporoosipotilaat, sillä näiden 

tautien syntymekanismi ja hoito poikkeavat merkittävästi muista TULE-sai-

rauksista. Nivelreuma on autoimmuuniprosessissa syntyvä tulehduksellinen 

sairaus, jonka etenemistä voidaan hidastaa ainoastaan lääkehoidolla (Suo-

men Reumaliitto ry 2017). Osteoporoosi sen sijaan johtuu luun mineraalimää-

rän vähentymisestä ja luukudoksen heikentymisestä, ja sitä hoidetaan kal-

sium- ja D-vitamiinilisillä sekä luustolääkkeillä (Mustajoki 2017). Koska nivel-

reuman ja osteoporoosin hoidon keskiössä on sairausspesifinen lääkitys, ei 

oppaassa painotettavia lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja voida suositella näi-

den sairauksien ensisijaiseksi hoidoksi. 

 

2 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS 

Sosteri on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen tarjoaja 

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Sosteri 

vastaa Savonlinnan ja Enonkosken koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

kokonaisuuden sekä Rantasalmen ja Sulkavan erikoissairaanhoidon palvelu-

jen järjestämisestä. Sosterin toiminta-alueen väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 

noin 43 000 henkilöä. Alueensa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi Sosteri tekee tiivistä yhteistyötä Kuopion yliopistosairaalan erityisvas-

tuualueen toimijoiden kanssa. (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

2018a.) 

 

Sosterin arvoiksi on nimetty hyvinvointi, asiakas ensin, vastuullisuus ja uudis-

tuva osaaminen. Sosterin keskeisiä strategisia tavoitteita vuosille 2017-2019 

ovat prosessijohtaminen, laadukkaan hoidon tarjoaminen ilman viivettä ja jo-

noja, sähköisten palvelujen vakiinnuttaminen, väestön vastuuttaminen omasta 

terveydestään ja hyvinvoinnistaan huolehtimiseen, kustannusten vähentämi-

nen virtausta parantamalla sekä esimiesosaamisen varmistaminen. Strategian 

toteutumista ja palvelujen laatua arvioidaan muun muassa asiakas- ja henki-

löstötyytyväisyysmittareilla, prosessien läpimenoaikojen seurannalla sekä alu-

een väestön ja Sosterin henkilöstön sairauspäivärahojen kertymällä. Lisäksi 

Sosterin tavoitteena on toimia varteenotettavana ja kilpailukykyisenä vaihtoeh-

tona, kun asiakkaiden vapaus valita terveyspalvelunsa laajenee SOTE-uudis-

tuksen myötä. (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2016.) 
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3 TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET 

Ihmisen tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luustosta, nivelistä sekä luihin kiinnitty-

vistä poikkijuovaisista lihaksista eli luustolihaksista. Tuki- ja liikuntaelimistöön 

luetaan myös nivelsiteet, lihaskalvot ja jänteet. Ihmisen yli 200 luuta antavat 

keholle muodon ja suojaavat sisäelimiä. Yli 300 lihaksensa avulla ihminen 

taas liikkuu, muuttaa ja ylläpitää asentoaan sekä välittää tietoa toisille ihmi-

sille. (Nienstedt ym. 2016, 104–105.)  

 

TULE-sairauksilla tarkoitetaan luiden, nivelten ja luustolihasten sairauksia. Yh-

teensä niistä kärsii yli miljoona suomalaista ja työikäisistä joka viides. Sairauk-

sien kehittyminen on usein seurausta erilaisten biopsykososiaalisten riskiteki-

jöiden kasaantumisesta pitkällä aikavälillä. Näitä riskejä ovat muun muassa 

perinnöllinen alttius, lihavuus, vähäinen fyysinen aktiivisuus, tupakointi sekä 

työhön liittyvä raskas fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen kuormitus. TULE-

sairauksille on tyypillistä samanaikainen esiintyvyys muiden somaattisten sai-

rauksien kanssa, ja toisaalta niihin liittyvä kipu altistaa muun muassa mielen-

terveyden häiriöille. (Tuki ja liikuntaelinliitto ry s.a.; Työterveyslaitos s.a.) 

 

Yksinään ja liitännäisongelmineen TULE-sairaudet aiheuttavat huomattavaa 

inhimillistä kärsimystä, työkyvyn vajausta ja yhteiskunnan kustannusten kas-

vua (Tuki ja liikuntaelinliitto ry s.a.). TULE-sairaudet ovat myös yleisin peruste 

sairauspäivärahamaksuihin. Oheisessa taulukossa 1 on vertailtu Kansanelä-

kelaitoksen (Kela) tuoreimmassa tilastollisessa vuosikirjassa esiteltyjä viiden 

yleisimmän sairausryhmän mukaan maksettujen päivärahojen määriä miljoo-

nissa euroissa sekä prosentteina. (Kansaneläkelaitos 2016.) 
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Taulukko 1. Sairauspäivärahat sairauden mukaan 2016 (Kansaneläkelaitos 2016) 

Sairausryhmä Maksetut päivärahat, 
milj. € 

Maksetut päivärahat, 
% 

Tuki- ja liikuntaelinten, 
sidekudoksen sairaudet 

257,74 33,3 

Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt 

176,86 22,9 

Vammat, myrkytykset ja 
eräät muut ulkoisten 
syiden seuraukset 

111,26 14,4 

Kasvaimet 66,67 8,6 

Verenkiertoelinten sai-
raudet 

43,17 5,6  

 

Vuonna 2016 maksetuista päivärahoista kolmasosan perusteena olivat TULE-

sairaudet. Ero seuraavaksi yleisimpään maksuperusteeseen, eli mielentervey-

den ja käyttäytymisen häiriöihin, oli yli 10 prosenttiyksikköä. Kaikista makse-

tuista päivärahoista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä johtui 23 %, 

vammoista, myrkytyksistä ja muista ulkoisten syiden seurauksista 14 %, kas-

vaimista 9 % ja verenkiertoelinten sairauksista 6 %. (Kansaneläkelaitos 2016.) 

 

Työikäisten kannalta keskeisimpiä TULE-sairauksia ovat alaselkäkipu, niska-

kipu ja nivelrikko. Terveys 2011 -tutkimukseen osallistuneista naisista 41 % ja 

miehistä 35 % oli kokenut selkäkipua viimeisen kuukauden aikana. Edelliseen 

Terveys 2000 -tutkimukseen verrattuna sekä selkä, niska- että polvikivut ovat 

yleistyneet erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. (Koskinen ym. 2011.) Sen si-

jaan nivelrikko on harvoin nuorten työikäisten kivun syy, mutta sekä polven 

että lonkan nivelrikon yleisyys kasvaa nopeasti yli 55-vuotiaiden keskuudessa 

(Aromaa & Koskinen 2002). 

 

Seuraavissa luvuissa on esitelty alaselkäkivun, niskakivun sekä nivelrikon 

syyt, oireet, potilaan tutkiminen sekä sairauskohtaiset hoidon periaatteet. Sai-

rauksiin olennaisesti liittyvän pitkäkestoisen kivun syihin ja omahoidon osa-

alueisiin on paneuduttu tarkemmin luvuissa 4–8. 

 

3.1 Alaselkäkipu 

Alaselkäkipu yleistyvä vaiva työikäisten keskuudessa. Sille altistavat kutakuin-

kin samat riskitekijät kuin muillekin TULE-sairauksille. Yli 90 % tapauksista ki-
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vulle ei pystytä löytämään selkeää syytä, jolloin puhutaan epäspesifistä alasel-

käkivusta. Vain 6-10 % tapauksista kipu johtuu vakavasta sairaudesta ja loput 

muista spesifeistä selän sairauksista, kuten välilevytyristä. Alaselkäkipu voi-

daan jaotella myös oireiden keston mukaan äkilliseen, pitkittyvään tai pitkä-

kestoiseen kipuun (ks. 4.1. Kivun luokittelu). (Alaselkäkipu 2017; Karppinen 

ym. 2017.) 

 

Vakavia syitä selkäkivulle ovat ratsupaikkaoireyhtymä, aorttapullistuman re-

peämä, pahanlaatuiset kasvaimet, bakteerien aiheuttamat nikamatulehdukset 

sekä murtumat. Näihin sairauksiin voivat viitata sietämättömän kova, etenevä 

tai yli kuukauden kestävä kipu, nivusalueen ja alaraajojen tuntopuutokset ja 

heikkous, häiriöt virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyssä, yleistilan lasku, infektio-

oireet tai edeltävä tapaturmainen kaatuminen. Edellä kuvattujen oireiden il-

maantuminen vaatii päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa erikoissairaanhoi-

dossa. (Alaselkäkipu 2017; Karppinen ym. 2017.) 

 

Muita spesifejä syitä alaselkäkivulle ovat välilevytyrä, lannerangan ydin- tai 

hermojuurikanavan ahtauma, välilevyrappeuma, nikaman siirtymä ja selkäran-

kareuma. Nikamien ja hermokanavien sairauksiin liittyy tavallisesti alaraajaan 

säteilevää kipua. Näiden sairauksien hoidossa käytetään konservatiivista kun-

toutusta, kipulääkitystä tai leikkausta. Välilevyjen rappeuma sen sijaan on nor-

maali ikääntymiseen liittyvä muutos, jolle ei ole spesifiä hoitoa. Selkärankareu-

man diagnoosista, tutkimuksesta ja hoidosta taas vastaa reumatautien erikois-

lääkäri. (Alaselkäkipu 2017.) 

 

Lääkärin vastaanotolla vakavien ja muiden spesifien sairauksien poissulkemi-

nen tapahtuu potilasta haastattelemalla. Oireiden laatu, kesto ja sijainti selvite-

tään sekä arvioidaan niiden vaikutus potilaan työkykyyn. Potilaan aiempi sai-

raushistoria, ammatti ja työnkuva, lääkitykset ja tehdyt tutkimukset kartoite-

taan. Lisäksi potilasta haastatellaan hänen nykyisestä psykososiaalisesta ti-

lanteestaan. Vastaanotolla tutkitaan myös mahdolliset tuntopuutokset, li-

hasheikkoudet sekä oireita pahentavat ja helpottavat tekijät. Kuvantamis- ja 

laboratoriokokeita käytetään epäiltäessä vakavaa sairautta, mutta niihin viit-

taavien oireiden puuttuessa tutkimuksista ei ole hyötyä. Jos kipu on pitkäkes-

toista tai toistuvaa, kuvantamista voidaan harkita, mutta löydökset tulee suh-

teuttaa potilaan muuhun kliiniseen oirekuvastoon. Lisäksi on huomioitava, että 
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rappeumiin viittaavia muutoksia voi esiintyä myös oireettomilla henkilöillä, jo-

ten kuvantamistutkimuksilla ei aina saada luotettavaa tietoa potilaan kivun ai-

heuttajasta. (Alaselkäkipu 2017; Karppinen ym. 2017.) 

 

Epäspesifin alaselkäkivun hoidon perusta rakentuu potilaan huolta ja pelkoa 

vähentävälle ohjaukselle. Ohjauksessa tulee huomioida perusteellisesti poti-

laan kiputilanteeseen vaikuttavat yksilölliset tekijät. Potilaalle tulee antaa ajan-

tasaista tietoa kivusta ja sen pitkittymisestä. Fyysistä aktiivisuutta ja tarpeetto-

man vuodelevon välttämistä suositellaan. Hoidossa keskitytään oireiden hal-

lintaan sekä potilaan toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun turvaamiseen. 

Hoito voidaan tavallisesti toteuttaa perusterveydenhuollossa moniammatillista 

yhteistyötä hyödyntäen. (Alaselkäkipu 2017.) 

 

3.2 Niskakipu 

Niskakivun Käypä hoito -suosituksessa (2017) niskakivuksi määritellään kal-

lonpohjasta hartioihin ja lapaluun harjanteeseen ulottuvat kiputilat. Noin kaksi 

kolmasosaa ihmisistä kärsii niskakivusta jossakin vaiheessa elämäänsä. Ta-

vanomaisten TULE-sairauksien riskitekijöiden lisäksi niskakivulle altistavat 

naissukupuoli ja alueen aiemmat kiputilat. Myös pitkään jatkuva, tarkka työ sa-

massa asennossa voi altistaa kivulle. (Viikari-Juntura 2018; Niskakipu (aikui-

set) 2017.)  

 

Niskakipu on pääsääntöisesti hyvälaatuista ja hyväennusteista, ja sen syyn 

selvittäminen tapahtuu ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. Erikoissairaan-

hoitoa vaativia vakavia ja muita spesifejä sairauksia ovat diskusprolapsi eli 

kaularangan välilevyn pullistuma, ydinkompressio eli selkäytimen puristustila, 

kasvaimet, nivel- ja selkärankareuma, bakteerin aiheuttamat nikamatulehduk-

set ja valtimorepeämät. Diskusprolapsiin ja ydinkompressioon liittyy puutumis-

oireita ja kivun säteilyä raajoihin. Reumataudit etenevät tyypillisesti hiljalleen 

ja aiheuttavat jaksoittaista niskakipua. Kasvaimiin taas liittyy yleiskunnon las-

kua ja bakteeritulehdukseen infektio-oireita. Valtimorepeämät sen sijaan ai-

heuttavat niskakivun lisäksi aivoverenkiertohäiriöiden tyyppioireita, kuten nä-

köhäiriöitä, puheen puuroutumista ja puolieroja. Paikallinen niskakipu on myös 
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syytä erottaa yläraajan hermopinteestä, olkanivelen ja kiertäjäkalvosimen oi-

reyhtymästä, sydänperäisestä rintakivusta sekä sappikivun säteilystä hartiaan. 

(Viikari-Juntura 2018; Arokoski ym. 2014.) 

 

Kuten alaselkäkivun kohdalla, vastaanotolla kerätään potilaan esitiedot, kartoi-

tetaan aiempi sairaushistoria, tutkimukset ja lääkitys, selvitetään oireiden 

kulku, kesto ja sijainti sekä oireita pahentavat ja helpottavat tekijät. Myös nis-

kan liikkuvuus, ylävartalon lihasvoima, heijasteet ja neurologiset oireet testa-

taan. Vakavan tai muun spesifin sairauden diagnostiikkaa varten voidaan tar-

vita laboratorio- tai kuvantamistutkimuksia. Hermoratatutkimusta (ENMG) käy-

tetään hermopinne- tai hermovaurioepäilyissä. (Arokoski ym. 2014.) 

 

Tavallisesti niskakivulle ei kuitenkaan löydy yhtä selittävää syytä, sillä on-

gelma voi piillä useissa eri niskan rakenteissa. Paikallinen hyvälaatuinen kipu 

voi oireilla esimerkiksi niska-hartiaseudun väsymyksenä, jomotuksena tai jän-

nityksenä. (Arokoski ym. 2014.) Alueen lihasten kireys voi aiheuttaa myös jän-

nityspäänsärkyä, jolle on tyypillistä päivän aikana paheneva, pantamainen tai 

kiristävä päänsärky ohimoilla, takaraivolla tai päälaella. Lisäksi ylös noustessa 

voi esiintyä huimausta. (Färkkilä 2018.)  

 

Hyvälaatuisesta niskakivusta kärsivää potilasta kannustetaan tavallisiin päivit-

täisiin toimintoihin ja fyysiseen aktiivisuuteen kivusta huolimatta. Myös kipua 

pahentaviin ja ylläpitäviin työasentoihin tulee kiinnittää huomiota ja tarvitta-

essa tehdä korjauksia työympäristöön. (Viikari-Juntura 2018; Arokoski ym. 

2014.) 

 

3.3 Nivelrikko 

Nivelrikko on tavallisimmin lonkka- ja polviniveliin kohdistuva sairaus, joka il-

menee luun, nivelruston, nivelkapselin ja ympäröivien lihasten vaurioittavina 

muutoksina. Nivelrikossa nivelten rustoa hajottavat prosessit ja tiettyjen välit-

täjäaineiden toiminta kiihtyvät, jolloin niveleen muodostuu tulehdusmuutoksia. 

Nivelten pinnalla oleva rusto rikkoutuu ja lopulta häviää, jolloin nivelraot ka-

ventuvat. Tämä taas ärsyttää ympäröiviä kudoksia ja saa aikaan jomottavaa 

kipua. (Lonkka- ja polvinivelrikko 2018.) Aluksi kipua esiintyy liikunnan yhtey-

dessä ja taudin edetessä myös levossa. Lisäksi nivelissä voi olla turvotusta, 



13 

jäykkyyttä ja toimintakyvyn rajoitteita. Lonkka- ja polvinivelrikko ovat harvinai-

sia alle 45-vuotiailla, mutta lonkan nivelrikko yleistyy nopeasti yli 65-vuotiaiden 

ja polven nivelrikko yli 55-vuotiaiden miesten ja yli 65-vuotiaiden naisten kes-

kuudessa. Sairaudelle tunnettuja riskitekijöitä ovat ikääntyminen, lihavuus, voi-

makas fyysinen kuormitus, perimä sekä nivelten kehityshäiriöt ja virheasennot. 

(Väänänen & Levoska 2018.) 

 

Nivelrikkopotilaan tutkimus alkaa niin ikään esitietojen keräämisellä. Vastaan-

otolla selvitetään niveloireiden laatu, kesto ja nivelen toimintakyvyn rajoitteet. 

Potilaan liikuntakyky sekä nivelen liikkuvuus tutkitaan. Lisäksi kysytään poti-

laan suvussa esiintyviä niveloireita. Poissuljettavia sairauksia ovat muun mu-

assa kihti, nivelreuma ja elimistön yleisinfektioon liittyvä niveltulehdus. Erotus-

diagnostiikkaa varten voidaan tarvita laboratoriokokeita. Oireilevat nivelet rönt-

genkuvataan, jos kuvauksella arvioidaan olevan merkitystä hoitomuodon va-

lintaan. (Väänänen & Levoska 2018; Luosujärvi 2016.) 

 

Ainoa parantava hoito nivelrikkoon on tekonivelleikkaus, mutta myös ei-kajoa-

villa keinoilla voidaan lievittää potilaan kipua, parantaa toimintakykyä ja estää 

sairauden pahenemista. Vaikka nivelrikkokipu pahenee tyypillisesti rasituk-

sessa, ovat liikunta ja terapeuttinen harjoittelu keskeisiä keinoja lisätä nivelten 

liikkuvuutta sekä liikkeisiin osallistuvien lihasten voimaa ja siten vähentää ki-

pua. Ylipainoisille suositellaan laihdutusta nivelten kuormituksen vähentä-

miseksi. Oireiden hallinnassa voidaan käyttää myös kipulääkitystä ja fysikaali-

sia hoitoja, kuten kylmä- ja lämpöhoitoa sekä transkutaanista sähköhermosti-

mulaatiota (TENS). Omahoidon ohjauksella pyritään lisäämään potilaan tietoa 

sairaudesta ja vähentämään kipuun liittyvää pelkoa. (Lonkka- ja polvinivelrikko 

2018.) 

 

4 KIPU 

Kansainvälinen kivuntutkimusyhdistys (IASP) on määritellyt kivun epämiellyt-

täväksi kokemukseksi, joka on yhteydessä kudosvaurioon tai sen uhkaan 

(Kipu 2017). Kipuaistimuksen uskotaan syntyvän nelivaiheisessa prosessissa, 

joka on havainnollistettu alla olevassa kuvassa 1.  
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Kuva 1. Kivun syntymekanismi (Nienstedt ym. 2016, 483–486; Kalso & Kontinen 2009, 76–77; 
Vainio 2009, 27–34; Suomen Kivuntutkimusyhdistys Ry s.a.) 

 

Kipuaistimus saa alkunsa, kun eri puolilla elimistöä sijaitsevat kivulle herkät 

hermopäätteet eli nosiseptorit reagoivat erilaisiin mekaanisiin, kemiallisiin tai 

lämpötilan muutoksiin liittyviin ärsykkeisiin. Tätä nosiseptorien aktivoitumista 

kutsutaan transduktioksi. Transduktiota seuraavassa transmissiossa aisti-

mus kulkeutuu vahingoittuneelta alueelta hermoratoja pitkin selkäytimen 

kautta aivojen eri alueille, kuten talamukseen, otsa- ja päälakilohkojen kuori-

kerroksille ja aivosaareen. Nämä alueet osallistuvat kivun voimakkuuden, kes-

ton ja sijainnin sekä kivun herättämien tunteiden käsittelyyn, ja niiden yhteis-

toiminnan myötä syntyy yksilöllinen kipukokemus eli kivun perseptio. (Nien-

stedt ym. 2016, 483–486; Kalso & Kontinen 2009, 76–77; Suomen Kivuntutki-

musyhdistys ry s.a.) 
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Kipuviestiä kuljettavia hermoston osia kutsutaan kipuradoiksi. Kipuradoissa ki-

puviestiä muunnellaan eri tavoin ennen kuin viestistä syntyy lopullinen subjek-

tiivinen perseptio. Tätä muuntelua kutsutaan modulaatioksi. Kun puhutaan 

nousevista tai laskevista kipuradoista, tarkoitetaan kipuviestiä kohti aivoja 

kuljettavia ratoja ja aivoista poispäin kulkevia, kivun lievittymiseen osallistuvia 

ratoja. Niiden toimintaa säätelevät lukuisat eri välittäjäaineet, jotka voivat joko 

voimistaa tai lievittää kipua. Lisäksi kipuratojen aktivoitumiseen vaikuttavat eri-

laiset psykososiaaliset tekijät ja ihmisen suhtautuminen koettuun kipuun. 

(Kalso & Kontinen 2009, 76–77; Vainio 2009, 27–34.) 

 

4.1 Kivun luokittelu 

Kipua voidaan luokitella sen keston tai syntymekanismin mukaan. Akuutti 

kipu on lyhytaikaista, äkillisestä kudosvauriosta seuraavaa nosiseptiivistä ki-

pua, joka kestää tavallisesti niin kauan kuin kudoksen parantumiseen kuuluu 

aikaa. Tällöin puhutaan yleensä alle kuukauden kestävästä kivusta. Kipu luo-

kitellaan pitkittyneeksi eli subakuutiksi, kun se jatkuu yhdestä kolmeen kuu-

kauteen kudosvaurion synnystä. Kivun pitkittyminen voi olla seurausta esimer-

kiksi kipua välittävien hermoratojen herkistymisestä tai kipukokemusta ylläpitä-

vistä psykososiaalisista tekijöistä, kuten pelosta ja stressistä. Yli kolme kuu-

kautta kestänyt kipu luokitellaan pitkäkestoiseksi eli krooniseksi. Tällöin kipu 

on jatkunut pidempään kuin mitä kudosvaurion normaalin paranemisen tulisi 

kestää. Pitkäkestoinen kipu voidaan jakaa edelleen kudosvaurion aiheutta-

maksi nosiseptiiviseksi kivuksi, hermoston vauriosta johtuvaksi neuropaat-

tiseksi kivuksi tai epäselvissä ja tuntemattomissa syissä idiopaattiseksi ki-

vuksi. (Vuori 2018; Kipu 2017.) 

 

Nykykäsityksen mukaan pitkäkestoinen kipu on kuitenkin aina kahdensuuntai-

sessa yhteydessä keskushermostossa tapahtuviin muutoksiin. Yhtäältä pit-

kään jatkunut kipu herkistää hermoratoja, mikä lisää kivun voimakkuutta ja voi 

aiheuttaa kivun leviämisen muuallekin kehoon, ja toisaalta jo syntyneet her-

moston vauriot ylläpitävät kiputilaa. Lisäksi ihmisen omat haitalliset ajattelu- ja 

toimintatavat voivat osaltaan vahvistaa kipukokemusta. Kun tällainen itseään 

ruokkiva kierre on muodostunut, kokemus kivusta voi jatkua, vaikka sen alun 

perin aiheuttanut kudosvaurio olisikin jo parantunut. (Vuori 2018; Kroonisen ja 

syövän aiheuttaman kivun hoidon asiantuntijaryhmä 2017.)  
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4.2 Kipukokemus ja kivun pitkittyminen 

Kaikki ihmiset aistivat kivun ja sen epämiellyttävyyden suunnilleen samalla ta-

valla, mutta lopullinen aivoissa syntyvä kipukokemus on jokaiselle yksilöllinen. 

Aistimus kivusta kulkeutuu aivoissa monia kognitiivisia toimintoja säätelevien 

alueiden läpi ja aktivoi aiempiin kipu- ja muihin elämänkokemuksiin liittyviä 

muistoja, merkityksiä ja tunteita, jotka voivat vaikuttaa joko kipua voimistavasti 

tai lievittävästi. Jos ihminen esimerkiksi uskoo kivun olevan oire vakavasta 

sairaudesta, aiheuttaa kipu hermostossa voimakkaan reaktion, jonka seurauk-

sena kipuaistimus ja sen herättämä uhka priorisoidaan muita viestejä ja ärsyk-

keitä kiireellisemmäksi. Pitkään jatkuessaan kipujärjestelmän hälytystila ja 

epätarkoituksenmukaiseen toiminta johtavat siihen, että aivot tulkitsevat pie-

nimmänkin kudosärsytyksen vakavaksi uhaksi. Tällöin ihminen kokee kipua 

suhteettoman herkästi ja voimakkaasti. (Granström 2010, 14–33; Vainio 2009, 

33–36.)  

 

Toisaalta jo pelkkä pelko kivusta saattaa saada ihmisen toimimaan fyysisesti 

tavoilla, jotka lisäävät kivun esiintymistä ja voimakkuutta. Kipua pelkäävä ihmi-

nen saattaa esimerkiksi välttää selän taivuttamista eteenpäin, jos hän uskoo 

sen olevan vaarallista ja kivuliasta. Pitkällä aikavälillä eri kehon osien luonnol-

listen liikkeiden välttäminen kuitenkin jäykistää kudoksia ja aiheuttaa herkem-

min kipua. Ääritapauksissa liikunnan lopettaminen kokonaan kivun pelossa 

heikentää potilaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia merkittä-

västi. Tällaista toimintatapaa kutsutaan pelko-välttämiskäyttäytymiseksi. 

(Hautala & Ketola 2017, 37–39.)  

 

Toinen kivun voimakkuuteen ja pitkittymiseen vaikuttava tekijä on katastro-

fointi. Katastrofoinnilla tarkoitetaan liioitellun negatiivista mielentilaa, jossa ih-

minen on kokiessaan tai odottaessaan kipua. Katastrofointia on esimerkiksi 

jatkuva huoli kivun vaarallisuudesta tai vakavan sairauden uhasta. Kipuaan 

katastrofoiva ihminen muuttuu avuttomaksi eikä usko omiin kykyihinsä selviy-

tyä kivun kanssa. Usein katastrofointi johtaa myös runsaaseen terveydenhuol-

lon palveluiden ja lääkkeiden käyttämiseen. Jatkuvassa negatiivisessa mielen-

tilassa oleva ihminen on psyykkisesti joustamaton eikä kykene opettelemaan 
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hyödyllisempiä selviytymisstrategioita ja kivunhallintakeinoja. (Kalso 2018; 

Sullivan ym. 2001.) 

 

Tutkimuksissa pelko-välttämiskäyttäytyminen, katastrofointi ja muut vastaavat 

haitalliset toimintatavat ovat osoittautuneet merkittävimmiksi kivun pitkittymistä 

ennustaviksi psykososiaalisiksi riskitekijöiksi. Myös masennus- ja ahdistusoi-

reet lisäävät kivun pitkittymisen riskiä huomattavasti. Toisaalta näyttö esimer-

kiksi ammattiin tai työhön liittyvien riskien merkityksestä on epäselvää. (Ra-

mond ym. 2011.)  

 

Sen sijaan tärkeimpiä pitkäkestoiselta kivulta suojaavia tekijöitä on psyykkinen 

resilienssi. Resilienssi tarkoittaa kykyä toipua vastoinkäymisistä ja halua toi-

mia kivusta huolimatta. (Kalso ym. 2018.) Niin sanotusti korkean resilienssin 

omaavien ihmisten on helpompi ajatella joustavasti ja kokea myönteisiä tun-

teita kivusta huolimatta. Lisäksi he turvautuvat vähemmän katastrofoinnin kal-

taisiin haitallisiin selviytymisstrategioihin. (Ong ym. 2013.) Resilienssin lisäksi 

keskeisiä suojatekijöitä pitkäkestoiselta kivulta ovat terveelliset elintavat, aktii-

vinen elämäntyyli ja oikeanlainen sosiaalinen tuki. (Kalso 2018; Alaselkäkipu 

2017.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kivun pitkittyminen on usein seurausta ki-

pujärjestelmän herkistymisestä ja epätarkoituksenmukaisesta toiminnasta 

(Granström 2010, 14–33; Vainio 2009, 33–36). Potilaan selviytyminen taas 

riippuu kivun pitkittymiseen liittyvien riskitekijöiden kasaantumisesta sekä poti-

laan elämässä esiintyvien riski- ja suojatekijöiden välisestä suhteesta (Kalso 

ym. 2018).   

 

5 KIVUN OMAHOITO ELÄMÄNTAPAMUUTOKSENA 

Pitkäkestoisella kivulla on kokonaisvaltainen vaikutus ihmisen eri elämän osa-

alueisiin ja hyvinvointiin. Toisaalta potilaan omat kipuun liittyvät virheuskomuk-

set ja haitalliset toimintamallit ovat keskeisiä kipua voimistavia ja pitkittäviä te-

kijöitä. (Kalso 2018; Hautala & Ketola 2017, 37–39.) Näin ollen onnistunut ki-

vun omahoito voi edellyttää potilaalta huomattavaa elämäntapamuutosta, 

jossa potilas luopuu vanhoista ajattelu- ja toimintatavoistaan sekä opettelee 

uusia kivun- ja elämänhallintakeinoja. (Vainio 2009, 124–126.)  
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Puhuttaessa omahoidosta on myös syytä erottaa sen merkitys itsehoidon kä-

sitteestä. Omahoidolla (self-management) tarkoitetaan sitä, että potilas hoi-

taa pitkäaikaissairauttaan kokonaisvaltaisesti lääketieteen keinoja ja tervey-

denhuollon ammattilaisen antamaa valmennusta hyödyntäen. Onnistuneessa 

omahoidossa tärkeää on myös sairauteen sopeutuminen ja kokemus elämän 

merkityksellisyydestä oireista huolimatta. Sen sijaan itsehoito (self-care) voi-

daan käsitteenä ymmärtää ennemminkin vaihtoehtoisten hoitomuotojen etsi-

misenä ja suosimisena terveydenhuollon ammattilaisten tarjoaman avun si-

jaan. (Routasalo ym. 2009.) Tässä opinnäytetyössä lääkkeettömillä kivun itse-

hoitokeinoilla tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan sellaisia tutkittuun tietoon 

perustuvia kivunlievityskeinoja, joita potilas voi toteuttaa itsenäisesti koti-

oloissa. 

 

5.1 Ohjauksen lähtökohdat 

Terveydenhuollon ammattilaisten perustehtäviin kuuluvat terveyden edistämi-

nen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimysten lievittäminen (Laki tervey-

denhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559). Terveydenhuoltolain 

(30.12.2010/1326) mukaan potilaalle annettavan hoidon tulee olla turvallista, 

laadukasta ja näyttöön perustuvaa. Lisäksi laki määrittelee potilaan hoitoon si-

toutumista ja omahoitoa tukevan ohjauksen olennaiseksi osaksi kuntien järjes-

tämiä lakisääteisiä sairaanhoitopalveluita (Terv… 1326). Potilasohjauksen läh-

tökohtia täsmennetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 

(17.8.1992/785), jonka mukaan potilaalla on oikeus saada riittävästi tietoa ter-

veydentilastaan sekä kaikista niistä asioista, joilla on merkitystä potilaan hoi-

toa koskevassa päätöksenteossa. Hoidon suunnittelun, toteutuksen ja ohjauk-

sen on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan ja hoitohenkilökunnan vä-

lillä. Keskiössä on potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. (Laki… 

785.) 

 

Oikeanlainen ja oikea-aikainen potilasohjaus toimii lähtökohtana myös onnis-

tuneelle omahoidolle ja pysyville elämäntapamuutoksille. Potilaan omahoitoa 

ja terveyttä edistävässä ohjauksessa voidaan käyttää motivoivan haastatte-

lun keinoja. Motivoivassa haastattelussa potilasta kuunnellen ja hänen kans-

saan keskustellen autetaan potilasta havaitsemaan elämässään asioita, joita 
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hänen on tarve muuttaa. Lähtökohtana on potilaan asiantuntijuus oman elä-

mänsä ja terveyskäyttäytymisensä suhteen. Haastattelutekniikan keskeisiä 

piirteitä ovat avoimet kysymykset, empatian ja kiinnostuksen osoittaminen po-

tilaan tilannetta kohtaan, potilaan omien sanojen reflektointi eli toistaminen, 

muutospuheeseen tarttuminen sekä potilaan voimaannuttaminen korostamalla 

hänen yksilöllisiä vahvuuksiaan ja kykyjään. Muutoksen annetaan edetä poti-

laan ehdoilla ja sen kaikissa vaiheissa tuetaan potilaan aktiivista toimijuutta, 

itsemääräämisoikeutta ja pystyvyyden tunnetta. (Mustajoki & Alenius 2018; 

Routasalo ym. 2009.) 

 

Motivoivassa haastattelussa pyritään terveydenhuollon ammattilaisen ja poti-

laan väliseen valmentajasuhteeseen. Jos ammattilaisen tavoitteena on 

pelkkä mahdollisimman suuri hoitomyöntyvyys, muodostuu ammattilaisen ja 

potilaan välille helposti vastarintaa aiheuttava ja potilaan omaa pystyvyyttä vä-

hättelevä autoritäärinen suhde. Siinä keskiössä ovat asiantuntijan antamat 

neuvot ja toimintaohjeet eivätkä potilaan omat toiveet itseään koskevan elä-

mäntapamuutoksen suhteen. Potilaan omahoitoon sitoutumiseen tähtäävä 

kumppanuussuhde antaa potilaalle enemmän vastuuta ja myös oikeutta 

päättää hoidostaan, mutta siinä asiantuntijalla on yhä vähintään yhtä suuri 

rooli hoidon toteuttajana kuin potilaalla. Sen sijaan valmentajasuhteessa am-

mattilainen toimii potilaan rinnalla kulkijana, jonka tehtävä on kuunnella poti-

lasta, ja jakaa hänelle omaa asiantuntijatietoaan, jonka perusteella potilas te-

kee itse itseään koskevat päätökset. Potilaan tekemiä ratkaisuja on kunnioitet-

tava, vaikka ne poikkeaisivat ammattilaisen suosituksista. Tavoitteena on poti-

las, joka tuntee itsensä, voimavaransa ja vahvuutensa, uskoo omiin ky-

kyihinsä sekä kokee voivansa hallita elämäänsä, vaikka kipu ei koskaan täysin 

poistuisikaan. (Kalso 2018; Routasalo ym. 2009; Vainio 2009, 126–127, 130.) 

 

5.2 Elämäntapamuutoksen vaiheet 

Prochaska ja Velicer (1997) ovat kuvanneet elämäntapamuutosta prosessina, 

joka etenee viiden vaiheen mukaan. Prosessia kutsutaan transteoreettiseksi 

muutosvaihemalliksi. Muutoksen vaiheita ovat esiharkinta, harkinta, valmis-

telu, toiminta ja ylläpito. Lisäksi elämäntapamuutokseen kuuluu prosessin eri 

vaiheissa esiintyviä relapseja, joissa ihminen syystä tai toisesta palaa jo saa-

vuttamastaan muutosvaiheesta taaksepäin. Mallin kehittäjät ovat esittäneet, 
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että ideaalitilanteessa muutos päättyy terminaatiovaiheeseen, jossa ihminen 

on saavuttanut pysyvän muutoksen eikä missään olosuhteissa tule palaa-

maan aiempiin tapoihinsa. Tämä on kuitenkin useimmille ihmisille epärealisti-

nen tavoite, minkä vuoksi terminaatiovaihe on useimmiten jätetty pois trans-

teoreettisen muutosvaihemallin kuvauksesta. (Prochaska & Velicer 1997, 39.) 

 

Sopivan ja oikea-aikaisen ohjauksen antamiseksi terveydenhuollon ammatti-

laisen tulee tunnistaa, missä muutoksen vaiheessa potilas on. Esiharkinta-

vaiheessa oleva potilas ei ole vielä valmis toteuttamaan elämäntapamuu-

tosta. Hän ei ehkä näe tarvetta muutokselle tai hän ei ole motivoitunut muu-

tokseen, koska on joutunut pettymään aiemmissa muutosyrityksissään. 

(Prochaska & Velicer 1997, 39.) Pitkäkestoisesta kivusta kärsivän potilaan 

kohdalla kyse saattaa olla myös haluttomuudesta ottaa vastuuta omasta hoi-

dostaan. Potilas saattaa odottaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä no-

peita ja pysyviä ratkaisuja ongelmaansa, jolloin hän siirtää vastuun hoidosta 

ammattilaisille. Tämä vastuunsiirto johtaa kuitenkin potilaan keinottomuuteen 

selvitä kipunsa kanssa ja voi ilmetä myös muina elämänhallinnan ongelmina. 

Lisäksi toistuvat pettymykset terveydenhuollon ammattilaisten tehottomaksi 

osoittautuviin auttamisyrityksiin pahentavat potilaan tilannetta entisestään. 

(Vainio 2009, 124–126.) Esiharkintavaiheessa olevalle potilaalle on syytä an-

taa hänen tarvitsemansa aika muutoksen harkitsemiseen, sillä tavallisesti poti-

las on tässä vaiheessa haluton vastaanottamaan minkäänlaista terveystietoa 

tai valistusta (Prochaska & Velicer 1997, 39). 

 

Onnistunut muutos voi alkaa vasta harkintavaiheessa (Prochaska & Velicer 

1997, 39). Harkintavaiheessa oleva potilas tunnistaa ongelmansa ja oman 

vastuunsa sen ratkaisemiseksi. Hän ymmärtää, että kivussa on kyse pitkäkes-

toisesta ja moniulotteisesta ongelmasta, jonka lievittymisen esteenä ovat 

usein potilaan omat haitalliset toimintamallit. Oman vastuunsa sisäistettyään 

potilas joutuu aktiivisesti pohtimaan, haluaako hän asioiden muuttuvan vai jat-

kuvan ennallaan, ja mitä käytännön toimenpiteitä muutos häneltä vaatii. (Vai-

nio 2009, 124–126.) Harkintavaihetta leimaavat usein potilaan ristiriitaiset tun-

teet muutoksen sekä sen hyötyjen ja haittojen suhteen (Prochaska & Velicer 

1997, 39). Potilaan kanssa tulee miettiä yhdessä, mitkä tekijät hänen elämäs-

sään estävät tai mahdollistavat muutoksen. Muutoksen etujen ja haittojen hah-



21 

mottamista ja arviointia voi auttaa esimerkiksi niiden kirjaaminen paperille. Uu-

sien toimintatapojen löytämiseksi ja potilaan päätöksenteon tukemiseksi am-

mattilainen tarjoaa potilaalle omaa asiantuntijatietoaan. Annetun tiedon tulee 

olla näyttöön perustuvaa ja realistista, eikä ammattilainen esimerkiksi saa 

luoda potilaalle liian suuria odotuksia kivun täydellisen poistumisen suhteen. 

Lopullisen päätöksen muutoksesta tekee potilas itse. (Routasalo ym. 2009; 

Vainio 2009, 126–127, 130.) 

 

Valmisteluvaiheessa potilaalla on selkeä suunnitelma ja aikataulu, joiden 

mukaan hän aikoo toteuttaa muutoksen. Muutoksen hyödyt ja haitat ovat kir-

kastuneet potilaalle ja hän on halukas ottamaan vastaan tietoa ammattilaiselta 

tai esimerkiksi liittymään erilaisiin ryhmiin, joilla on samanlaisia muutostavoit-

teita. (Prochaska & Velicer 1997, 39.) Potilaan kanssa sovitaan yhdessä ta-

voitteet ja mietitään keinoja niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden tulee olla po-

tilaalle mahdollisia saavuttaa ja niiden on hyvä edetä askel kerrallaan, jotta 

potilas saa muutosmotivaatiotaan vahvistavia onnistumisen kokemuksia läpi 

matkan. Vaikka pitkäkestoisesta kivusta kärsivät potilaat etsivät helposti ulko-

puolista ratkaisua ongelmaansa, ylhäältä käsin annetut neuvot ja terveysvalis-

tus saavat harvoin aikaan pysyviä muutoksia eivätkä ne tue potilaan itsemää-

räämisoikeutta tai pystyvyyttä. Tämän vuoksi potilaan oma aktiivinen rooli on 

muutosprosessissa keskeistä. (Mustajoki & Alenius 2017; Routasalo ym. 

2009.) 

 

Toimintavaiheessa potilas tekee muutoksen eteen aktiivisesti niitä asioita ar-

jessaan, joita aiemmissa vaiheissa suunnitteli (Prochaska & Velicer 1997, 39). 

Tässä vaiheessa on tärkeää, että ammattilainen antaa potilaalle myönteistä 

palautetta onnistumisista ja tukee potilaan voimaantumista jatkaa työskentelyä 

muutoksen saavuttamiseksi (Mustajoki & Alenius 2017).  

 

Ajan kuluessa toimintavaihe sulautuu ylläpitovaiheeseen, jossa muutoksesta 

on tullut osa potilaan jokapäiväistä elämää. Potilaan työskentelyn pääpaino on 

terveyskäyttäytymisensä muuttamisen sijaan relapsien ehkäisyssä. 

(Prochaska & Velicer 1997, 39.) Relapsia eli palaamista takaisin aiempaan 

muutosvaiheeseen ei kuitenkaan tule nähdä epäonnistumisena, vaan mahdol-

lisuutena oppia sekä yrittää ja onnistua uudelleen. Potilaan kanssa kannattaa 
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keskustella relapsiin johtaneista syistä ja tukea potilaan voimaantumista uu-

delleen muistuttamalla häntä aiemmista onnistumisista. (Mustajoki & Alenius 

2017.) 

 

Terminaatiovaihe eli täydellinen muutoksen saavuttaminen ilman riskiä relap-

siin on realistinen tavoite vain harvoille potilaille (Prochaska & Velicer 1997, 

39). Sen sijaan elämäntapamuutoksen ja omahoidon voidaan katsoa onnistu-

neen, kun potilas tuntee itsensä, voimavaransa ja vahvuutensa, uskoo omiin 

kykyihinsä ja kokee voivansa hallita elämäänsä, vaikka kipu ei koskaan täysin 

poistuisikaan. (Mustajoki & Alenius 2017; Routasalo ym. 2009; Vainio 2009, 

126–127, 130.) 

 

6 KIVUN LÄÄKKEETTÖMÄT ITSEHOITOKEINOT 

Pitkäkestoiseen kipuun ei ole olemassa yhtä hoitomuotoa, jolla kipu lievittyisi 

tai poistuisi pysyvästi. Sen sijaan erilaiset lääkkeettömät kivun itsehoitokeinot 

voivat auttaa potilasta löytämään uusia tapoja suhtautua itseensä ja kipuunsa, 

lievittää kipuoireita ja parantaa potilaan yleistä toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Potilasta rohkaistaan kokeilemaan eri kivunhoitokeinoja omien voimavaro-

jensa ja kiinnostuksensa mukaan. (Färkkilä 2018; Lonkka- ja polvinivelrikko 

2018; Viikari-Juntura 2018; Alaselkäkipu 2017; Arokoski ym. 2014.) Seuraa-

vissa luvuissa on esitelty tutkimusnäyttöön perustuen erilaisia alaselkä-, niska- 

ja nivelrikkokivun lääkkeettömään itsehoitoon soveltuvia keinoja, joita potilaat 

voivat toteuttaa itsenäisesti kotioloissa.  

 

6.1 Liikunta 

Kivun Käypä hoito -suosituksessa (2017) liikunta mainitaan yhtenä keskeisim-

pänä kivun lääkkeettömänä hoitokeinona. Liikuntaharjoittelu sisältyy aina 

subakuutin ja pitkäkestoisen alaselkäkivun toimintakykyä ylläpitävään kuntou-

tukseen (Alaselkäkipu 2017; Kipu 2017). Myös nivelrikon konservatiivinen 

hoito perustuu terapeuttiseen liikuntaharjoitteluun (Lonkka- ja polvinivelrikko 

2018). Niskakivusta kärsiville suositellaan niin ikään aktiivista elämäntapaa ja 

niska-hartiaseudun lihasvoimaa vahvistavaa harjoittelua (Niskakipu (aikuiset) 

2017). 
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Liikunnan erillisen Käypä hoito -suosituksen 18–64-vuotiaita koskevat liikun-

tasuositukset perustuvat Yhdysvaltojen terveysministeriön vuonna 2008 laa-

timaan esitykseen viikoittaisen liikunnan sopivasta määrästä ja kuormittavuu-

desta. Työikäisille suositellaan kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa 

vähintään 150 minuutin ajan tai raskasta liikuntaa vähintään 75 minuutin ajan 

viikossa. Tämän lisäksi lihasvoimaa ja liikehallintaa parantavaa liikuntaa suo-

sitellaan harrastamaan kahtena päivänä viikossa. Liikuntasuoritukset voidaan 

jakaa useampaan, vähintään 10 minuuttia kestävään jaksoon. Kohtuullisesti 

kuormittavaa liikuntaa on esimerkiksi reipas kävely ja raskasta liikuntaa 

juoksu. (UKK-Instituutti 2018a; Liikunta 2016.) Oireilevat pitkäaikaissairaudet 

ovat syy kääntyä lääkärin puoleen ennen päivittäisiä askareita kuormittavam-

man liikunnan aloittamista, mutta oireettomilla erillistä lääkärin tarkastusta ei 

tarvita. Ehdottomia vasta-aiheita suositusten mukaisen liikunnan harrastami-

seen ovat lähinnä hoitamattomat ja vakava-asteiset sydän- ja verenkiertoeli-

mistön sairaudet. (Liikunta 2016.) 

 

Säännöllisellä liikunnan harrastamisella on lukuisia edullisia vaikutuksia eri 

elinjärjestelmien terveyteen. Kestävyysliikunta muun muassa laskee verenpai-

netta ja sykettä, vilkastuttaa verenkiertoa, parantaa sokeri- ja rasva-aineen-

vaihduntaa, lisää hapenottokykyä ja auttaa painonhallinnassa. Lihaskuntoa 

parantava liikunta taas lisää lihasten voimaa ja luiden lujuutta. Liikunta vaikut-

taa positiivisesti myös psyykkiseen hyvinvointiin vähentämällä stressiä ja ma-

sennusoireita sekä kohentamalla unen laatua, vireystilaa ja mielialaa. (UKK-

instituutti 2018b.) Lisäksi liikunnan kipua lievittäviä vaikutuksia on tutkittu run-

saasti. 

 

Henriksenin ym. (2014) tutkimuksessa polvinivelrikkopotilaat satunnaistettiin 

kahteen ryhmään, joista ensimmäisessä tutkittavat osallistuivat terapeutti-

seen harjoitteluohjelmaan kolmesti viikossa 12 viikon ajan (n=25), ja joista 

toisessa tutkittaviin ei kohdennettu erityisiä toimenpiteitä (n=23). Terapeutti-

nen harjoittelu oli tutkittaville yksilöityä ja tapahtui fysioterapeutin ohjauksessa. 

Harjoitteluun sisältyi alkuverryttely sekä keskivartalon, lonkkien ja polvien li-

haksia ja koordinaatiota vahvistavia liikkeitä. Verrokkiryhmään nähden harjoit-

teluohjelmaan osallistuneiden kokema kipu ja painekipuherkkyys vähenivät. 

Tutkimuksen tekijät arvelevat, että mekanismi perustuu liikunnan systeemistä 

tulehdusta hillitseviin ja sitä kautta myös kipua lievittäviin vaikutuksiin. Lisäksi 
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liikunnan edulliset vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin voivat välillisesti alen-

taa kipuherkkyyttä. (Henriksen ym. 2014.) 

 

Myös vedessä tapahtuva harjoittelu voi olla tehokasta sekä polvi- että lonk-

kanivelrikon hoidossa. Bartelsin ym. (2016) Cochrane-katsauksessa tutkittiin 

vesiharjoittelun vaikutuksia polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaiden kokemaan ki-

puun, toimintakyvyn rajoitteisiin ja yleiseen elämänlaatuun. Systemaattista kir-

jallisuuskatsausta ja meta-analyysia varten valittiin 13 kontrolloitua satunnais-

tettua tutkimusta (n=1190), joissa polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaat joko osallis-

tuivat vesiliikuntaharjoitteluun keskimäärin 12 viikon ajan tai saivat tavan-

omaista hoitoa. Tulosten perusteella vesiliikuntaharjoittelu vähensi koettua ki-

pua ja kohensi tutkittavien toimintakykyä ainakin lyhytaikaisesti enemmän kuin 

kontrolliryhmien saama hoito. Kymmenessä tutkimuksessa vesiliikuntaharjoit-

teluun osallistuneet kokivat parannusta myös yleiseen elämänlaatuunsa. Lisä-

näyttöä tarvitaan kuitenkin vesiharjoittelun pitkäaikaisista vaikutuksista sekä 

siitä, miten harjoittelulla saavutettuja terveyshyötyjä voidaan ylläpitää. (Bartels 

ym. 2016.) 

 

Liikunnan on todettu auttavan kivunhallinnassa myös vähentämällä kipuun liit-

tyviä haitallisia käyttäytymismalleja ja uskomuksia. Vincentin ym. (2014) tutki-

muksessa vertailtiin kahden eri liikuntaharjoitteluohjelman vaikutuksia koet-

tuun toimintakykyyn, pelko-välttämisuskomuksiin, kivun katastrofointiin sekä 

selkäkipuoireisiin ylipainoisilla alaselkäkivusta kärsivillä aikuisilla. Satunnaiste-

tussa kokeessa tutkittavat osallistuivat joko koko vartalon (n=17) tai pelkäs-

tään lantion ojentajalihasten (n=18) vastusharjoitteluohjelmaan kolmesti vii-

kossa neljän kuukauden ajan. Harjoittelu tapahtui valvotuissa laboratorio-olo-

suhteissa. Kontrolliryhmän jäsenet (n=14) eivät osallistuneet interventioihin 

vaan saivat samaa hoitoa kuin aiemminkin. Kokeen jälkeen tutkittavien koet-

tua toimintakykyä, pelko-välttämisuskomuksia ja kivun katastrofointia mitattiin 

kyselyillä. Selkäkipuoireiden voimakkuutta arviointiin toiminnallisilla kokeilla ja 

niihin liitetyillä kipukyselyillä. Molemmat vastusharjoitteluohjelmat vähensivät 

selkäkipuoireita sekä kivun katastrofointia, mutta koko vartaloon kohdistuvalla 

vastusharjoittelulla oli edullisin vaikutus tutkittavien itseraportoituun toimintaky-

kyyn. Tulosten perusteella liikunnalla voidaan saavuttaa positiivisia muutoksia 

pitkittyneestä alaselkäkivusta kärsivien potilaiden suhtautumisessa kipuun. 
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Kun kipuun liittyvä pelko, katastrofointi ja liikunnan välttäminen vähenevät, po-

tilaan kokemus pystyvyydestään ja toimintakyvystään kohenee, jolloin myös 

kynnys säännöllisen liikunnan harrastamiseen alenee. Onnistumiskokemuk-

sien myötä potilas voi myös rohkaistua kokeilemaan eri liikuntalajeja aiempaa 

monipuolisemmin. (Vincent ym. 2014.) 

 

Jooga ja pilates ovat liikuntalajeja, joissa pyritään vahvistamaan kehon ja 

mielen välistä yhteyttä sekä parantamaan kehonhallintaa. Molempiin lajeihin 

kuuluu olennaisesti liikkeiden suorittaminen rauhallisen hengityksen tahdissa. 

(Wieland ym. 2017; Yamato 2015.) Joogan ja pilateksen vaikutuksista alasel-

käkipuun löytyy kaksi melko tuoretta Cochrane-katsausta. Wielandin ym. 

(2017) systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin valittiin 12 

satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n=1080), joissa selvitettiin joogan vai-

kutusta alaselkäkipuoireisiin. Tutkimuksissa käytettiin vertailuna jotakin toista 

hoitomuotoa joko yksin tai joogaan yhdistettynä tai vaihtoehtoisesti vertailua ei 

käytetty lainkaan. (Wieland ym. 2017.) Vastaavasti Yamaton ym. (2015) pila-

testa koskevaan systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin 

valittiin 126 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n=510), joissa pilatesta 

vertailtiin joko minimaaliseen interventioon tai johonkin toiseen liikuntamuo-

toon, tai joissa pilateksen vaikutusta alaselkäkipuun arvioitiin ilman vertailua. 

(Yamato 2015.) Tulosten perusteella joogalla saattaa olla vähäistä tai kohta-

laista vaikutusta selän toimintakykyyn, mutta sen ei voida todistaa olevan te-

hokkaampaa kuin jonkin muun harjoittelumuodon (Wieland ym. 2017). Vastaa-

vasti kivunhoidossa ja toimintakyvyn kohentamisessa pilates saattaa olla te-

hokkaampaa kuin minimaalinen interventio, mutta harjoittelun ylivertaisuu-

desta muihin liikuntamuotoihin ei voida olla varmoja (Yamato 2015). Joogan ja 

pilateksen kokeilua voidaan kuitenkin suositella lajeista kiinnostuneille poti-

laille. 

 

Lopuksi niskakivun hoitoon on perinteisesti suositeltu asteittain etenevää 

niska-hartiaseudun vastusharjoittelua, mutta viimeaikaisen tutkimuksen mu-

kaan myös muu yleinen liikuntaharjoittelu voi olla yhtä tehokasta. Iversenin 

ym. (2018) tutkimuksessa pitkäkestoisesta niskakivusta kärsivät osallistuivat 

asteittain etenevään kuminauhavastusharjoitteluun (n=29) tai yleiseen lii-

kuntaharjoitteluun (n=30), johon sisältyi muun muassa kuntopiiriä, pallope-
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lejä ja venyttelyä. Molemmat ryhmät osallistuivat lisäksi kolme viikkoa kestä-

vään moniammatilliseen kuntoutukseen, joka koostui edellä mainittujen har-

joitteluohjelmien lisäksi henkilökohtaisesta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä 

ryhmäkeskusteluista. Harjoitteluohjelmien kesto oli yhteensä 12 viikkoa. Mo-

lemmat harjoitteluohjelmat vähensivät koettua kipua, mutta ryhmien välillä ei 

havaittu merkittävää eroa. Näin ollen tutkimuksen tekijät suosittelevat jompaa-

kumpaa harjoittelumuotoa pitkäkestoisesta niskakivusta kärsiville potilaille hei-

dän motivaationsa ja kiinnostuksensa mukaan. (Iversen ym. 2018.) 

 

Liikunnan kipua lievittävä vaikutus perustuu siis erilaisiin fysiologisiin ja psyyk-

kisiin mekanismeihin. Tiettyihin TULE-sairauksiin vaikuttavimpia ovat asteittain 

etenevät terapeuttiset harjoitteluohjelmat, mutta myös muut liikuntamuodot 

voivat lievittää kipua ja kohentaa potilaiden toimintakykyä. (Lonkka- ja polvini-

velrikko 2018; Iversen ym. 2018.) Useimpien potilaiden kohdalla voidaan so-

veltaa yleisiä liikuntasuosituksia viikoittaisen liikunnan määrän ja keston suh-

teen, mutta alussa on tärkeintä, että potilas löytää motivaation ja halun liikku-

miselle sen tuoman hyvän olon tunteen vuoksi (Liikunta 2016). Vähäinenkin 

liikunta on terveydelle edullisempaa kuin täydellinen liikkumattomuus, ja on-

nistumiskokemuksien myötä potilas voi asteittain lisätä liikunnan määrää ja 

kuormittavuutta. Liikuntamuodon valinnassa on keskiössä ovat potilaan omat 

voimavarat ja kiinnostuksenkohteet. (UKK-instituutti 2018; Iversen ym. 2018; 

Vincent ym. 2014.) Löytämissäni tutkimuksissa ei käsitelty liikunnan sosiaa-

lista ulottuvuutta, mutta ystävän, puolison tai perheen seura voi tehdä liikun-

nasta vielä mielekkäämpää ja antaa harjoitteluun lisämotivaatiota.  

 

6.2 Fysikaaliset hoidot 

Fysikaalisia hoitoja, kuten lämpö-, kylmä- ja transkutaanista sähköistä her-

mostimulaatiohoitoa (TENS), voidaan käyttää muiden kivunlievityskeinojen tu-

kena TULE-sairauksien hoidossa. Lämpö- ja kylmäpakkaukset ovat myös mo-

nille maallikoille tuttuja keinoja lievittää akuuttia kipua. Lämmön kipua lievittä-

vien vaikutusten ajatellaan perustuvan kudosten verenkierron ja aineenvaih-

dunnan vilkastumiseen sekä lihasten rentoutumiseen. Lämpöhoitoa ei tule kui-

tenkaan käyttää, jos hoitoalueella on akuutti kudosvaurio, metallinen vieras-

esine, tulehdus tai ihottumaa. Kylmä vaikuttaa kudoksiin osin päinvastaisesti, 



27 

sillä kylmän vaikutuksesta kudosten aineenvaihdunta hidastuu, turvotus vähe-

nee ja hermojen johtumisnopeus alenee, mikä lievittää ainakin akuuttia kipua. 

Kylmähoitoa tulee välttää, jos hoidettavan alueen tunto tai verenkierto on hei-

kentynyt tai jos potilaalla on kylmäallergia. Lisäksi yli 30 minuuttia kestävä kyl-

mähoito voi olla kudoksille vaarallista. Sekä lämpö- että kylmähoidot ovat suh-

teellisen turvallisia ja edullisia kivun itsehoitokeinoja, vaikka vakuuttava tutki-

musnäyttö niiden tehosta puuttuukin. (Pohjolainen 2009, 237–239.) 

 

TENS-hoitoa käytetään muun muassa polvi- ja lonkkanivelrikon hoidossa, 

mutta tutkimustulokset hoidon vaikuttavuudesta ovat vaatimattomia. TENS-

hoidossa potilaan kipualueelle tai sen läheisyyteen johdetaan elektrodien 

kautta sähkövirtaa 0-100 hertsin taajuudella. Hoitoa antaa tavallisesti fysiote-

rapeutti, mutta asiantuntevan ja riittävän ohjauksen avulla potilas voi toteuttaa 

hoitoa myös itse. Markkinoilla TENS-laitteita on saatavilla sekä terveydenhuol-

lon ammattilaisten että kuluttajien käyttöön. TENS-hoidon vaikutuksen arvel-

laan perustuvan niin kutsuttuihin porttikontrolli- ja endorfiiniteorioihin. Portti-

kontrolliteorian mukaan ei-nosiseptiivisen hermosäikeen ärsyttäminen sähkö-

virralla estää kipuaistimuksen muodostumisen. Sen sijaan endorfiiniteorian 

mukaan sähkövirta vapauttaa aivoista ja keskushermostosta endorfiinia ja 

muita hyvää oloa aiheuttavia ja kipua lievittäviä välittäjäaineita. TENS-hoidon 

vasta-aiheita ovat sydämen tahdistin, raskaus sekä hoidettavan ihoalueen tu-

lehdukset, avoimet haavat ja voimakkaat ihottumat. (Lonkka- ja polvinivelrikko 

2018; Haanpää & Pohjolainen 2009, 230–232.) 

 

Vancen ym. (2012) tutkimuksessa polvinivelrikkopotilaat (n=75) jaettiin kol-

meen yhtä suureen ryhmään, jossa tutkittavat saivat joko korkeataajuista (100 

Hz), matalataajuista (25 Hz) tai plasebo-TENS-hoitoa kerta-annoksena 20 mi-

nuutin ajan. Tämän jälkeen tutkittavien paine- ja lämpökipuherkkyyttä sekä ki-

vun voimakkuutta mitattiin levossa ja tuolilta ylösnousu -testin aikana. Sekä 

korkea- että matalataajuista TENS-hoitoa saaneiden tutkittavien painekipu-

herkkyys väheni suhteessa plaseboryhmään, mutta todellisen TENS-hoidon 

vaikutus kivun voimakkuuteen oli samantasoista plasebohoidon kanssa. Rajoi-

tuksistaankin huolimatta tutkimus antaa vahvoja viitteitä plasebovaikutuksen 

roolista TENS-hoidon tehossa. (Vance ym. 2012.)  
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Näyttö fysikaalisten hoitojen tehosta pitkäkestoisen kivun hoidossa on siis 

epävarmaa, vaikka menetelmät ovat laajasti käytettyjä (Vance ym. 2012). Fy-

sikaaliset hoidot voivat kuitenkin lievittää kipua ainakin lyhytaikaisesti oireiden 

pahentuessa. Kipualueen omatoiminen hoito kylmä- tai lämpöpakkauksilla on 

helppoa, edullista ja suhteellisen turvallista. (Pohjolainen 2009, 237–239.) 

Myös TENS-hoitoon liittyy vain vähän riskejä, jos potilas on saanut ohjausta 

laitteen käyttöön terveydenhuollon ammattilaiselta. (Lonkka- ja polvinivelrikko 

2018; Haanpää & Pohjolainen 2009, 230–232.) 

 

6.3 Tietoinen hyväksyvä läsnäolo 

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo on mietiskelyn muoto, jossa huomio kiinnitetään 

tietoisesti nykyhetkeen sekä ajatusten, tunteiden ja kehon tuntemusten hyväk-

syvään havainnointiin. Tietoisessa läsnäolossa kulloinenkin tilanne sekä sii-

hen liittyvät ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset otetaan vastaan sellaise-

naan pyrkimättä muuttamaan mitään. Menetelmän avulla on mahdollista oppia 

katkaisemaan negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierre, joka on osallisena 

myös kivun pitkittymisessä. Mietiskelyyn voi liittää erilaisia hengitys- ja mieli-

kuvaharjoitteita, jotka rauhoittavat keskushermostoa, laskevat kortisolitasoa ja 

vapauttavat mielihyvää lisääviä ja kipua lievittäviä hormoneja. Pitkällä aikavä-

lillä tietoinen läsnäolo voi auttaa kipupotilaita suhtautumaan itseensä ja ki-

puunsa myötätuntoisemmin. Kun kipua havainnoidaan hyväksyvästi ja sen 

vaarattomuus tiedostetaan, kipua voimistavat ahdistus, pelko ja stressi vähe-

nevät. Harjoittelu auttaa rentoutumaan, lisää ajattelun joustavuutta, luovuutta 

ja uuden oppimista sekä kohentaa sosiaalisia taitoja. Itsensä tuntevan ja itse-

ään arvostavan ihmisen on helpompi ymmärtää myös toisia ja kohdella heitä 

empaattisesti. (Selkäliitto ry s.a.; Suomen Mielenterveysseura s.a.)  

 

Veehofin ym. (2015) systemaattista kirjallisuuskatsausta ja meta-analyysia 

varten valittiin 25 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n=1285), joissa tut-

kittiin hyväksyntään ja tietoiseen läsnäoloon perustuvien interventioiden vaiku-

tuksia pitkäkestoisen kivun voimakkuuteen ja häiritsevyyteen sekä potilaiden 

masennus- ja ahdistusoireisiin, toimintakykyyn ja yleiseen elämänlaatuun. 

Suuressa osassa tutkimuksista tutkittavien kivun taustalla oli jokin TULE-sai-

raus. Kontrolliryhmissä tutkittavat saivat joko tavanomaista hoitoa tai ohjausta 
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tai olivat leikkausjonolla. Hyväksyntään ja tietoiseen läsnäoloon perustuvat in-

terventiot vähensivät kohtalaisesti kivun häiritsevyyttä ja kipuun liittyvää ahdis-

tusta. Lisäksi interventioilla oli lievempi vaikutus kivun voimakkuuden ja ma-

sennusoireiden lievittymiseen. Tutkituista menetelmistä hyväksyntä oli kaik-

kein tehokkainta ja useissa tutkimuksissa harjoitusten edulliset vaikutukset oli-

vat myös pitkäaikaisia, mikä kertoi tutkittavien kyvystä omaksua ja soveltaa 

harjoitusten periaatteita elämässään. Menetelmien avulla potilaat voivat ennen 

kaikkea oppia hyväksymään kipukokemuksensa ja jatkamaan elämäänsä ki-

vusta huolimatta, mikä on pitkällä aikavälillä kannattavampaa kuin voimavaro-

jen kuluttaminen kipua vastaan taistelemiseen. (Veehof ym. 2015.) 

 

Vastaavasti Cherkinin ym. (2017) tutkimuksessa vertailtiin tietoiseen läsnä-

oloon perustuvan stressinhallintaharjoittelun ja kognitiivis-behavioraalisen te-

rapian tai tavanomaisen hoidon tehokkuutta pitkittyneen alaselkäkivun hoi-

dossa. Satunnaistetussa kokeessa tutkittavat saivat joko ohjattua tietoiseen 

läsnäoloon perustuvaa stressinhallintaharjoittelua (n=116), kognitiivis-beha-

vioraalista terapiaa (n=113) tai tavanomaista hoitoa (n=113) kahden tunnin 

ajan viikossa yhteensä kahdeksan viikon ajan. Lisäksi kukin ryhmä sai kokei-

lun aikana samaa lääketieteellistä hoitoa kuin tavallisestikin. Kokeilun päät-

teeksi tutkittavien selkäkipuun liittyviä toimintakyvyn rajoitteita, masennus- ja 

ahdistusoireita, muutoksia kivussa sekä yleistä terveydentilaa mitattiin kysely-

jen avulla. Sekä tietoiseen läsnäoloon perustuva stressinhallintaharjoittelu että 

kognitiivis-behavioraalinen terapia vähensivät koettua kipua ja toimintakyvyn 

rajoitteita huomattavasti tavanomaiseen hoitoon nähden. Kiputilanteen ja toi-

mintakyvyn kohentumisessa nämä kaksi menetelmää osoittautuivat yhtä te-

hokkaaksi. Lisäksi niillä oli tavanomaista hoitoa merkittävämpi vaikutus ahdis-

tus- ja masennusoireiden lieventymiseen, kognitiivis-behavioraalisen terapian 

ollessa kaikkein tehokkain menetelmä näiden oireiden hoitoon. Tulosten pe-

rusteella psykofyysisten menetelmien avulla potilaat voivat ennen kaikkea op-

pia uusia kognitiivisia taitoja kivunhallintaan. (Cherkin ym. 2017.)  

 

Kivunhoidossa tietoisesta hyväksyvästä läsnäolosta voi olla hyötyä erityisesti 

masennus- ja ahdistusoireiden hallinnassa, joiden tiedetään vahvistavan kipu-

kokemusta. Lisäksi hyväksyvä suhtautuminen kipuun auttaa oireiden kanssa 

selviämisessä enemmän kuin voimavarojen kuluttaminen kipua vastaan taiste-
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lemiseen. Harjoittelu lisää psyykkistä joustavuutta ja resilienssiä, mikä mah-

dollistaa uusien selviytymiskeinojen oppimisen ja soveltamisen päivittäisessä 

elämässä. (Cherkin ym. 2017; Veehof ym. 2015.) Tietoiseen hyväksyvään läs-

näoloon perustuvien harjoitusten etuihin lukeutuvat myös niiden helppo saata-

vuus, sillä menetelmistä on saatavilla runsaasti kirjallisuutta ja verkkopohjaista 

itsehoitomateriaalia. 

 

6.4 Huomion suuntaaminen muualle 

Huomion suuntaaminen muualle toimii tietoiseen läsnäoloon nähden päinvas-

taisena keinona lievittää kipua. Kivun jatkuva ajatteleminen ja katastrofointi 

voimistavat hälytystilaa ja stressireaktiota, jonka kipukokemus saa aikaiseksi 

aivoissa. Kun huomio kiinnitetään toisaalle, aivojen hälytystila vaimenee, ne-

gatiivisen mielentilan kierre katkeaa ja kipu lievittyy. (Granström 2010, 14–33; 

Vainio 2009, 33.) 

 

Schreiber ym. (2014) tutkivat huomion suuntaamista muualle pitkäkestoisesta 

selkä- ja niskakivusta kärsivillä potilailla (n=149). Ennen kliinistä koetta tutkit-

tavat vastasivat kyselyihin, joissa kartoitettiin tutkittavien kokemaa kipua, ma-

sennus- ja ahdistusoireita sekä kivun katastrofointia. Kliinisen kokeen alussa 

tutkittavien kämmenselän ihoon aiheutettiin epämiellyttävää tunnetta stimu-

laattorilla, jonka kivuliaisuutta tutkittavat arvioivat. Tämän jälkeen tutkittaville 

annettiin tehtäväksi puristaa hallitsevalla kädellään dynamometriä tietyllä voi-

makkuudella samalla, kun heidän toisen käden ihoaan stimuloitiin uudestaan. 

Myös tällä kertaa tutkittavat arvioivat stimuloinnin kivuliaisuutta. Lisäksi ko-

keessa testattiin häiriötekijän vaikutusta tutkittavien muihin aistireaktioihin, 

jolla pyrittiin selvittämään tutkittavien laskevien kipuratojen toimintaa. Tulok-

sista kävi ilmi, että ne tutkittavat, jotka saivat kyselyssä korkeammat pisteet ki-

vun katastrofoinnista, kokivat kämmenselän stimuloinnin muita kivuliaam-

maksi. Näillä tutkittavilla myös huomion suuntaaminen muualle vähensi kipua 

eniten. Lisäksi huomion suuntaaminen muualle oli tehokkaampaa, jos tutkitta-

vien omat kivun lievitykseen osallistuvat laskevat kipuradat vaikuttivat toimivan 

heikosti. (Schreiber ym. 2014.) 

 

Keskittyminen johonkin konkreettiseen toimintaan näyttää siis soveltuvan eri-

tyisen hyvin niille potilaille, joiden kipukokemus on voimistunut katastrofoinnin 
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seurauksena (Schreiber ym. 2014). Schreiberin ym. (2014) tutkimuksessa häi-

riötekijänä käytettiin dynamometrin puristamista, mutta on syytä olettaa, että 

millä tahansa potilaan mielekkääksi kokemalla toiminnalla on samankaltainen 

vaikutus. Esimerkiksi liikunta-, taide-, tai musiikkiharrastus voi auttaa suuntaa-

maan ajatuksia muualle ja unohtamaan kivun ainakin hetkeksi. Yhtä kaikki 

mielihyvää tuottavien harrastusten jatkaminen kivusta huolimatta on tärkeää 

potilaan pystyvyyden tunteen, selviytymiskyvyn ja elämänlaadun kohenemisen 

kannalta.  

 

6.5 Musiikki 

Musiikin vaikutuksista eri aivoalueisiin on saatu runsaasti tietoa kuvantamis-

menetelmiä hyödyntäen. Musiikin kuuntelemisesta seuraavia fysiologisia muu-

toksia voidaan todentaa myös mittaamalla verenpainetta, hengitystiheyttä ja 

lihasten jäntevyyttä. Tutkimuksissa on osoitettu, että musiikin kuuntelulla on 

stressiä laskeva ja kipua lievittävä vaikutus, joka perustunee musiikin aiheutta-

miin muutoksiin kipuratojen toiminnassa sekä aivojen tunteiden säätelyyn 

osallistuvassa järjestelmässä. Musiikin tehoa on tutkittu eniten akuuteissa ki-

putiloissa, kuten postoperatiivisessa eli leikkauksen jälkeisessä kivussa, mutta 

näyttöä musiikin hyödyllisyydestä on saatu myös pitkäkestoisen kivun hoi-

dossa. (Garza-Villarreal ym. 2017; Huotilainen 2011 36–45.) 

 

Garza-Villarrealin ym. (2017) systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-

analyysiin koottiin 14 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n=1178), joissa 

selvitettiin musiikki-interventioiden vaikutusta erilaisiin pitkäkestoisiin kiputiloi-

hin sekä potilaiden koettuun toimintakykyyn, elämänlaatuun sekä masennus- 

ja ahdistusoireisiin. TULE-kivuista muun muassa nivelrikkokipu oli tutkimuk-

sissa edustettuna, joskin suurin osa tutkittavista oli muita kuin TULE-potilaita. 

Tutkimusten interventioihin sisältyi joko musiikin kuuntelua tai soittamista ja 

vertailuna käytettiin tavanomaista hoitoa joko yksin tai yhdistettynä johonkin 

muuhun hoitomuotoon, kuten keskusteluun, lukemiseen ja akupunktiopistei-

den stimulointiin. Tulosten perusteella musiikilla oli merkittävä vaikutus kivun 

lievittymiseen. Parhaiten kipuun tehosi potilaiden itsensä valitsema musiikki. 

Lisäksi musiikki-interventiot vähensivät masennus- ja ahdistusoireita, mikä ko-

hensi potilaiden kykyä selviytyä kivun kanssa. Mielialaoireiden ja avuttomuu-

den tunteen vähenemisellä on merkitystä myös kipupotilaiden itsemurhariskin 
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pienentymisessä, joka tutkimuksen tekijöiden mukaan on pidettävä mielessä 

tämän potilasryhmän kohdalla. (Garza-Villarreal ym. 2017.) 

 

Musiikilla on siis kiistattomia vaikutuksia paitsi fyysiseen myös psyykkiseen 

hyvinvointiin, mikä näkyy ennen kaikkea hermoston rauhoittumisessa, laske-

vien kipuratojen toiminnan tehostumisessa ja mielialan kohentumisessa. Mu-

siikin kuuntelu on yksinkertainen, helposti saatavilla oleva ja edullinen tapa lie-

vittää kipua. Vielä voimakkaampia elämyksiä voi saada musiikin tuottamisesta 

itse soittamalla tai laulamalla. (Garza-Villarreal ym. 2017; Huotilainen 2011 

36–45.) 

 

7 ELINTAPOJEN MERKITYS KIVUNHALLINNASSA 

Terveelliset elintavat kuuluvat olennaisena osana kivun omahoitoon. Liikun-

nallisen aktiivisuuden lisäksi monipuolinen ravitsemus, säännöllinen ate-

riarytmi, painonhallinta, riittävä uni ja lepo, päihteiden välttäminen sekä mielen 

hyvinvoinnista huolehtiminen voivat suoraan ja välillisesti lievittää pitkäkes-

toista kipua. Arjen perusteiden ollessa kunnossa myös yleinen hyvinvointi li-

sääntyy ja kivun kanssa selviytyminen helpottuu. (Sribastav ym. 2017; Chou 

ym. 2016; Petre ym. 2015; Vainio 2009, 159–160.) Seuraavissa luvuissa on 

paneuduttu tarkemmin eri elintapatekijöiden rooliin pitkäkestoisen kivun hallin-

nassa.  

 

7.1 Ravitsemus 

Ravitsemuksen ja pitkäkestoisen kivun välistä yhteyttä on käsitelty eniten reu-

mapotilailla tehdyissä tutkimuksissa, mutta minkään yksittäisen ravintoaineen 

kipua lievittävää vaikutusta ei ole voitu todistaa. Ravitsemuksen roolista mui-

den TULE-sairauksien hoidossa löytyy vain vähän tietoa. Pitkäkestoinen kipu 

voi kuitenkin muuttaa potilaan ruokailutottumuksia ja altistaa virheravitsemusti-

lojen kehittymiselle. Aliravitsemuksen riskiä lisäävät ruokahalun menettäminen 

ja laihtuminen, kun taas ylipainolle ja lihavuudelle altistavat kivusta johtuvat 

unihäiriöt ja liikkumattomuus. Yhtä kaikki ravitsemuksen huomioiminen on osa 

pitkäkestoisen kivun kokonaisvaltaista hoitoa, sillä ravitsemuksen häiriöt voi-

vat pahentaa kipua välillisesti. (Vainio 2009, 159–160.) 
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Suomalaisiin ravitsemussuositukseen perustuvalla ruokavaliolla on yleistä 

terveydentilaa edistäviä ja keskeisiä kansantauteja, kuten diabetesta, sydän- 

ja verenkiertoelimistön sairauksia sekä tiettyjä syöpätauteja, ehkäiseviä vaiku-

tuksia. Terveelliseen ruokavalioon sisältyy runsaasti kasviksia, palkokasveja, 

marjoja, hedelmiä, kalaa sekä pähkinöitä ja siemeniä. Lisäksi tulee suosia 

täysjyväviljatuotteita, kasviöljyjä ja kasvipohjaisia levitteitä sekä vähärasvaisia 

maitovalmisteita. Ruokavaliosta on syytä karsia punaista lihaa, suolaa, alko-

holijuomia sekä lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita. Monipuolisesti koostettu 

ruokavalio sisältää usein riittävän määrän päivittäin tarvittavia vitamiineja ja ki-

vennäisaineita. 18–74-vuotiaille suositellaan luustoterveyden edistämiseen 10 

μg D-vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun, ellei D-vitamiinin saantisuositus 

täyty ruokavaliosta. Janojuomana on suositeltavaa käyttää vettä. Säännöllinen 

ateriarytmi pitää kylläisenä, suojaa hampaita reikiintymiseltä ja auttaa painon-

hallinnassa. Tasapainoisten aterioiden koostamisessa apuna voi käyttää lau-

tasmallia. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.)  

 

7.2 Painonhallinta 

Painonhallinta on olennainen osa TULE-sairauksien hoitoa. Ylipainolla tarkoi-

tetaan painoindeksiä 25–30, kun taas lihavuudesta puhutaan painoindeksin 

ylittäessä luvun 30 (Pietiläinen 2016). Lihavuutta on pidetty muun muassa ala-

selkäkivun ja nivelrikon riskinä ja oireita pahentavana tekijänä, mutta lihavuu-

den tarkka vaikutusmekanismi kipukokemukseen on vielä jokseenkin epä-

selvä. (Polvi- ja lonkkanivelrikko 2018; Alaselkäkipu 2017.) Viime vuosina on 

alettu puhua enemmän elimistön matala-asteisen tulehdustilan osallisuudesta 

muun muassa lihavuuden, masennuksen ja erilaisten kiputilojen kehittymi-

sessä. Näiden kolmen terveysongelman välisestä yhteydestä on saatu jo jon-

kin verran tutkimusnäyttöä. (Chou ym. 2016.) 

 

Choun ym. (2016) tutkimuksessa selvitettiin alaselkäkivun ja lihavuuden vä-

listä yhteyttä miehillä. Aiemmissa tutkimuksissa rasvamassan määrän yhteys 

alaselkäkivun voimakkuuteen on osoitettu etupäässä naisilla, mutta laajemmat 

miehiä koskevat tutkimukset puuttuvat. Tässä tutkimuksessa tutkittaville 

(n=978) tehtiin lääkärintarkastus, johon sisältyi kehonkoostumusmittaus ja kar-

toitus tutkittavien esitiedoista, terveydentilasta ja selkäkivusta. Tulosten perus-
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teella suurempi painoindeksi ja vyötärö-lantio-suhde olivat yhteydessä voi-

makkaampaan alaselkäkipuun. Kaikkein voimakkaimmin tämä yhteys tuli 

esille niillä tutkittavilla, joilla oli lisäksi jokin mielialahäiriö. Tutkimuksen tekijät 

arvelevat, että syy tälle yhteydelle löytyy elimistön tulehdustilasta, joka on lii-

tetty sekä lihavuuden, masennuksen että selkäkivun syntymiseen. Rasvaku-

dos itsessään tuottaa hormoneja ja proinflammatorisia eli tulehdusta edeltäviä 

sytokiineja, jotka kiihdyttävät muun muassa masennuksen ja nivelten artroosi-

muutosten syntyä. Masennus ja elimistön tulehdusmuutokset puolestaan her-

kistävät kivun kokemiselle. Vastaavilla tutkimustuloksissa voi olla tulevaisuu-

dessa merkitystä lihavien, pitkäkestoisesta kivusta ja mielialahäiriöistä kärsi-

vien potilaiden hoidon uudistamisessa. (Chou ym. 2016.) 

 

7.3 Uni 

Unen tarkkaa merkitystä ei runsaasta unitilan tutkimisesta huolimatta ymmär-

retä täysin, mutta unella on kuitenkin kiistaton merkitys ihmisen kokonaisval-

taiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Unen tehtävän ajatellaan liittyvän energian 

varastointiin, hermosolujen muovaamiseen oppimisen ja muistitoimintojen 

mahdollistamiseksi sekä aivojen puhdistukseen niihin valveillaoloaikana kerty-

neistä kuona-aineista. Uni kostuu perusuni- eli NREM-vaiheen ja vilkeuni- eli 

REM-vaiheen vuorottelusta. Unen määrällinen tarve vaihtelee yksilöllisesti 

noin 6-9 tunnin välillä, mutta laadukkaan ja virkistävän unen edellytyksenä on 

riittävä määrä molempien univaiheiden toistumista yön aikana. (Nienstedt ym. 

2016, 570–573.)  

 

Uneen liittyvistä häiriöistä tavallisin on unettomuus, jolla tarkoitetaan toistuvaa 

vaikeutta nukahtaa tai pysyä unessa tai kokemusta liian aikaisesta heräämi-

sestä tai huonosta unen laadusta. Unettomuudelle altistavat lukuisat biopsyko-

sosiaaliset tekijät sekä tietyt lääkkeet ja sairaudet, kuten uniapnea ja pitkäkes-

toiset kiputilat. Jo lyhytaikainen unen puute lisää ärtyisyyttä, heikentää kykyä 

keskittyä sekä ajatella ja toimia selkeästi, ärsyttää autonomista hermostoa ja 

madaltaa kipukynnystä. Pitkäkestoinen unettomuus onkin yhteydessä erilais-

ten somaattisten ja psyykkisten sairauksien syntyyn. (Unettomuus 2018; Nien-

stedt ym. 2016, 570–573.)  
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Unettomuutta hoidetaan ensisijaisesti lääkkeettömin keinoin varmistamalla 

hyvä unihygienia sekä muuttamalla unta haittaavia tapoja ja tottumuksia. 

Nukkumisolosuhteiden tulee olla unensaannille edullisia eli makuuhuoneen pi-

meys, viileys ja äänettömyys on syytä varmistaa. Säännölliset nukkumaan-

meno- ja ylösnousuajat sekä vuoteessa olon rajoittaminen auttavat aivoja as-

sosioimaan vuoteen nukkumiseen. Vuoteeseen ei siis pidä jäädä valvomaan, 

murehtimaan päivänaikaisia asioita tai tekemään nukkumisen lisäksi muuta 

kuin harrastamaan seksiä. (Hublin 2018; Unettomuus 2018; Ylioppilaiden ter-

veydenhoitosäätiö s.a.) Unensaantia edistävät myös päiväaikainen aktiivisuus 

ja liikunta, ennen nukkumaanmenoa toistuvat iltarutiinit sekä kofeiinin ja ras-

kaiden aterioiden välttäminen ilta-aikaan (Unettomuus 2018). Päihteitä ei tule 

nauttia unensaantitarkoituksessa, sillä ne heikentävät unen laatua ja syvyyttä 

jo vähäisissä määrin käytettynä (Hublin 2018). Myös puhelimen tai muun me-

dialaitteen käyttöä ennen nukkumaanmenoa tulee välttää. Jo 30 minuutin so-

siaalisen median selailu tai toistuva viestittely vuoteessa ovat yhteydessä ko-

honneeseen unettomuusriskiin. (Hyvämäki 2018.) 

 

Pitkäkestoisia ja hankalia unihäiriöitä hoidetaan kognitiivis-behavioraalisen te-

rapian keinoin. Muiden keinojen osoittautuessa riittämättömiksi voi lyhytkestoi-

nen unilääkitys tulla kyseeseen. Unilääkitystä aloittaessa potilasta on ohjat-

tava lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä, lääkkeiden haittavaikutuksista sekä 

mahdollisista vieroitusoireista lääkitystä lopettaessa. Pitkäaikaisen unilääkkei-

den käytön ehkäisemiseksi on tärkeää, että lääkityksen lopettamisesta sovi-

taan jo samalla, kun lääkettä määrätään. (Unettomuus 2018.) 

 

Hyvä unenhoito on erityisen tärkeää pitkäkestoisesta kivusta kärsiville poti-

laille, sillä kipu, unihäiriöt ja mielenterveyden ongelmat ovat vahvasti sidok-

sissa toisiinsa. Sribastavin ym. (2017) tutkimuksessa selvitettiin kivun voimak-

kuuden, unen laadun sekä ahdistus- ja masennusoireiden välistä yhteyttä 

epäspesifistä alaselkäkivusta kärsivillä potilailla. Tutkimuksessa epäspesifistä 

alaselkäkivusta kärsivät potilaat (n=555) ja kontrolliryhmän terveet henkilöt 

(n=112) vastasivat kyselyihin, jotka mittasivat unen laatua, kivun voimak-

kuutta, elämänlaatua, koettua toimintakykyä sekä ahdistus- ja masennusoi-

reita. Tutkimustulosten perusteella kivulla, univaikeuksilla ja negatiivisilla tun-

teilla on monisuuntainen yhteys, joka voi johtaa vaikeasti katkaistavaan kier-
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teeseen. Epäspesifi alaselkäkipu heikentää unen laatua ja voi johtaa unihäiri-

öiden kehittymiseen. Unihäiriöt taas ovat yhteydessä negatiivisiin tunnekoke-

muksiin, ahdistus- ja masennusoireisiin sekä ihmisen kokonaisvaltaisen toi-

mintakyvyn ja elämänlaadun heikentymiseen. Nämä kuormitustekijät puoles-

taan ovat sidoksissa kivun voimistumiseen ja pitkittymiseen. Kivusta, unihäiri-

öistä sekä ahdistus- ja masennusoireista kärsivän potilaan onnistunut hoito 

edellyttää siis työskentelyä kaikkien kolmen ongelman ratkaisemiseksi. 

(Sribastav ym. 2017.)  

 

Riittävän unen ja levon turvaamisella voidaan siis paitsi lievittää kipua myös 

vaikuttaa positiivisesti ihmisen toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Levänneenä 

ihmisen ajattelu on selkeämpää, positiivisempaa ja joustavampaa, mikä mah-

dollistaa uuden oppimisen. Myös kipuoireisiin itsessään liittyvä väsymys hel-

pottuu ja esimerkiksi liikunnan harrastamiseen löytyy lisää tarmoa. (Unetto-

muus 2018; Nienstedt ym. 2016, 570–573.) 

 

7.4 Päihteiden välttäminen 

Pitkään jatkunut itsepintainen kipu voi saada potilaan etsimään helpotusta ti-

lanteeseensa päihteistä. Päihteiden käyttö ei ole kuitenkaan kivunhallinnan tai 

muun terveyden kannalta edullista. Ensisijaisesti unen ja kivun välistä suh-

detta selvittäneessä Sribastavin ym. (2017) tutkimuksessa havaittiin, että 

myös päihteiden käytöllä on yhteys kipua ylläpitävään kierteeseen. Ahdistu-

neisuutta ja masennusta esiintyi enemmän niillä tutkittavilla, jotka kertoivat tu-

pakoivansa, kun taas alkoholin käyttö oli yhteydessä lisääntyneisiin unihäiriöi-

hin. Toisin sanoen päihteiden käytön liitännäisongelmat voimistavat ja pitkittä-

vät kipua välillisesti. (Sribastav 2017.)  

 

Tupakoinnin yhteydestä kivun pitkittymiseen on saatu näyttöä myös aivojen 

kuvantamistutkimuksen avulla. Petren ym. (2015) tutkimuksessa selvitettiin tu-

pakoinnin vaikutuksia aivojen fysiologiaan ja kivun pitkittymiseen selkäkipupo-

tilailla. Subakuutista (n=160) ja kroonisesta (n=32) selkäkivusta kärsivät poti-

laat ja kontrolliryhmän terveet henkilöt (n=35) osallistuivat lääkärin tutkimuk-

seen viisi kertaa vuoden aikana. Tutkimukseen sisältyi terveystarkastus, lää-

ketieteellinen arvio sekä aivojen magneettikuvaus. Lisäksi tutkittavien kipua 
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mitattiin joka käynnillä VAS-asteikolla (visual analogue scale). Tupakointi eri-

tyisesti yhdistettynä lääkkeiden käyttöön sekä selkäkipua aiheuttaviin ja ylläpi-

täviin emotionaalisiin riskitekijöihin ennusti kivun kroonistumista. Yhteys näi-

den kahden tekijän välillä perustunee aivojen kortikostriaalisen piirin toimin-

taan, joka on yhteydessä sekä kivun kroonistumiseen, riippuvuuksien syntyyn, 

motivaatioon että oppimiseen. Tupakoinnin lopettaminen voi näin ollen vähen-

tää alttiutta kivun kroonistumiselle. Vastaavasti tutkimuksessa ei pystytty 

osoittamaan, että tupakointi vähentää kipua tai nostaa kipukynnystä. (Petre 

ym. 2015.) 

 

Myöskään alkoholia ei voida suositella pitkäkestoisen TULE-kivun hoitoon sen 

lukuisten terveyshaittojen vuoksi, vaikka jotkut potilaat kokevat alkoholin hel-

pottavan kipua ainakin tilapäisesti. Erityisesti runsas alkoholin käyttö on yhtey-

dessä muun muassa syöpään, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, mie-

lenterveyden häiriöihin, ravitsemushäiriöihin, maksa- ja haimatulehduksiin 

sekä erilaisiin tapaturmiin. Alkoholi ei myöskään sovi yhteen kipulääkkeiden 

kanssa. Esimerkiksi parasetamolin ja alkoholin yhteiskäyttö lisää maksavau-

rion riskiä. Opioidit ja alkoholi taas tehostavat toistensa keskushermostoa la-

maavaa vaikutusta, ja niiden yhteiskäyttö voi johtaa pahimmillaan hengitysla-

man seurauksena kuolemaan. (Surakka & Karttunen 2016; Huttunen 2015.) 

 

Alkoholi- ja muihin päihdeongelmiin saa apua Savonlinnan keskussairaalan A-

klinikalta ja sen alaisuuteen kuuluvasta päihdekuntoutuskeskuksesta. A-klini-

kalle voi hakeutua, jos on huolissaan omasta tai läheisen päihteidenkäytöstä. 

Klinikalla annetaan yksilöllistä ja voimavaralähtöistä neuvontaa, ohjausta ja 

hoitoa päihdeongelmiin sekä tehdään ehkäisevää päihdetyötä. (Itä-Savon sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymä 2018c.) Tupakoinnin lopettamiseen taas on tar-

jolla yksilö- ja ryhmämuotoista apua terveyskeskuksissa. Myös nikotiinikor-

vaushoito järjestyy terveyskeskuksen vastaanoton kautta. Lisäksi Sosteri jär-

jestää tupakasta vieroittumisryhmiä yhdessä Saimaan syöpäyhdistyksen 

kanssa. (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018b.)  

 



38 

7.5 Kipu ja mielenterveys 

Aivojen ja mielen toiminnalla on kiistaton rooli kipukokemuksen syntymisessä. 

Negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierre voimistaa ja pitkittää kipua ja toi-

saalta pitkäkestoinen kipu syö aivojen kognitiivista kapasiteettiä ja vie tilaa 

muun muassa muistiin, oppimiseen ja keskittymiseen tarvittavilta toiminnoilta. 

Kognitiiviset häiriöt yhdistettynä kivusta johtuvaan toimintakyvyn laskuun voi-

vat aiheuttaa potilaissa alavireisyyttä, ärtymystä ja ahdistusta. Potilaat saatta-

vat kokea, että he ovat kivun vuoksi joutuneet luopumaan useista sellaisista 

asioista, jotka ovat aiemmin tuottaneet heille mielihyvää ja antaneet voimava-

roja selviytymiseen. Myös työkyky on todennäköisesti koetuksella ja läheiset 

ihmissuhteet kärsivät. Väsymys, uniongelmat ja stressi pahentavat tilannetta 

edelleen. (Granström 2010, 31–45.) 

 

On tavallista, että erilaiset mielenterveyden häiriöt, kuten masennus ja ahdis-

tuneisuushäiriö, esiintyvät samaan aikaan pitkäkestoisten kiputilojen kanssa. 

Niiden syntymekanismit sekä vaikutukset ihmisen toimintakykyyn ovat osittain 

samanlaiset. Yhteys esimerkiksi kivun ja masennuksen välillä saattaa perus-

tua oireiden taustalla piilevään samankaltaiseen perinnölliseen alttiuteen, tiet-

tyjen kipuun ja masennukseen liittyvien aivojen välittäjäaineiden toimintaan 

sekä elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan, joka on liitetty sekä kipu- että 

masennustilojen syntymiseen. (Chou ym. 2016; Nicholl ym. 2014; Granström 

2010, 68–71.) Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan pystytty selvästi osoittamaan, 

että jompikumpi olisi selvästi seurausta toisesta (Nicholl ym. 2014). 

 

Nichollin ym. (2014) laajassa väestötutkimuksessa selvitettiin laaja-alaisten ki-

puoireiden esiintyvyyttä masennusta ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairas-

tavien potilaiden keskuudessa. Tutkimukseen osallistuneet sairastivat joko 

masennusta (n=31 814) tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä (n=1613) ja vertai-

luryhmänä käytettiin tutkittavia, joilla ei ollut mielenterveyden häiriöitä 

(n=116 184). Tutkittavien taustatietoja, mielialaoireita sekä kipuoireita selvitet-

tiin kyselyjen avulla. Tulosten perusteella laaja-alaista kipua esiintyi selvästi 

enemmän niillä tutkittavilla, jotka sairastivat masennusta tai kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että laaja-alaiset kivut lisäsivät 

masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön riskiä. Yhteys mielialahäiriöi-

den ja kivun välillä oli siis kahdensuuntainen ja se säilyi merkittävänä myös 
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sen jälkeen, kun mahdollisten taustatekijöiden vaikutus tuloksiin oli huomioitu. 

(Nicholl ym. 2014.) 

 

Pitkäkestoinen kipu tuo lisähaasteita mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja 

päinvastoin. Kuitenkin monet sellaiset keinot, jotka tukevat mielenterveyttä, 

auttavat selviämään myös kivun kanssa ja päinvastoin. Hyvän mielentervey-

den osa-alueita ovat vahva itsetunto, kokemus siitä, että ihminen pystyy vai-

kuttamaan elämäänsä ja tekemään itselleen mielekkäitä asioita, kyky kohdata 

vastoinkäymisiä ja selvitä niistä, toiveikas suhtautuminen tulevaan sekä kyky 

solmia ja ylläpitää ihmissuhteita (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014). Kai-

killa näillä asioilla on merkitystä myös pitkäkestoisen kivun hallinnassa ja oma-

hoidon onnistumisessa.  

 

8 KIVUN LÄÄKEHOITO 

Kivun Käypä hoito -suosituksen mukaan lääkkeettömät kivunlievityskeinot 

muodostavat hoidolle perustan, jota voidaan tarvittaessa täydentää erilaisilla 

lääkevalmisteilla. Lääkehoidon tavoitteita ovat oireiden lievittyminen sekä poti-

laan toimintakyvyn ja elämänlaadun koheneminen. Kipulääkityksen valintaan 

vaikuttavat potilaan muut sairaudet, käytössä olevat lääkkeet sekä kivun syy, 

voimakkuus ja kesto. (Kipu 2017.)  

 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi eri lääkitysvaihtoehdot pitkäkestoisen 

TULE-kivun hoidossa. Lääkeaineryhmät ja niiden porrastettu käyttö on esitetty 

alla olevassa kuvassa 2. 
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Kuva 2. Pitkäkestoisen kivun lääkehoidon porrastus (Kipu 2017) 

 

Parasetamoli on ensisijainen lääke pitkäkestoiseen niska-, alaselkä- ja nivel-

rikkokipuun. Parasetamoli vaikuttaa kuumetta ja kipua alentavasti, mutta lääk-

keen kipua lievittävää vaikutusmekanismia ei tunneta tarkkaan. Toisin kuin tu-

lehduskipulääkkeet, parasetamoli ei aiheuta ruuansulatuskanavan ärsytystä, 

mutta se lisää maksavaurion riskiä niillä henkilöillä, joilla on todettu maksan 

toiminnan häiriö tai sairaus. Pitkäaikaisessa käytössä myös munuaisvaurio on 

mahdollinen. Parasetamolia käytetään tarvittaessa jaksoittain kivun kesto ja 

voimakkuus huomioiden. (Lääketietokeskus Oy 2018; Kivun lääkehoidot aikui-

silla 2015.) 

 

Tarvittaessa parasetamolin rinnalla tai sen tilalla voidaan käyttää tulehduski-

pulääkkeitä, joihin lukeutuvat muun muassa asetyylisalisyylihappo, ibupro-

feeni ja diklofenaakki. Lyhytaikainen sekä jaksoittainen tulehduskipulääkkei-

den käyttö voi vähentää pitkittynyttä alaselkä- ja nivelrikkokipua, mutta niiden 

pitkäaikaista käyttöä ei suositella. Pitkäaikaiseen tulehduskipulääkkeiden käyt-

töön liittyy lukuisia sydän- ja verenkiertoelimistöön, ruuansulatuskanavaan 

sekä munuaisiin kohdistuvia haittoja. (Helin-Salmivaara 2018; Kivun lääkehoi-

dot aikuisilla 2015.) 

 

Pitkittyneen niskakivun hoidossa parasetamoliin tai tulehduskipulääkkeeseen 

voidaan yhdistää lihasrelaksantti, mutta näiden lääkkeiden haittavaikutukset 

asettavat käytölle rajoituksia. Lihasrelaksanteilla on muun muassa ajokykyä 



41 

heikentäviä sekä antikolinergisiä haittavaikutuksia. (Kivun lääkehoidot aikui-

silla 2015.) 

 

Neuropaattisen alaselkä- ja niskakivun lievitykseen voidaan käyttää trisyklisiä 

kipukynnyslääkkeitä, niin kutsuttuja masennuskipulääkkeitä eli SNRI-ryh-

män lääkkeitä, tiettyjä epilepsialääkkeitä, tramadolia tai puudutteita. Neuro-

paattisen kivun hoitoon tarkoitetut lääkkeet lievittävät kipua muokkaamalla ki-

pujärjestelmän epätarkoituksenmukaista toimintaa. Näiden lääkkeiden koh-

dalla tulee ottaa huomioon potilaan muut sairaudet ja kivun liitännäisongelmat 

sekä lääkitysten mahdolliset haitat, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön häiriöt 

sekä riippuvuus- ja väärinkäyttöriski. (Kipu 2017.) 

 

Opioidit ovat voimakkaita kipulääkkeitä, jotka lievittävät kipua vaikuttamalla 

selkäytimen, aivokuoren sekä ääreishermoston opioidireseptoreihin. Opioideja 

ei suositella käytettäväksi pitkäkestoisissa kiputiloissa muulloin kuin erityista-

pauksissa. Opioidien käyttöön liittyy merkittävä toleranssi- ja riippuvuusriski 

sekä lukuisia antikolinergisiä, hormonaalisia ja ajokykyä heikentäviä haittavai-

kutuksia. Lisäksi hoidon pitkäaikaisista haitoista ei ole vielä riittävästi tutkimus-

näyttöä. Jos opioidihoitoon päädytään kaikkien muiden keinojen osoittautu-

essa riittämättömäksi, tulee hoito aloittaa ja sen seuranta toteuttaa kivunhoi-

toon erikoistuneessa yksikössä. Opioideja määräävän lääkärin tulee olla pe-

rehtynyt potilaan sairaushistoriaan pitkältä ajalta. Päihteiden väärinkäyttö ja 

potilaan psykososiaalisen tilanteen epävakaus ovat este hoidolle. Hoito lope-

tetaan, kun sille ei ole enää tarvetta. (Kosonen 2018; Kipu 2017; Kalso ym. 

2009.) 

 

9 HYVÄN POTILASOPPAAN PIIRTEET 

Hyvä potilasopas rakentuu loogisesti etenevälle juonelle, jota on helppo seu-

rata. Juoni voi edetä tärkeys- tai aikajärjestyksessä tai aihepiireittäin. Esimer-

kiksi tärkeysjärjestystä noudattavan juonen alussa käsitellään potilaan hoidon 

kannalta tärkeimmät asiat, siirtyen vähitellen vähemmän olennaisiin asioihin. 

Kiinnostava aloitus houkuttelee lukijaa tarttumaan oppaaseen ja jatkamaan lu-

kemista. Potilasoppaiden avulla pyritään usein muuttamaan ihmisten terveys-

käyttäytymistä, jolloin potilasta tulee motivoida muutokseen perustelemalla an-

netut ohjeet potilaan saamalla hyödyllä. (Hyvärinen 2005.) Muita potilaan 
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muutosmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja myös kirjallisen oppaan lähtökoh-

daksi soveltuvan valmentajasuhteen piirteitä on kuvattu tarkemmin luvussa 5. 

 

Pää- ja väliotsikoilla selkeytetään potilasoppaan rakennetta ja ilmaistaan, mitä 

asiaa kukin osio käsittelee. Oppaan alussa oleva luettelo kaikista pää- ja vä-

liotsikoista auttaa potilasta löytämään nopeasti etsimänsä. Tekstin kappale-

jako taas tulisi rakentaa siten, että yhdessä kappaleessa käsitellään vain yh-

den aihepiirin asioita. Liian pitkät kappaleet tekevät oppaasta raskaslukuisen, 

mutta liian lyhyistä kappaleista taas on vaikea muodostaa ehyttä kokonai-

suutta. Myös virkkeiden pituuteen tulee kiinnittää huomiota. Pitkien virkkeiden 

rakenne on usein mutkikas, eikä virkkeen ydinajatus avaudu lukijalle ensiluke-

malla. Jos tekstissä taas käytetään peräjälkeen useita lyhyitä virkkeitä, voi asi-

oiden välinen yhteys jäädä lukijalle hämäräksi. Kummassakin tapauksessa 

teksti muuttuu raskaslukuiseksi. (Hyvärinen 2005.) 

 

Oppaan puhuttelumuotoa ja sanavalintoja tulee myös harkita tarkkaan. Passii-

vin käyttöä pidetään kohteliaana, mutta se voi aiheuttaa epäselvyyttä siitä, ke-

nelle ohjeet on suunnattu. Sen sijaan suorilla kehotuksilla kohdennetaan oh-

jeet selkeästi oppaan lukijalle eli potilaalle. Potilasoppaassa käytettyjen ter-

mien ja ilmausten tulee olla ymmärrettäviä maallikoille. Mahdolliset vieraspe-

räiset ja muut vaikeatajuiset lääketieteelliset termit tulee selittää joko välittö-

mästi tekstissä tai erillisessä oppaaseen liitetyssä sanastossa. Lopuksi op-

paan oikeinkirjoitus ja ymmärrettävyys tulee tarkistaa esimerkiksi antamalla 

opas jollekulle ulkopuoliselle luettavaksi. (Hyvärinen 2005.) 

 

Hyvän potilasoppaan viimeistelee miellyttävä ja huoliteltu ulkoasu. Terveyden-

huollon organisaation käyttöön laadittavan oppaan ulkoasu noudattaa usein 

organisaation omaa visuaalista ilmettä, joka sisältää ennalta valitut kirjaintyy-

pit, palstoitukset, värit ja kuvitusmahdollisuudet. Yhtäältä tämä helpottaa op-

paan painoasun suunnittelua ja auttaa tunnistamaan organisaation osallisuu-

den tuotteen kehityksessä, mutta toisaalta se rajoittaa mahdollisuutta käyttää 

luovuutta. (Jämsä & Manninen 2000, 57.)  

 



43 

10 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas työikäisille TULE-potilaille 

pitkäkestoisen kivun omahoidosta. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä TULE-

potilaiden tietoa kivusta sekä antaa konkreettisia keinoja kokonaisvaltaiseen 

kivunhallintaan. 

 

11 OPINNÄYTETYÖNÄ TUOTEKEHITYS 

Jämsä ja Manninen (2000) ovat kuvanneet sosiaali- ja terveysalan tuotekehi-

tysprosessin viisiportaisen mallin teoksessaan Osaamisen tuotteistaminen so-

siaali- ja terveysalalla. Tuotekehityksen portaat ovat kehittämistarpeen tunnis-

taminen, kehitettävän tuotteen ideointi, tuotteen luonnostelu, valitun luonnok-

sen kehittely sekä tuotteen viimeistely. Kehitettävällä tuotteella voidaan tar-

koittaa joko materiaalista tavaraa, palvelua tai näiden kahden yhdistelmää. 

Tuotteen keskiössä on aina sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas. (Jämsä & 

Manninen 2000, 13–16, 28.)  

 

11.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen 

Tuotekehitysprosessi käynnistyy kehittämistarpeen tunnistamisesta. Kyse on 

usein jostakin sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa ilmenevästä käytännön 

ongelmasta, johon halutaan ratkaisu. Eri organisaatioiden kehittämistarpeita 

voidaan selvittää esimerkiksi analysoimalla palautetta, jota organisaatio on 

saanut toiminnastaan. Selvityksen perusteella voidaan löytää tarve kehittää 

kokonaan uusi tuote tai uudistaa jotakin vanhentunutta tuotetta, joka ei enää 

vastaa organisaation tarpeita tai laatuvaatimuksia. (Jämsä & Manninen 2000, 

28–31.) 

 

Laadukkaan ja toteuttamiskelpoisen tuotteen sisältö on pystyttävä määrittele-

mään ja rajaamaan tarkasti. Lisäksi tuotteella on oltava kohderyhmä, jonka 

erityistarpeita sen sisältö palvelee. Tuotekehityksen suuntaviivoja hahmotel-

lessa tulee huomioida kaikkien niiden osapuolten näkemykset, joita ongelma 

ja kehittämistarve koskevat. Tuote ei saa aiheuttaa ristiriitoja esimerkiksi orga-

nisaation, asiakkaiden ja omaisten tarpeiden ja arvojen välille. Ennen tuoteke-

hityksen käynnistämistä on myös hyvä ottaa selvää muiden tahojen samanai-
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kaisista hankkeista. Rinnakkaiset tuotekehitysprosessit voivat toimia mahdolli-

suutena yhteistyöhön, mutta ne voivat myös tehdä jommastakummasta tuot-

teesta tarpeettoman. (Jämsä & Manninen 2000, 31–33.) 

 

Tarve tälle opinnäytetyölle löytyi sattumalta keväällä 2018. Olin kiinnostunut 

kivunhoitoon liittyvästä aiheesta ja yhteistyöstä Sosterin kanssa, jonka eri yk-

siköissä olin ollut harjoittelujaksoilla sekä työskennellyt sijaisena. Selvittäes-

säni tarvetta kivunhoitoa käsittelevälle opinnäytetyölle sain Sosterin kehittä-

mispäälliköltä ehdotuksen laatia kivun omahoito-oppaan työikäisille TULE-po-

tilaille. TULE-sairauksien ennaltaehkäisy ja kivunhoito olivat ajankohtaisia tee-

moja Sosterin prosessien kehittämisessä eikä vastaavanlaista opasta ollut 

vielä kehitetty organisaation käyttöön. Samalla päätettiin, että oppaan kohde-

ryhmän vuoksi opinnäytetyöni toteutettaisiin moniammatillisessa yhteistyössä 

hoitotyön ja fysioterapian ammattilaisten kanssa. Työelämäohjaajikseni nimet-

tiin Sosterissa työskentelevät sairaanhoitaja ja fysioterapeutti ja opettajaohjaa-

jikseni hoitotyön ja fysioterapian lehtorit. 

 

11.2 Tuotteen ideointivaihe 

Kun tarve kehitettävälle tuotteelle on varmistunut, tuotetta aletaan ideoida yh-

dessä toimeksiantajaorganisaation kanssa. Ideoinnin tarkoituksena on löytää 

moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen mahdollisimman monta erilaista rat-

kaisuvaihtoehtoa tuotteen kehittämiselle. Ideoinnin avuksi on laadittu erilaisia 

luovia ongelmanratkaisun menetelmiä. Ideoinnissa syntyvien ratkaisuvaihto-

ehtojen arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitä etuja kullakin 

vaihtoehdolla on, ja miten nämä edut ovat saavutettavissa. Lisäksi ideavaihto-

ehtoja vertaillaan esimerkiksi kohderyhmän, kysynnän ja resurssivaatimusten 

suhteen. Ideointi päättyy tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon valintaan ja 

tuotekonseptin syntymiseen. (Jämsä & Manninen 2000, 35, 38–40.) 

 

Kehittämistarpeen tunnistamisen jälkeen tapasin opinnäytetyölleni nimetyt oh-

jaajat maalis- ja huhtikuussa 2018. Työelämäohjaajien kanssa pitämässäni 

ideointipalaverissa hyödynsin aivoriihen periaatteita. Aivoriihi on sosiaali- ja 

terveydenhuollon tuoteideointiin sopiva menetelmä, jossa etsitään mahdolli-

simman monta erilaista ratkaisua nimettyyn ongelmaan. Aivoriihessä puheen-
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johtaja ohjaa osallistujien työskentelyä ja pyrkii luomaan mahdollisimman avoi-

men ja luovan ilmapiirin, jossa myös huumori on sallittu. Aivoriihen sihteeri kir-

jaa ylös kaikki esitetyt ideat. Lopuksi saatuja ideoita arvioidaan, karsitaan ja 

yhdistellään parhaimman vaihtoehdon löytämiseksi. (Jämsä & Manninen 

2000, 35–36.) 

 

Palaverissa ideointi painottui oppaan kohderyhmään, sisältöön ja näkökul-

maan. Oppaassa päätettiin käsitellä vain työikäisten kannalta keskeisimpiä 

TULE-sairauksia eli alaselkäkipua, niskakipua ja nivelrikkoa. Oppaassa esitel-

tävien kivunlievityskeinojen tuli soveltua näiden sairauksien aiheuttamaan pit-

käkestoisen kivun omahoitoon kotioloissa. Oppaan ulkopuolelle päädyttiin toi-

sen ohjaajani ehdotuksesta sulkemaan osteoporoosi ja reumataudit, sillä näi-

den sairauksien hoidossa keskiössä on lääkärin vastuulla oleva lääkehoito. 

Oppaan näkökulma päätettiin rakentaa kivun biopsykososiaalisen luonteen 

sekä potilaan sopeutumisen ja omahoidon tukemisen ympärille. 

 

Palaverin perusteella kirjoitin opinnäytetyöstäni ideapaperin, jonka työstämistä 

jatkoin opettajaohjaajieni kanssa. Opettajien kanssa pitämäni palaverin pää-

paino oli opinnäytetyön menetelmiin ja tiedonkeruuprosessiin liittyvissä kysy-

myksissä. Päätimme myös, että keräisin oppaasta palautetta Sosterin eri yksi-

köiden työntekijöiltä. Tällä pyrittiin varmistamaan, että opas palvelisi toimeksi-

antajan ja kohderyhmän tarpeita mahdollisimman hyvin. Valmiiseen ideapape-

riin hain lopuksi Sosterin hallintoylihoitajan hyväksynnän. 

 

11.3 Tuotteen luonnostelu 

Luonnosteluvaiheessa analysoidaan tuotteen suunnittelua ja valmistelua oh-

jaavia tekijöitä ja muodostetaan synteesi valmistettavasta tuotteesta. Eri näkö-

kohtien huolellinen läpikäyminen on osa tuotteen laadunvarmistusta. Ensiksi 

tulee määritellä tuotteen ensi- ja toissijaiset hyödynsaajat sekä heidän tar-

peensa ja odotuksensa tuotteen suhteen. Tuotteen asiasisällön on oltava lin-

jassa paitsi näiden tarpeiden myös toimeksiantajaorganisaation arvojen, peri-

aatteiden ja toimintamallien kanssa. Sisällön tulee myös perustua viimeisim-

pään tutkimustietoon. Seuraavaksi käydään läpi tuotteen valmistamisen eri 

vaiheet ja niissä tarvittavat resurssit. Lopuksi laaditaan suunnitelma tuotekehi-

tyksen eri vaiheiden arvioinnista. (Jämsä & Manninen 2000, 43–52.) 
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Tässä opinnäytetyössä kehitettävä tuote oli pitkäkestoisen TULE-kivun oma-

hoito-opas. TULE-potilaat hyötyvät oppaasta sekä suoraan että välillisesti 

heitä ohjaavien terveydenhuollon ammattilaisten kautta. Oppaan toissijaisia 

hyödynsaajia ovat toimeksiantajaorganisaatio ja opasta ohjauksessaan käyttä-

vät terveydenhuollon ammattilaiset. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa sel-

vitin kohderyhmän tarpeita oppaan suhteen tutkimustiedon, hoitosuositusten 

sekä ohjaajilta saamani tiedon kautta, sillä Sosterin linjauksen mukaan potilai-

den haastattelu oli kiellettyä. Oppaan hiominen toimeksiantajani toiveiden ja 

tarpeiden mukaiseksi tapahtui niin ikään yhteistyössä työelämäohjaajieni 

kanssa. Lisäksi toisen ohjaajani ehdotuksesta opinnäytetyöni suunnitelma lä-

hetettiin luettavaksi Savonlinnan keskussairaalan kuntoutusyksikön ylilääkä-

rille, jonka antaman palautteen perusteella tein täsmennyksiä lääkehoitoa kos-

kevaan osioon. Opinnäytetyösuunnitelman kirjallisuuskatsauksen ja menetel-

mäosion laatimiseen taas hain ohjausta opettajilta.  

 

Laatimani kirjallisuuskatsaus kivun kokonaisvaltaisesta omahoidosta löytyy liit-

teestä 1. Lisäksi olen paneutunut kipuun biopsykososiaalisena ilmiönä sekä 

oppaan kohderyhmärajauksen mukaisten TULE-sairauksien oireisiin, tutki-

mukseen ja hoitoon. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa keväällä 2018 sain 

tiedonhaun ohjausta oppilaitokseni informaatikolta sekä suomen kielen ja vies-

tinnän lehtorilta.  

 

Suoritin tiedonhakua pääasiassa keväästä 2018 seuraavaan lokakuuhun, 

mutta joistakin yksittäisistä aiheista hain lisätietoa aina tammikuuhun 2019 

asti. Hain lähdemateriaalia eri tieteellisten julkaisujen tietokannoista, joita oli-

vat Cinahl, Cochrane, Finna, Kaakkurin ulkomaisten artikkelien haku, Medic, 

Pubmed ja Terveysportti. Hakusanoina käytin lukuisia aiheeseeni liittyviä kä-

sitteitä, kuten ”alaselkäkipu”, ”fyysinen harjoittelu”, ”itsehoito”, ”kipu”, ”kivun-

hoito”, ”kivunlievitys”, ”krooninen kipu”, ”kuuma”, ”kylmä”, ”liikunta”, ”lääkkee-

tön”, ”masennus”, ”musiikki”, ”niskakipu”, ”nivelrikko”, ”pitkittynyt kipu”, ”psyko-

sosiaalinen”, ”psyykkinen”, ”ravitsemus”, ”rentoutuminen”, ”resilienssi”, ”riskite-

kijä”, ”selkäkipu”, ”stressi”, ”TENS”, ”tietoinen läsnäolo”, ”tupakointi” ja ”uni”. 

Hakuja tein sekä suomen- että englanninkielisillä termeillä. Yhdistelin hakusa-

noja ”AND” ja ”OR” -operaattoreilla sekä käytin katkaistujen sanojen tekniik-
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kaa. Julkaisujen aikaväliä rajasin vuosiin 2008-2018, mutta tarvittaessa sisäl-

lytin kirjallisuuskatsaukseeni myös tätä vanhempia lähteitä, mikäli ne olivat 

luotettavia eikä niissä esitettyä tietoa ollut osoitettu vanhentuneeksi. Yhtenä 

hakukriteerinäni oli myös kokotekstin saatavuus verkossa. 

 

Hakutuloksia löytyi hakusanoista ja niiden yhdistelmistä riippuen yksittäisistä 

osumista jopa kymmeniin tuhansiin julkaisuihin. Hakusanojen lisäksi käytin 

runsaasti aikaa lähdemateriaalin hakemiseen manuaalisesti löytämieni julkai-

sujen kirjallisuus- ja lähdeluetteloista. Karsin löydöksiäni ensin otsikoiden, sit-

ten tiivistelmien ja lopuksi kokotekstien perusteella. Lopulliseen kirjallisuuskat-

saukseen valitsin mahdollisimman tuoreita, luotettavia ja aiheeni kannalta re-

levantteja julkaisuja. Tiedonhakuprosessini eettisyyttä ja luotettavuutta olen 

kuvannut tarkemmin luvussa 12.3. 

 

Pidin opinnäytetyöni suunnitelmaseminaarin lokakuun 2018 lopussa. Semi-

naarissa sain vielä hyödyllistä palautetta opponenteiltani ja opettajilta muun 

muassa suunnitelman kirjallisen raportin rakenteesta. Tarvittavien korjausten 

jälkeen lähetin suunnitelman, opinnäytetyön toteutussopimuksen sekä palaut-

teenkeruuseen tarvittavan tutkimuslupahakemuksen Sosterin hallintoylihoita-

jalle. Tutkimus- ja toteutusluvat saatuani siirryin kehittelemään varsinaista 

opasta marraskuussa 2018. 

 

11.4 Tuotteen kehittely 

Valmistettavan tuotteen kehittely etenee luonnosteluvaiheessa tehdyn suunni-

telman mukaisesti. Kehittelyprosessiin vaikuttaa myös tuotteen tyyppi. Poti-

lasopas on yksi esimerkki informaatiota välittävästä sähköisestä tai painotuot-

teesta. Sen tarkoitus on välittää tosiasiallista, täsmällistä, ymmärrettävää ja 

vastaanottajan tarpeisiin vastaavaa tietoa. Usein potilasoppaan lopullinen si-

sältö ja ulkoasu täsmentyvät vasta kehittelyvaiheessa. Opasta kehiteltäessä 

tulee huomioida sen käyttökonteksti, eli käytetäänkö opasta esimerkiksi suulli-

sen ohjauksen tukena vai onko opas tarkoitettu asiakkaille jaettavaksi ilman 

perusteellista läpikäyntiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Informaa-

tiota välittävään oppaaseen sopii asiatyylinen teksti. Tekstin on oltava selkeää 

ja hyvin jäsenneltyä, jotta sen keskeinen ajatus avautuu lukijalle välittömästi. 

(Jämsä & Manninen 2000, 54–56.) 
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Laadin oppaan Sosterin omalle opaspohjalle, jotta se olisi heti tunnistettavissa 

toimeksiantajaorganisaation tuotteeksi. Pyysin opaspohjan sähköisessä muo-

dossa Sosterin viestintäpäälliköltä, jolta sain myös ohjeistusta oppaan kieli-

asuun ja tyyliin. Oppaan tekstin tuli olla ymmärrettävää, selkeää ja ystävällistä 

sekä kohdennettu mieluummin ”ihmiseltä ihmiselle” kuin ”organisaatiosta ihmi-

selle” (Sikstus 2018). Oppaan asiasisältö noudatti opinnäytetyösuunnitel-

maani, mutta tein siihen myös joitakin tässä vaiheessa tarpeellisiksi havaitse-

miani lisäyksiä. Pyrin myös soveltamaan oppaaseen luvussa 5 kuvaamiani po-

tilasohjauksen lakiin perustuvia lähtökohtia sekä motivoivan haastattelun ja 

valmentajasuhteen piirteitä. Päätin myös hyödyntää luovuuttani ja kiinnostus-

tani taiteeseen kuvittamalla oppaani itse tietokoneella Adobe Photoshop CS3 -

kuvankäsittelyohjelmaa hyödyntäen.  

 

Oppaan ideointi- ja luonnosteluvaiheessa olimme ohjaajieni kanssa päättä-

neet, että keräisin oppaastani palautetta niiltä Sosterin työntekijöiltä, joiden 

käyttöön opas ensisijaisesti tulee. Palautteenkeruun avulla pystyin hyödyntä-

mään moniammatillista yhteistyötä vielä laajemmin tuotteen kehittelyssä. Li-

säksi palautetta antamalla työntekijöillä oli mahdollisuus vaikuttaa omaan 

käyttöönsä tulevan ohjauksen työkalun sisältöön.  

 

Oppaan ensimmäisessä luonnoksessa oli kuitenkin ohjaajieni mielestä liikaa 

toistoa ja päällekkäisyyttä eri asioiden välillä, joten tiivistin opasta runsaasti. 

Tämän jälkeen pyysin oppaasta uudelleen palautetta ohjaajiltani. Hyväksyvän 

vastauksen saatuani lähetin oppaan, saatekirjeen (liite 2) ja linkin palauteky-

selyyn (liite 3) sähköpostitse vastaanottotoiminnan, kipupoliklinikan ja fysiote-

rapian osastonhoitajille, jotka välittivät viestini eteenpäin kyseisten yksiköiden 

työntekijöille. 

 

Palautteenkeruun toteutus 

 

Palautteenkeruussa sovelsin sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiivisen tutki-

muksen periaatteita. Tieteellinen tutkimus voidaan jakaa empiiriseen tutki-

mukseen, joka perustuu kokemuksiin ja havaintoihin tai teoreettiseen tutki-

mukseen, jossa pääosassa on esimerkiksi looginen päättely (Itä-Suomen yli-

opisto s.a.). Empiirinen tutkimustoiminta jaetaan edelleen kvantitatiiviseen tai 
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valitatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuk-

sessa tutkittavaa asiaa pyritään mittaamaan numeerisesti esimerkiksi prosent-

tiyksiköin. Myös otoskoko on kvalitatiivista tutkimusta suurempi. Kvantitatiivi-

nen tutkimus toteutetaan usein erilaisin kyselyin. Kvalitatiivisessa eli laadul-

lisessa tutkimuksessa taas pyritään ymmärtämään erilaisia ilmiöitä sekä nii-

den syitä ja seurauksia syvällisemmin. Otoskoko on tällöin pienempi ja tutki-

mus on mahdollista suorittaa esimerkiksi henkilökohtaisella haastattelulla. Yk-

sittäisessä tutkimuksessa on mahdollista hyödyntää molempien menetelmien 

piirteitä. (Heikkilä 2014.) 

 

Molemmissa menetelmissä tutkimus alkaa tutkimusasetelman luomisesta. 

Tutkimuksessa tulee määritellä, mihin asiaan halutaan vastaus, millä muuttu-

jilla asiaa tutkitaan sekä mitä otantatekniikkaa ja aineistonkeruutapaa käyte-

tään. (KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto 2009; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa muuttujat 

on myös operationalisoitava eli muutettava mitattavaan muotoon (Kvanti-

MOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto 2009). 

 

Palautekyselyni tarkoitus oli antaa minulle tietoa siitä, mitä asioita Sosterin 

työntekijät pitivät oppaassa toimivina ja mitä oppaassa täytyi vielä kehittää, 

jotta se palvelisi tarkoitustaan ja kohderyhmäänsä mahdollisimman hyvin. Tut-

kimukseni perusjoukko käsitti ne Sosterin työntekijät, joiden arvioimme ohjaa-

jieni kanssa toimivan oppaan pääasiallisina käyttäjinä. Koska perusjoukko oli 

pieni, oli järkevintä toteuttaa kokonaistutkimus eli kerätä palautetta jokaiselta 

perusjoukon jäseneltä (Heikkilä 2014).  

 

Valitsin kyselymuodoksi Webropol-ohjelmalla luodun verkkokyselyn, sillä se oli 

sekä minulle että toimeksiantajalleni kustannustehokas, nopea ja joustava 

tapa kerätä palautetta. Verkkokyselyä käyttämällä minimoin myös oman vaiku-

tukseni vastaajiin. Toisaalta sähköpostitse välitettävä verkkokyselyn riskinä oli 

sen ohittamisen helppous sekä pieni vastausprosentti. Lisäksi työntekijät jou-

tuivat käyttämään aikaa oppaaseen perehtymiseen voidakseen antaa siitä pa-

lautetta. Pyrin ehkäisemään verkkokyselyn ongelmia esittämällä kyselyssä op-

paan sisällön, käyttökelpoisuuden ja ulkoasun kannalta vain olennaisimmat 

kysymykset mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Lisäksi korostin 
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saatekirjeessä palautteen annon merkitystä, helppoutta, vapaaehtoisuutta ja 

anonyymiyttä. (Kananen 2012, 133–137.)  

 

Kyselyn muuttujilla mittasin työntekijöiden mielipidettä oppaan ulkoasusta, si-

sällöstä ja rakenteesta. Mitta-asteikkona käytin Likertin järjestysasteikkoa, 

jossa muuttujia arvioitiin välillä ”täysin samaa mieltä” (=5) ja ”täysin eri mieltä” 

(=1). Pystyin siis asettamaan muuttujan arvot paremmuusjärjestykseen. 

(KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto 2007.) Oppaan pituutta ja 

sisällön relevanttiutta täsmensin kysymyksillä, joissa ”kyllä” ja ”ei” -vastaus-

vaihtoehtojen lisäksi oli tilaa vapaalle tekstille. Lopuksi keräsin työntekijöiltä 

vapaamuotoista palautetta oppaan toimivista ja kehitettävistä asioista. Nämä 

kysymykset olivat enemmän laadullisia, sillä ne vastasivat kysymyssanoihin 

”mitä” ja ”miten” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b). 

 

11.5 Palautekyselyn tulokset ja oppaan viimeistely 

Kehittelyvaiheessa tuotteesta voidaan joutua laatimaan useita eri versioita, 

joita korjataan saadun palautteen ja mahdollisen koekäytön jälkeen. Tuoteke-

hityksen viimeistelyvaiheessa tuotteen lopullisen version yksityiskohtia hiotaan 

ja suunnitellaan toimenpiteet, joiden avulla tuotetta voidaan päivittää tulevai-

suudessa. Viimeistelyvaiheeseen sisältyy myös tuotteen markkinointi ja jake-

lun suunnittelu. Tuotekehitysprosessi päättyy valmiin tuotteen luovuttamiseen 

toimeksiantajalle ja koko tuotekehityksen eri vaiheiden raportointiin. (Jämsä & 

Manninen, 2000, 80–85.) 

 

Toteutin palautekyselyni helmikuussa 2019 ja vastausaikaa kyselyyn oli kaksi 

viikkoa. Sain palautekyselyyni yhteensä 11 vastausta, joista yksi oli koostettu 

useamman henkilön arviosta. Vastausten määrä jäi siis vaatimattomaksi, 

mutta etenkin vapaamuotoinen palaute sisälsi monia huomionarvoisia kehitys-

ehdotuksia oppaaseeni.  

 

Vastaajat arvioivat oppaan yleisvaikutelmaa, sisältöä ja rakennetta kahdeksan 

väittämän avulla. Vastausten jakautuminen ja eri väittämien saamien pisteiden 

keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Oppaan yleisvaikutelman, sisällön ja rakenteen arviointi 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseen-
kin eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseen-
kin samaa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Oppaan ulkoasu on 
selkeä 

1 0 0 1 9 11 4,55 

Johdanto on kiin-
nostava 

1 0 1 2 7 11 4,27 

Teksti on helppolu-
kuista 

1 0 0 2 8 11 4,45 

Oppaan sisältö ete-
nee loogisessa jär-
jestyksessä 

1 0 0 2 8 11 4,45 

Tekstissä käytetty 
ammattisanasto on 
selitetty ymmärret-
tävästi 

1 0 0 1 9 11 4,55 

Kappalejako on toi-
miva 

1 1 0 2 7 11 4,18 

Oppaan kohde-
ryhmä on huomioitu 
hyvin 

1 1 0 2 7 11 4,18 

Kuvat havainnollis-
tavat tekstiä 

1 0 0 3 7 11 4,36 

Yhteensä 8 2 1 15 62 88 4,38 

 

Opas sai verrattain hyvän kokonaisarvion, sillä kaikkien vastausten keskiarvo 

oli 4,38. Oppaan parhaimpina ominaisuuksina pidettiin selkeää ulkoasua ja 

ammattisanaston ymmärrettävää selitystä (molempien vastausten keskiarvo 

4,55). Vastausten perusteella oppaan kappalejako ja kohderyhmän huomiointi 

vaativat vielä eniten kehittämistä (molempien vastausten keskiarvo 4,18). 

 

Oppaan pituutta vastaajat arvioivat vaihtoehtojen ”liian lyhyt”, ”sopiva” ja ”liian 

pitkä”. Kuusi vastaajaa arvioi oppaan pituuden sopivaksi ja viisi liian pitkäksi. 

Kenenkään mielestä opas ei ollut liian lyhyt. 
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Kuva 3. Oppaan pituuden arviointi 

 

Oppaan sisällön relevanttiutta vastaajat arvioivat vaihtoehtojen ”kyllä”, ”ei, op-

paaseen tulisi lisätä jotakin, mitä?” ja ”ei, oppaasta tulisi poistaa jotakin, mitä?” 

avulla. Kahteen jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyi vapaa tekstikenttä. Kaik-

kien vastaajien mielestä opas sisälsi aiheen kannalta oleelliset asiat.  

 

 

Kuva 4. Oppaan sisällön relevanttiuden arviointi 

 

Lopuksi pyysin vapaamuotoista palautetta oppaan toimivista ja kehitettävistä 

puolista. Oppaan hyvistä ja toimivista puolista palautetta antoi kuusi vastaa-

jaa, kehitettävistä puolista neljä vastaajaa ja muuta vapaamuotoista palautetta 

0 1 2 3 4 5 6

Liian pitkä

Sopiva

Liian lyhyt

Opas on pituudeltaan

 Vastausten määrä kpl

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ei, oppaasta tulisi poistaa jotakin, mitä?

Ei, oppaaseen tulisi lisätä jotakin, mitä?

Kyllä

Opas sisältää aiheen kannalta oleelliset asiat

Vastausten määrä kpl
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kuusi vastaajaa, joka sisälsi niin ikään myönteistä palautetta tai kehitysehdo-

tuksia. 

 

Oppaan hyvistä puolista korostuivat käytetyn ammattisanaston ja kielen ym-

märrettävyys myös maallikoille, kannustava sävy, lääkkeettömien kivunhoito-

keinojen korostaminen sekä selkeä ja visuaalisesti miellyttävä ulkoasu. Lisäksi 

opasta arvioitiin kokonaisuutena monipuoliseksi, toimivaksi ja käytännön työ-

elämän kannalta tarpeelliseksi tuotteeksi. 

 

”Visuaalisesti hyvä, selkeä kappalejako ja pääasiat tulevat esille. Hyvä, että 

lääkkeettömiä hoitokonsteja on tuotu hyvin esille koska ne ovat suuressa roo-

lissa samoin kuin potilaan sitouttaminen omaan kivun hoitoon.” 

 

”Käytetty kieli on selkeää ja maallikolle ymmärrettävää, ammattisanat on seli-

tetty. Otsikot ja kuvat hyviä. Kannustava ja tsemppaava positiivinen tyyli.” 

 

”Kiva opas antaa potilaalle, tärkeät asiat tiiviissä muodossa, eri näkökulmista 

asiaan katsominen hyvä asia.” 

 

”Hyvä työ ja tarpeellinen. Pitäisi olla jaossa erilaisissa pisteissä.” 

 

Oppaan kehitettäviksi puoliksi vastaajat kokivat selvästi oppaan pituuden. 

Myös kappalejaosta löytyi paikoin kehitettävää. Yhdessä vastauksista ehdotet-

tiin myös oppaan nimen muuttamista ja huomion kiinnittämistä positiiviseen il-

maisuun negatiivisten ja uhkaavien mielikuvien luomisen sijaan.  

 

”Ehkä hieman liian pitkä, mitä siitä voisi jättää pois, että lukijalla säilyisi mie-

lenkiinto?” 

 

”Joissakin aiheissa kappalejako jää vähän hassusti seuraavan sivun puolelle, 

esim. listaus liikunnan hyödyistä katkeaa kesken ja yksi kohta listasta jatkuu 

seuraavalla sivulla.” 

 

”Tekstissä olisi hyvä olla positiivinen vire eikä suunnata ajatuksia mahdollisiin 

uhkiin, esim. voi aiheuttaa/ saattaa vähentää liikuntaa/ sinulle, joka kärsit... Eli 

teksti herättää joissakin kohdin epävarmuutta” 
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”Onko potilas hyvä sana tänä päivänä käyttää oppaan nimessä? Potilas-sa-

nana jo luo leiman: ’olen kärsivä ptl ja tilanne on huono’ -tyyliin.” 

 

Käytyäni läpi saamani palautteen tein oppaaseeni vielä joitakin huomattavia 

muutoksia. Muutin oppaan nimen vastaamaan paremmin lopullisen tuotoksen 

sisältöä jättäen nimestä kokonaan pois sanan ”potilas”. Korjasin oppaan kap-

palejakoa sekä kuvien ja tekstin asettelua siten, että kokonaisuudesta tuli 

eheämpi. Yritin myös edelleen tiivistää asioita ja karsia tekstistä kaiken yli-

määräisen toiston ja selostuksen, mutta en saanut opasta enää lyhennettyä 

sivumäärällisesti. Lisäsin oppaaseen kuitenkin kaksi uutta kuvaa, jotka täytti-

vät suunnilleen poistetun tekstin tilan. Lisäksi korvasin passiivin suoralla sinut-

telulla aina, kun se oli mahdollista, ja pyrin poistamaan tekstistä kaikki negatii-

viset ja epävarmuutta herättävät ilmaisut ja keskittymään jokaisessa aihealu-

eessa potilaan näkökulmasta myönteisiin asioihin. Koen, että tämä heikensi 

jonkin verran asioiden perusteluja, mutta toisaalta myönteiseen keskittyminen 

herättää lukijassa luottamusta ja tekee oppaan sävystä vähemmän ylhäältä 

käsin valistavan. 

 

Vaikka lähes puolet kyselyyni vastaajista pitivät opasta liian pitkänä, en itse 

löytänyt oppaasta enää poistettavaa ilman, että oppaan asiasisältö, perustelut 

ja ulkoasu olisivat kärsineet merkittävästi. Opasta ei ole tarkoitettu nopeaksi 

ratkaisuksi pitkäkestoiseen ja moniulotteiseen terveysongelmaan, vaan siihen 

on tarkoitus perehtyä kotona kaikessa rauhassa ja palata siinä esitettyihin asi-

oihin uudestaan tarvittaessa. Myöskään ammattilaisten ei lähtökohtaisesti tar-

vitse käydä koko opasta läpi potilaan kanssa vastaanottotilanteessa, vaan poi-

mia sieltä ohjauksen tueksi sopivia kohtia potilaan tarpeiden ja kiinnostuksen 

mukaan. Oppaan loppuun liitetyt yhteystiedot mahdollistavat sen, että potilas 

voi ottaa hoitotahtoonsa yhteyttä, jos hänelle herää kotona oppaasta kysyttä-

vää. 

 

Palautteesta huolimatta säilytin myös oppaan kohderyhmärajauksen, sillä op-

paan teoreettinen viitekehys perustuu nimenomaan työikäisillä alaselkäkipu-, 

niskakipu- ja nivelrikkopotilailla tehtyihin tutkimuksiin. Oppaan tekijänä en voi 

taata, että esittelemäni keinot sopivat sellaisenaan esimerkiksi iäkkäiden tai 

muusta kivusta kärsivien potilaiden omahoitoon. 



55 

 

Pyysin oppaan viimeisestä versiosta palautetta myös ohjaajiltani. Opettajien 

kanssa pohdimme vielä oikeaa menettelytapaa oppaan lähdemerkintöjen suh-

teen. Suomen kielen ja viestinnän lehtorilta saadun ohjeen mukaan pää-

dyimme siihen, että oppaaseen liitettävä linkki opinnäytetyön raporttiin täydelli-

sine lähdeluetteloineen riittää (Ylönen 2019). Sovimme ohjaajieni kanssa, että 

linkki lisätään oppaaseen, kun se on julkaistu Theseus-palvelussa. Luovutan 

valmiin oppaan työelämäohjaajilleni PowerPoint-tiedostona, jotta sitä on mah-

dollista muokata ja päivittää tulevaisuudessa. Lähetän oppaan sähköpostitse 

myös Sosterin kehittämis- ja viestintäpäälliköille, jotka huolehtivat, että se on 

saatavilla sähköisessä muodossa kaikkien Sosterin yksiköiden työntekijöille 

sekä mahdollisesti myös asiakkaille esimerkiksi Sosterin kotisivuilla. Toimeksi-

antajan on myös mahdollista teettää oppaasta omaan kustannukseensa pai-

notuotteita jaettavaksi Sosterin eri yksiköissä.  

 

Tähän opinnäytetyöraporttiin on liitetty ainoastaan viimeisin, toimeksiantajan 

käyttöön tuleva versio oppaasta (liite 4). Kahden aiemman luonnoksen varsi-

nainen asiasisältö ei poikkea merkittävästi lopullisesta tuotoksesta, joten nii-

den liittäminen raporttiin olisi ainoastaan tuonut työhön tarpeetonta lisäpi-

tuutta.  

 

12 POHDINTA  

Tässä luvussa arvioidaan ja vedetään yhteen valmista opasta, opinnäytetyö-

prosessin eri vaiheita sekä työn eettisyyttä ja luotettavuutta. Luvun lopussa on 

pohdittu opinnäytetyön aiheeseen liittyen jatkotutkimussuosituksia ja kehitys-

ehdotuksia. 

 

12.1 Oppaan arviointi 

Laatimani oppaan tarkoitus oli tarjota konkreettisia työkaluja pitkäkestoisen 

TULE-kivun kokonaisvaltaiseen omahoitoon. Sen tuli palvella kohderyhmänsä 

tarpeita ja perustua tasavertaiseen valmentajasuhteeseen ammattilaisen ja 

potilaan välillä. Oppaan tuli myös noudattaa hyvän potilasoppaan yleisiä piir-

teitä toimeksiantajan erityistoiveet huomioiden. Lisäksi sen tuli soveltua käy-
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tettäväksi kaikissa niissä toimeksiantajaorganisaation yksiköissä, joissa työs-

kentelevien ammattilaisen työnkuvaan kuuluu olennaisesti TULE-potilaiden 

hoitoa, kuntoutusta ja ohjausta. 

 

Opinnäytetyöprosessin edetessä päädyin käsittelemään oppaassa pitkäkestoi-

sen TULE-kivun omahoitoa paljon aiottua monipuolisemmin. Oppaan sisällys-

luettelo mukailee opinnäytetyöni raportin kirjallisuuskatsausosion sisältöä, 

mutta valmiissa oppaassa olen pyrkinyt esittämään löytämäni tutkimustiedon 

mahdollisimman ymmärrettävässä ja tiiviissä muodossa sekä valikoimaan op-

paaseen tutkimuksista ja muista lähteistä potilaiden kannalta kaikkein oleelli-

simmat tiedot. Työelämäohjaajilta ja Sosterin työntekijöiltä saamani palautteen 

perusteella jouduin kuitenkin vielä tiivistämään oppaan ensimmäisiä luonnok-

sia melko runsaasti, enkä pystynyt lopullisella versiossa perustelemaan esittä-

miäni asioita aivan sillä laajuudella kuin olisin itse toivonut. Toisaalta toimeksi-

antajan ja kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden huomiointi oli ensisijaista.  

 

Näin ollen valmiin oppaan tekstisisältö välittää lukijalle kustakin aiheesta olen-

naisimman myönteiseen ja innostavaan sävyyn. Pyrin siihen, että oppaassa 

lukijalle puhuu ikään kuin kannustava valmentaja, jolta saadun tiedon perus-

teella lukija valitsee itse itselleen sopivat keinot omahoitonsa toteutukseen. 

Opasta voidaan jakaa potilaille toimeksiantajaorganisaation eri pisteissä, 

mutta se soveltuu käytettäväksi myös ohjauksen tukena vastaanottotilan-

teissa. Loppuun liitetyt yhteystiedot ja linkit mahdollistavat lisätiedon sekä tar-

vittaessa henkilökohtaisten neuvojen ja avun hakemisen. 

 

Kaiken kaikkiaan oppaani sai verrattain hyvän arvion Sosterin työntekijöiltä. 

Oppaan ominaisuuksista kohderyhmän huomiointi sai palautekyselyssäni vä-

hiten pisteitä, mutta vapaamuotoisesta palautteesta ei selvinnyt tähän perus-

teluja. Omasta mielestäni kuitenkin onnistuin kohdentamaan oppaan kohde-

ryhmälleen eli työikäisille TULE-potilaille hyvin, sillä oppaan teoreettinen viite-

kehys perustuu juuri tällä potilasryhmällä tehtyihin tutkimuksiin. Myös elintapa-

ohjausta käsittelevissä luvuissa hyödynsin työikäisille laadittuja suosituksia. 

Suurin haaste muodostui kohderyhmän laajasta ikähaarukasta, sillä työikäi-

sinä voidaan pitää noin 18–64-vuotiaita. Pyrin kuitenkin muotoilemaan oppaan 

asiat siten, että ne olisivat kiinnostavia ja relevantteja niin nuoremmille kuin 
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vanhemmille lukijoille. Tästä syystä käytin myös oppaan kuvituksessa jok-

seenkin iätöntä hahmoa. Kohderyhmän diversiteettiä ajatellen olisin voinut ke-

hitellä useampiakin eri hahmoja, mutta kuvituksen ollessa joka tapauksessa 

toissijainen seikka, oli järkevämpää säästää aikaa ja luoda malli vain yhdestä 

hahmosta.  

 

Sosterin oman opaspohjan käyttäminen asetti omalle luovuudelleni tietyt reu-

naehdot, mutta olin alusta alkaen hyvin tyytyväinen pohjan selkeyteen ja es-

teettisyyteen. Pohjan muokkaaminen PowerPoint-sovelluksessa onnistui käte-

västi ja sovelluksen avulla oppaan päivittäminen tulevaisuudessa on helppoa. 

Onnistuin rakentamaan valmiin pohjan elementeistä sekä omasta tekstistäni ja 

kuvituksistani toimivan ja miellyttävän kokonaisuuden, jonka viimeistelyssä 

Sosterin työntekijöiltä saamani palaute oli korvaamatonta. 

 

12.2 Opinnäytetyön prosessin arviointi 

Opinnäytetyöprosessini noudatti pitkälti Jämsän ja Mannisen (2000) tuotekehi-

tysmallia. Eri vaiheiden huolellinen suunnittelu ja kuvaaminen opinnäytetyön 

suunnitelmassa mahdollisti työn etenemisen jouhevasti aikataulussaan. Pro-

sessin suunnittelussa ja aikataulutuksessa hyödynsin myös oppilaitokseni oh-

jeita opinnäytetyöprosessia koskien. 

 

Työskentelyni alkoi talvella 2018 alustavan idean kehittelyllä. Prosessin alussa 

käsitykseni TULE-sairauksista ja pitkäkestoisen kivun omahoidon sisällöstä oli 

varsin suppea, mikä heijastui alkukäsitykseeni oppaan sisällöstä. Ohjauskes-

kustelujen ja tiedonhaun myötä sain valtavasti lisää tietoa kivun moniulottei-

sesta luonteesta sekä perusteellisen elämäntapamuutoksen merkityksestä on-

nistuneelle kivun omahoidolle.  

 

Luvussa 11.3 kuvaamani tiedonhaku oli sekä antoisaa että haastavaa. Eri ki-

vunhallintakeinoista sekä kivun syntymiseen ja pitkittymiseen vaikuttavista te-

kijöistä löytyi runsaasti tietoa ja kiinnostukseni aiheeseeni kasvoi jokaisen löy-

tämäni tutkimuksen myötä. Toisaalta lukuisten eri tutkimusten ja lähteiden ar-

viointi, vertailu ja karsiminen sekä synteesin muodostaminen aiheesta oli työ-

lästä, ja jouduin muokkaamaan tekstiäni perusteellisesti useaan otteeseen. 
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Ideointi- ja luonnosteluvaiheissa uppouduin niin syvälle opinnäytetyön teoreet-

tisen viitekehyksen rakentamiseen, että mielenkiintoni itse tuotekehitysproses-

sin suunnitteluun jäi vähäisemmäksi. Hain tuotekehitysprosessin eri vaiheiden 

suunnitteluun ja toteutukseen runsaasti ohjausta, mutta siitä huolimatta jou-

duin toteamaan viimeistään oppaan kehittelyvaiheessa, että prosessinhallinta-

taidoissani olisi ollut kehitettävää. Ennen tuotteen kehittelyvaiheen käynnistä-

mistä olisin voinut selvittää kohderyhmäni ja toimeksiantajani tarpeita vielä pe-

rusteellisemmin, jotta minun ei olisi tarvinnut laatia oppaasta niin montaa eri 

versiota. Haastavinta kehittelyvaiheessa oli päästä yhteisymmärrykseen op-

paan pituudesta. Lisäksi olisin voinut suunnitella palautteenkeruun täsmälli-

semmin, sillä tulimme ajatelleeksi ohjaajieni kanssa vasta jälkikäteen, että oli-

sin voinut kerätä oppaasta palautetta muidenkin yksiköiden työntekijöiltä. 

Muilta osin yhteistyö ohjaajieni kanssa toimi erinomaisesti ja yhteydenpi-

tomme oli molemmin puolin tiivistä läpi prosessin. 

 

Koska käsitykseni kivusta ja sen kokonaisvaltaisesta omahoidosta laajeni pro-

sessin edetessä, huomasin tuotteen viimeistelyvaiheessa, että työstäni oli 

muodostunut paljon suunniteltua laajempi kokonaisuus. Opinnäytetyön alku-

asetelma oli ollut oppaan kehittäminen TULE-kivun lääkkeettömistä itsehoito-

keinoista, mutta lopullinen tuotos vastasi ennemminkin pitkäkestoisen kivun 

kokonaisvaltaista omahoito-opasta. Näin ollen opinnäytetyön ja oppaan alku-

peräinen nimi ”Keinoja kivun lääkkeettömään itsehoitoon – opas tuki- ja liikun-

taelinpotilaille” ei enää kuvannut sisältöä riittävän laajasti, eikä lopputulos 

myöskään vastannut opinnäytetyöni tarkoitusta ja tavoitetta siinä mielessä 

kuin olin ne alun perin muotoillut. Tämän vuoksi muutin työn nimeksi ”Selätä 

kipu kokonaisvaltaisesti: pitkäkestoisen tuki- ja liikuntaelinkivun omahoito-

opas”, joka oli mielestäni osuvampi kuvaus laatimalleni kokonaisuudelle, ja 

tein vastaavan korjauksen myös opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen muo-

toiluun. Näin suuret muutokset opinnäytetyöhön aivan prosessin loppuvai-

heessa kertovat siitä, että työn keskeiset käsitteet ja aiheen rajaus olisi ollut 

syytä määritellä vielä täsmällisemmin. Toisaalta työn laajeneminen tapahtui 

tahattomasti ja vähitellen, sillä sain rohkaisua aiheen käsittelemiseen monesta 

eri näkökulmasta myös ohjaajiltani.  

 

Yhtä kaikki lopputulos on mielestäni suunniteltua rikkaampi ja merkitykselli-

sempi ja tuottaa myös toimeksiantajalleni lisäarvoa. Henkilökohtaisesti olen 
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hyvin tyytyväinen lopputulokseen, sillä opas on kattava, käytännön hoitotyön 

kannalta tarpeellinen sekä visuaalisesti omaperäinen. Lisäksi työ valmistui 

suunniteltua aikaisemmin, sillä pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen oppaan to-

teutus ja viimeistely veivät odotettua vähemmän aikaa. Työskentely opinnäy-

tetyön parissa opetti minulle paljon itse aiheesta, tieteellisestä tutkimuksesta, 

näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä hoitotyössä ja ohjauksessa sekä 

kehittämisprojekteissa tarvittavista taidoista.   

 

12.3 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys rakentuvat paitsi opinnäytetyön mene-

telmille spesifien periaatteiden noudattamisesta myös reliabiliteetista eli tutki-

mustulosten pysyvyydestä ja validiteetista eli oikeiden asioiden tutkimisesta. 

Käsitteet liittyvät ennen kaikkea tieteelliseen tutkimukseen, joka on erottama-

ton osa myös tuotekehitysprosessina laadittua opinnäytetyötä. (Kananen 

2012, 161.) Lisäksi opinnäytetyöprosessissa on noudatettava Tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan (2012) määrittelemiä hyvän tieteellisen käytännön 

periaatteita. Tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä tulosten arvioin-

nissa on noudatettava tieteelliselle tutkimukselle asetettuja vaatimuksia. Työs-

kentelyn tulee olla rehellistä, huolellista, vastuullista sekä avointa. Plagiointi ei 

ole hyväksyttävää, vaan toisten tutkijoiden tuottamaa tietoa tulee kunnioittaa 

viittaamalla siihen asianmukaisesti. Lopuksi kaikkien tutkimuksiin osallistunei-

den tulee olla tietoisia omista oikeuksistaan sekä vastuu- ja velvollisuusalueis-

taan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

 

Käytin opinnäytetyöni teoreettisen viitekehyksen rakentamiseen laajalti kan-

sainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa. Työhön valitsemani julkaisut ovat pää-

osin tieteellisiä ensisijaistutkimuksia, mutta olen käyttänyt lähdemateriaalina 

myös laajoja, systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyysejä niissä 

tapauksissa, joissa en onnistunut löytämään aiheesta riittävän luotettavia ja 

vapaasti luettavissa olevia ensisijaistutkimuksia. Opinnäytetyöni keskeisten 

käsitteiden määrittelyyn olen käyttänyt myös muita elektronisia lähteitä sekä 

kirjallisia teoksia, ja olen pyrkinyt myös näiden lähteiden osalta hyväksymään 

työhöni vain luotettavimmat. Olen pyrkinyt huomioimaan käyttämieni tutkimus-
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ten ja muiden lähteiden rajoitukset ja välttämään kritiikittömiä yleistyksiä erityi-

sesti pienehköjen tutkimusten tuloksista, mikä on olennainen osa opinnäyte-

työni eettisyyden varmistamista. (Ojasalo ym. 2014, 48–49.) 

 

Koska läheskään kaikista julkaisuista ei ollut saatavilla kokotekstiä, jouduin 

jättämään kirjallisuuskatsaukseni ulkopuolelle useita tiivistelmien perusteella 

lupaavia tekstejä, mikä osaltaan heikentää työni luotettavuutta. Lisäksi kielitai-

don puutteen vuoksi en voinut sisällyttää katsaukseen muita kuin suomen- tai 

englanninkielisiä julkaisuja. Englanninkielisten tekstien kääntämiseen olen 

käyttänyt tarvittaessa MOT-käännöskonetta virhetulkintojen välttämiseksi. 

 

Olen pyrkinyt välttämään plagiointia merkitsemällä käyttämäni lähteet oppilai-

tokseni ohjeiden mukaisesti. Olen pyrkinyt eri lähteitä yhdistelemällä muodos-

tamaan tutkimistani aiheista kokonaiskuvan, jonka olen kirjoittanut työhön auki 

mahdollisimman pitkälti omin sanoin. Työni sisältää myös omaa pohdintaani ja 

yhteenvetoa käsittelemieni lähteiden sisällöstä.  

 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisen lisäksi toinen tärkeä osa tuoteke-

hitysprosessin eettisyyttä on asiakaslähtöisyys sekä alan ja toimeksiantaja-

organisaation arvojen ja eettisten periaatteiden huomioiminen. Kaikkien sosi-

aali- ja terveydenhuollon käyttöön kehitettävien tuotteiden tulee edistää asiak-

kaiden terveyttä ja hyvinvointia ja sitä kautta sosiaali- ja terveydenhuollon kan-

sallisia ja kansainvälisiä tavoitteita. (Jämsä & Manninen 2000, 13–16, 28.) 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on 

määritellyt alan yhteisiksi eettisiksi periaatteiksi asiakkaiden oikeuden hyvään 

hoitoon, ihmisarvon kunnioittamisen, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tur-

vaamisen sekä oikeudenmukaisen kohtelun. Lisäksi alan ammattilaisia koske-

viin eettisiin periaatteisiin sisältyvät ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämi-

sen tukeminen, työyhteisön hyvinvointia edistävän ilmapiirin rakentaminen 

sekä ammattilaisten välisen yhteistyön ja keskinäisen arvostuksen vaaliminen. 

(ETENE 2001.) Toimeksiantajani organisaatioarvot ja periaatteet olen kuvan-

nut aiemmin luvussa 2. 

 

Laatimani oppaan perustana ovat TULE-potilaiden tarpeet. Opas edistää poti-

laiden terveyttä tarjoamalla heille viimeaikaisinta tutkimustietoa kivusta ja sen 

omahoidosta, jonka perusteella potilaiden on mahdollista tehdä itseään ja 
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omaa hoitoaan koskevia päätöksiä. Oppaaseen koostetusta tutkimustiedosta 

hyötyvät myös sitä käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset. Näin ollen opas 

on linjassa myös Sosterin organisaatioarvojen kanssa erityisesti hyvinvoinnin 

lisäämisen, asiakaslähtöisyyden, omahoidon tukemisen ja uudistuvan osaami-

sen osalta. 

 

12.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Kivusta ja eri kivunhoitokeinoista saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa, joka 

auttaa ymmärtämään kivun synnyn, voimakkuuden ja pitkittymisen syitä ja 

seurauksia aiempaa paremmin. Useissa löytämissäni tutkimuksissa pystyttiin 

toteamaan, että jokin tutkittu keino lievitti kipua, mutta täsmällistä syytä tai me-

kanismia tälle ei aina pystytty nimeämään. Monessa tutkimuksessa näyttö tut-

kitun keinon pitkäaikaisvaikutuksista jäi myös epäselväksi. Lisäksi elintapate-

kijöistä erityisesti ravitsemuksen ja pitkäkestoisen kivun välisestä yhteydestä 

löytyi verrattain vähän spesifiä tietoa. 

 

Kirjallisuuskatsaukseni tutkimustulokset eivät siis ole täysin pysyviä, koska 

ymmärrys kivusta laajenee koko ajan. Laatimani oppaan päivittäminen on siis 

epäilemättä tulevaisuudessa aiheellista, kun tutkimuksissa avoimiksi jääneisiin 

kysymyksiin saadaan täsmällisiä vastauksia. On myös mahdollista, että tule-

vaisuudessa löydetään täysin uusia kipukokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja 

kivunhoitokeinoja, jotka on syytä sisällyttää oppaaseen sen päivittämisen yh-

teydessä.  

 

Tärkeä kehittämiskohde olisi myös biopsykososiaalisen ja moniammatillisen 

kivunhoito-osaamisen vakiinnuttaminen osaksi terveydenhuoltoalan koulu-

tusta. Omassa opetussuunnitelmassani kivunhoitoa käsiteltiin lähinnä biome-

kaanisesta näkökulmasta syöpätautien ja akuuttien traumojen yhteydessä. 

Myös TULE-sairauksien kohdalla kivunhoidon opetus painottui lääkehoitoon, 

ja lääkkeettömiä keinoja sekä elintapatekijöitä ainoastaan sivuttiin. Jos ope-

tuksen näkökulmaa laajennettaisiin, tulevaisuuden ammattilaisilla olisi parem-

mat valmiudet hoitaa jatkuvasti väestön keskuudessa yleistyviä TULE-sairauk-

sia kokonaisvaltaisesti näyttöön perustuen. Toisaalta kärsimyksen, työkyvyttö-
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myyden ja kustannusten vähentämiseksi ensiarvoisen tärkeää olisi myös pa-

neutua TULE-sairauksia ja kivun pitkittymistä ennaltaehkäisevään hoitotyöhön 

jo terveydenhuoltoalan opinnoissa. 

 

Työharjoittelujaksoilla ja opiskelijasijaisena toimiessani olen havainnut puut-

teita kokonaisvaltaisen kivunhoidon osaamisessa myös käytännön hoito-

työssä. Kohtaamieni sairaanhoitajien osaaminen painottuu selvästi kivun lää-

kehoitoon, kun taas fysioterapeuteilla on enemmän tietoa muun muassa lii-

kunnan vaikutuksista kivun voimakkuuteen ja pitkittymiseen. Tämä heijastuu 

niin potilaiden ohjaukseen kuin käytännön hoitoon ja kuntoutukseen. Tulevai-

suudessa voitaisiinkin tutkia tarkemmin sairaanhoitajien kivunhoidon kompe-

tenssia ja tulosten perusteella laatia kehityssuunnitelma kokonaisvaltaisen ja 

moniammatillista yhteistyötä hyödyntävän kivunhoito-osaamisen vahvista-

miseksi. Sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien lisäksi potilaiden hoitoon ja kun-

toutukseen voisivat osallistua muun muassa ravitsemus-, musiikki-, taide- ja 

toimintaterapeutit. Myös erilaiset vertaistukiryhmät toisivat samankaltaisista 

terveysongelmista kärsiviä potilaita yhteen ja lisäisivät hoidon potilaslähtöi-

syyttä. 

 

Myös laatimani oppaan vaikuttavuuden tutkiminen on jatkossa mahdollista. 

Opasta käyttäviä terveydenhuollon ammattilaisia voisi haastatella siitä, koke-

vatko he oppaan käyttökelpoiseksi ja oppivatko he itse siitä jotakin uutta. Sos-

terin linjauksen mukaan potilaiden haastattelu ei ole alempien ammattikorkea-

koulututkintojen opinnäytetöissä sallittua, mutta ylempien tutkintojen opinnäy-

tetöissä voisi tutkia potilaiden kokemuksia oppaan hyödyllisyydestä kivunhal-

linnassa ja omahoidon toteutuksessa.  
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tämiskäyttäytyminen, ka-
tastrofointi ja muut vas-
taavat haitalliset toiminta-
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kososiaalisiksi riskiteki-
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Niin sanotusti korkean re-
silienssin omaavien tutkit-
tavien oli helpompi aja-
tella joustavasti ja kokea 
myönteisiä tunteita ki-
vusta huolimatta. Lisäksi 
he turvautuivat vähem-
män katastrofoinnin kal-
taisiin haitallisiin selviyty-
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Miten psyykkinen re-
silienssi suojaa kivun 
katastrofoinnilta? 
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sekä keskivartalon, lonk-
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liikkeitä. 

Verrokkiryhmään nähden 
harjoitteluohjelmaan osal-
listuneiden kokema kipu 
ja painekipuherkkyys vä-
henivät. Tutkimuksen te-
kijät arvelivat, että meka-
nismi perustuu liikunnan 
systeemistä tulehdusta 
lievittäviin ja sitä kautta 
myös kipua vähentäviin 
vaikutuksiin. Liikunnan ki-
pua lievittävä vaikutus voi 
liittyä myös psyykkisen 
hyvinvoinnin kohenemi-
seen, jolla on vaikutusta 
kipuherkkyyden vähene-
miseen. 

Mihin mekanismeihin lii-
kunnan kipua lievittävä 
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Bartels, E. M., Juhl, C. B., 
Christensen, R., Hagen, K. 
B., Danneskiold‐Samsøe, 
B., Dagfinrud, H. & Lund, H. 
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the treatment of knee and 
hip osteoarthritis. Cochrane 
Database of Systematic Re-
views. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: 
https://www.cochranelib- 

Cochrane-katsaus, jossa 
tutkittiin vesiharjoittelun 
vaikutuksia polvi- ja lonk-
kanivelrikkopotilaiden ko-
kemaan kipuun, toiminta-
kyvyn rajoitteisiin ja ylei-
seen elämänlaatuun. 

Systemaattista kirjallisuus-
katsausta ja meta-analyysia 
varten valittiin 13 kontrolloi-
tua satunnaistettua tutki-
musta (n=1190), joissa 
polvi- ja lonkkanivelrikkopo-
tilaat joko osallistuivat vesi-
liikuntaharjoitteluun keski-
määrin 12 viikon ajan tai 
saivat tavanomaista hoitoa. 

Vesiliikuntaharjoittelu vä-
hensi koettua kipua ja toi-
mintakyvyn rajoitteita ai-
nakin lyhytaikaisesti 
enemmän kuin kontrolli-
ryhmien saama hoito. Li-
säksi 10 tutkimuksessa 
vesiliikuntaharjoitteluun 
osallistuneet kokivat pa-
rannusta elämänlaa-
tuunsa. Lisänäyttöä  

Vähentääkö vedessä 
tapahtuva liikuntahar-
joittelu nivelrikkokipua? 
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rary.com/cdsr/doi/10.1002/ 
14651858.CD005523.pub3/ 
full [viitattu 11.9.2018]. 

  tarvitaan kuitenkin vesi-
harjoittelun pitkäaikaisista 
vaikutuksista sekä siitä, 
miten harjoittelulla saavu-
tettuja terveyshyötyjä voi-
taisiin ylläpitää. 

 

Vincent, H. K., George, S. 
Z., Seay, A. N., Vincent, K. 
R. & Hurley, R. W. 2014. 
Resistance exercise, disa-
bility, and pain catastrophiz-
ing in 
obese adults with back 
pain. Medicine & Science in 
Sports & Exercise. Vsk. 46 
(9), 1693–1701. 

Tutkimuksessa vertailtiin 
kahden eri liikuntaharjoit-
teluohjelman vaikutuksia 
koettuihin toimintakyvyn 
rajoitteisiin, pelko-välttä-
misuskomuksiin, kivun 
katastrofointiin sekä sel-
käkipuoireisiin ylipainoi-
silla alaselkäkivusta kärsi-
villä aikuisilla. 

Satunnaistetussa kokeessa 
ylipainoiset, kroonisesta 
alaselkäkivusta kärsivät po-
tilaat osallistuivat joko koko 
vartalon (n=17) tai lantion 
ojentajalihasten (n=18) vas-
tusharjoitteluun kolmesti vii-
kossa neljän kuukauden 
ajan. Harjoittelu tapahtui 
valvotuissa laboratorio-olo-
suhteissa. Kontrolliryhmän 
jäsenet (n=14) eivät osallis-
tuneet interventioihin vaan 
jatkoivat tavanomaista hoi-
toaan. Kokeen jälkeen tut-
kittavien koettuja toiminta-
kyvyn rajoitteita, pelko-vält-
tämisuskomuksia ja kivun 
katastrofointia mitattiin 
kyselyillä. Selkäkipuoirei-
den vakavuutta arviointiin 
toiminnallisilla kokeilla ja 
niihin liitetyllä kipukyselyllä. 

Molemmat vastusharjoit-
teluohjelmat vähensivät 
selkäkipuoireita sekä ki-
vun katastrofointia, mutta 
koko vartaloon kohdistu-
valla vastusharjoittelulla 
oli edullisin vaikutus tut-
kittavien toimintakykyyn. 
Nämä vaikutukset voivat 
auttaa pitkittyneestä ala-
selkäkivusta kärsiviä 
muuttamaan suhtautu-
mistaan kipuun ja helpot-
tamaan heidän osallistu-
mistaan aktiivisesti liikun-
nan harrastamiseen. 

Miten liikunnalla voi-
daan vähentää kipuun 
liittyvää pelkoa, välttä-
mistä ja katastrofointia? 
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B. M. Yoga treatment for 
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back pain. Cochrane Data-
base of Systematic Re-
views. WWW-dokumentti. 
Saatavissa: 
https://www.cochranelib 
rary.com/cdsr/doi/10.1002/ 
14651858.CD010671.pub2/ 
full#CD010671-sec1-0002 
[viitattu 6.9.2018]. 

Cochrane-katsaus, jossa 
selvitettiin joogan vaiku-
tusta alaselkäkipuoirei-
siin. 

Systemaattisesta kirjalli-
suuskatsauksessa analy-
soitiin 12 satunnaistettua 
kontrolloitua tutkimusta 
(n=1080), joissa selvitettiin 
joogan vaikutusta alaselkä-
kipuoireisiin. Tutkimuksissa 
käytettiin vertailuna jotakin 
toista hoitomuotoa tai joo-
gan ja toisen hoitomuodon 
yhdistelmää tai vaihtoehtoi-
sesti vertailua ei käytetty 
lainkaan. 

Joogalla saattaa olla vä-
häistä tai kohtalaista vai-
kutusta selän toimintaky-
kyyn, mutta näyttöä ei 
saatu siitä, onko jooga te-
hokkaampaa 
kuin jokin muu harjoittelu-
muoto. 

Onko jooga tehokasta 
alaselkäkivun hoi-
dossa? 

Yamato, T. P., Maher, C. 
G., Saragiotto, B. T., Han-
cock, M. J., Ostelo, R. W. J. 
G., Cabral, C. M N., 
Menezes Costa, L. C. & 
Costa, L. O. P. 2015. Pila-
tes for low back pain. 
Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews. WWW-do-
kumentti. Saatavissa: 
https://www.cochranelib 
rary.com/cdsr/doi/10.1002/ 
14651858.CD010265.pub2/ 
full#CD010265-sec1-0002 
[viitattu 6.9.2018]. 

Cochrane-katsaus, jossa 
tutkittiin pilateksen tehoa 
alaselkäkivun hoidossa. 

Systemaattista kirjallisuus-
katsausta varten valittiin 
analysoitavaksi 126 satun-
naistettua kontrolloitua tut-
kimusta (n=510), joissa pi-
latesta verrattiin joko mini-
maaliseen interventioon tai 
johonkin toiseen liikunta-
muotoon, tai joissa pilatek-
sen vaikutusta alaselkäki-
puun arvioitiin ilman vertai-
lua. 

Pilates saattaa olla te-
hokkaampaa kivunhoi-
dossa ja toimintakyvyn 
kohentamisessa kuin mi-
nimaalinen interventio, 
mutta harjoittelun yliver-
taisuudesta muihin liikun-
tamuotoihin ei voida olla 
varmoja. 

Onko pilates tehokas lii-
kuntamuoto alaselkäki-
vun hoidossa? 
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Tutkimuksessa selvitet-
tiin, onko asteittain ete-
nevä vastusharjoittelu te-
hokkaampaa pitkäkestoi-
sen niskakivun hoidossa 
kuin muu yleinen liikunta-
harjoittelu. 

Pitkäkestoisesta niskaki-
vusta kärsivät osallistuivat 
asteittain etenevään kumi-
nauhavastusharjoitteluun 
(n=29) tai yleiseen liikunta-
harjoitteluun (n=30), johon 
sisältyi muun muassa kun-
topiiriä, pallopelejä ja venyt-
telyä yhteensä 12 viikon 
ajan. Molemmat ryhmät 
osallistuivat lisäksi kolme 
viikkoa kestävään moniam-
matilliseen kuntoutukseen, 
johon kuului henkilökoh-
taista neuvontaa ja ryhmä-
keskusteluja. 

Molemmat harjoitteluoh-
jelmat vähensivät koettua 
kipua, mutta ryhmien vä-
lillä ei havaittu merkittä-
vää eroa. Näin ollen jom-
paakumpaa harjoittelu-
muotoa voidaan suosi-
tella pitkäkestoisesta nis-
kakivusta kärsiville poti-
laille heidän motivaati-
onsa ja kiinnostuksensa 
mukaan. 

Millainen liikuntaharjoit-
telu on tehokasta pitkä-
kestoisen niskakivun 
hoidossa? 

Vance, C. G. T., Rakel, B. 
A., Blodgett, N. P., DeSan-
tana, J. M., Amendola, A., 
Zimmerman, M. B., Walsh, 
D. M. & Sluka, K. A. 2012. 
Effects of transcutaneous 
electrical nerve stimulation 
on pain, pain sensitivity, 
and function in people with 
knee osteoarthritis: a ran-
domized controlled trial. 
Physical Therapy. Vsk. 92 
(7), 898–910. 

Tutkimuksessa selvitettiin 
TENS-hoidon tehokkuutta 
polvinivelrikon oireiden 
vähenemiseen. Lisäksi 
tutkimuksessa testattiin, 
onko korkea- vai matala-
taajuinen hoito tehok-
kaampaa. 

Polvinivelrikkopotilaat 
(n=75) jaettiin kolmeen yhtä 
suureen ryhmään, jossa tut-
kittavat saivat joko korkea-
taajuista (100 Hz), matala-
taajuista (25 Hz) tai 
plasebo-TENS-hoitoa kerta-
annoksena 20 minuutin 
ajan. Tämän jälkeen tutkit-
tavien paine- ja lämpökipu-
herkkyyttä sekä kivun voi-
makkuutta levossa ja tuo-
lilta ylösnousu -testin ai-
kana. 

Sekä korkea- että matala-
taajuista TENS-hoitoa 
saaneiden tutkittavien 
painekipuherkkyys vä-
heni suhteessa plasebo-
ryhmään, mutta todelli-
sen TENS-hoidon vaiku-
tus kivun voimakkuuteen 
oli samantasoista 
plasebohoidon kanssa. 
Rajoituksistaankin huoli-
matta tutkimus antaa 
vahvoja viitteitä 

Onko TENS-hoito ylei-
syydestään huolimatta 
vaikuttavaa nivelrikon 
oireiden hoidossa? 
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   plasebovaikutuksen mer-
kityksestä TENS-hoidon 
tehossa. 

 

Cherkin, D. C., Sherman, K. 
J., Balderson, B. H., Cook, 
A. J., Anderson, M. L., 
Hawkes, R., J., Hansen, K. 
E. & Turner, J. A. 2016. Ef-
fect of mindfulness-based 
stress reduction vs cogni-
tive behavioral therapy or 
usual care on back pain and 
functional limitations in 
adults with chronic low back 
pain. A randomized clinical 
trial. JAMA. Vsk. 315 (12), 
1240–49. 

Tutkimuksen tarkoitus oli 
vertailla tietoiseen läsnä-
oloon perustuvan stres-
sinhallintaharjoittelun ja 
kognitiivis-behavioraali-
sen terapian tai tavan-
omaisen hoidon tehoa pit-
kittyneen alaselkäkivun 
hoidossa. 

Satunnaistetussa kokeessa 
pitkittyneestä alaselkäki-
vusta kärsivät potilaat sai-
vat joko ohjattua tietoiseen 
läsnäoloon perustuvaa 
stressinhallintaharjoittelua 
(n=116), kognitiivis-beha-
vioraalista terapiaa (n=113) 
tai tavanomaista hoitoa 
(n=113) kahden tunnin ajan 
viikossa, kahdeksan viikon 
ajan. Lisäksi kukin ryhmä 
sai kokeilun aikana samaa 
lääketieteellistä hoitoa kuin 
tavallisestikin. Kokeilun 
päätteeksi tutkittavien sel-
käkipuun liittyvää toiminta-
kyvyn rajoitteita, masennus- 
ja ahdistusoireita, muutok-
sia kivussa sekä yleistä ter-
veydentilaa mitattiin kysely-
jen avulla. 

Sekä tietoiseen läsnä-
oloon perustuvat stres-
sinhallintaharjoittelu että 
kognitiivis-behavioraali-
nen terapia vähensivät 
koettua kipua ja toiminta-
kyvyn rajoitteita huomat-
tavasti tavanomaiseen 
hoitoon nähden. Kiputi-
lanteen ja toimintakyvyn 
kohentumisessa nämä 
kaksi menetelmää osoit-
tautuivat yhtä tehok-
kaaksi. Lisäksi niillä oli ta-
vanomaista hoitoa merkit-
tävämpi vaikutus ahdis-
tus- ja masennusoireiden 
lieventymiseen, kognitii-
vis-behavioraalisen tera-
pian ollessa kaikkein te-
hokkain menetelmä näi-
den oireiden hoitoon. 

Millainen vaikutus tietoi-
seen läsnäoloon perus-
tuvalla harjoittelulla on 
pitkäaikaiseen kipuun? 

Veehof, M. M., Trompetter, 
H.R., Bohlmeijer, E.T. & 
Schreurs, K. M. G. 2016. 
Acceptance- and mindful-
ness-based interventions  

Tutkimuksen tarkoitus oli 
selvittää hyväksyntään ja 
tietoiseen läsnäoloon pe-
rustuvien harjoitusten  

Systemaattinen kirjallisuus-
katsaus ja meta-analyysi, 
jota varten valittiin 28 sa-
tunnaistettua kontrolloitua 
tutkimusta, joissa vertailtiin  

Hyväksyntään ja tietoi-
seen läsnäoloon perustu-
vat harjoitukset vähensi-
vät ennen kaikkea tutkit-
tavien ahdistusta ja sitä,  

Vähentääkö hyväksyvä 
suhtautuminen kipua, ja 
jos kyllä, mihin sen vai-
kutus perustuu? 
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for the treatment of chronic 
pain: a meta-analytic re-
view. Cognitive Behaviour 
Therapy. Vsk 45 (1), 5–31. 

vaikutuksia kivun voimak-
kuuteen ja häiritsevyy-
teen, masennus- ja ahdis-
tusoireisiin, toimintaky-
kyyn ja yleiseen elämän-
laatuun. 

hyväksynnän ja tietoisen 
läsnäolon tehoa aktiiviseen 
hoitoon pitkäkestoisen ki-
vun hoidossa. Suurimassa 
osassa tutkimuksista tutkit-
tavien kivun syynä olivat 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

miten häiritseväksi kipu 
koettiin. Hyväksyntä vai-
kutti olevan tietoista läs-
näoloa vaikuttavampaa. 
Useissa tutkimuksissa 
harjoitusten vaikutukset 
olivat myös pitkäaikaisia, 
mikä kertoi tutkittavien 
kyvystä omaksua ja so-
veltaa harjoitusten peri-
aatteita elämässään. 

 

Schreiber, K. L., Campbell, 
C., Martel, M. O., Green-
baum, S., Wasan, A. D., 
Borsook, D., Jamison, R. N. 
& Edwards, R. R. 2014. Dis-
traction analgesia in chronic 
pain patients: the impact of 
catastrophizing. Anesthesi-
ology. Vsk. 121 (6), 1292–
1301. 

Tutkimuksessa testattiin, 
vaikuttaako huomion 
suuntaaminen muualle 
pitkäkestoisesta selkä- ja 
niskakivusta kokemaan 
kipuun. Lisäksi haluttiin 
selvittää, onko katastro-
foinnilla vaikutusta mene-
telmästä saatavaan hyö-
tyyn. 

Pitkäkestoisesta selkä- ja 
niskakivusta kärsivät poti-
laat (n=149) vastasivat ky-
selyihin, joilla kartoitettiin 
näiden kipua, masennus- ja 
ahdistusoireita sekä ka-
tastrofointia. Kliinisen ko-
keen alussa tutkittavien 
kämmenselän ihoon aiheu-
tettiin epämiellyttävää tun-
netta stimulaattorilla, jonka 
kivuliaisuutta tutkittavat ar-
vioivat. Tämän jälkeen tut-
kittaville annettiin suoritetta-
vaksi yksinkertainen teh-
tävä samalla, kun heidän 
toisen käden ihoaan stimu-
loitiin uudestaan. Myös tällä 
kertaa tutkittavat arvioivat  

Ne tutkittavat, jotka saivat 
kyselyssä korkeammat 
pisteet kivun katastrofoin-
nista, kokivat kämmense-
län stimuloinnin muita ki-
vuliaammaksi. Näillä tut-
kittavilla myös huomion 
suuntaaminen muualle 
vähensi kipua eniten. Li-
säksi huomion suuntaa-
minen muualle oli tehok-
kaampaa, jos tutkittavien 
omat kivun lievitykseen 
osallistuvat laskevat kipu-
radat vaikuttivat toimivan 
heikommin. 

Vaikuttaako huomion 
suuntaaminen muualle 
kipua vähentävästi? 
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  stimuloinnin kivuliaisuutta. 
Lisäksi kokeessa testattiin 
häiriötekijän vaikutusta tut-
kittavien muihin aistireakti-
oihin, millä pyrittiin selvittä-
mään tutkittavien laskevien 
kipuratojen toimintaa. 

  

Garza-Villarreal, E. A., 
Pando, V., Vuust, P. & Par-
sons, C. 2017. Music-in-
duced analgesia in chronic 
pain conditions: a system-
atic review and meta-analy-
sis. Pain Physician. Vsk. 20 
(7), 597–610. 

Systemaattinen kirjalli-
suuskatsaus ja meta-ana-
lyysi, jossa selvitettiin mu-
siikki-interventioiden vai-
kutusta erilaisiin pitkäkes-
toisiin kiputiloihin sekä 
potilaiden koettuun toi-
mintakykyyn, elämänlaa-
tuun sekä masennus- ja 
ahdistusoireisiin. 

Jostakin pitkäkestoisesta ki-
putilasta kärsivät potilaat 
(n=1178) osallistuivat mu-
siikki-interventioihin, joihin 
sisältyi joko musiikin kuun-
telua tai soittamista. Vertai-
luna käytettiin tavanomaista 
hoitoa joko yksin tai yhdis-
tettynä johonkin muuhun 
hoitomuotoon, kuten kes-
kusteluun, lukemiseen tai 
akupunktioon. 

Musiikilla oli merkittävä 
vaikutus kivun lievittymi-
seen. Parhaiten kipuun 
tehosi potilaiden itsensä 
valitsema musiikki. Li-
säksi musiikki-interventiot 
vähensivät masennus- ja 
ahdistusoireita, mikä ko-
hensi potilaiden kykyä 
selviytyä kivun kanssa. 

Onko musiikilla kipua 
lievittävää vaikutusta? 

Chou, L., Brady, S. R. E., 
Urquhart, D. M., Teichtal, A. 
J., Cicuttini, F. M., Pasco, J. 
A., Brennan-Olsen, S. L. & 
Wluka, A. E. 2016. The as-
sociation between obesity 
and low back pain and disa-
bility is affected by mood 
disorders: a population-
based, cross-sectional 
study of men. Medicine.  

Tutkimuksessa selvitettiin 
alaselkäkivun ja lihavuu-
den välistä yhteyttä mie-
hillä. 

Tutkittaville (n=978) tehtiin 
lääkärintarkastus, johon si-
sältyi kehonkoostumusmit-
taus ja kyselyjä tutkittavien 
esitiedoista, terveydenti-
lasta ja selkäkivusta. 

Suurempi painoindeksi ja 
vyötärö-lantio-suhde oli-
vat yhteydessä voimak-
kaampaan alaselkäki-
puun. Kaikkein voimak-
kaimmin tämä yhteys tuli 
esille niillä tutkittavilla, 
joilla oli lisäksi jokin mie-
lialahäiriö. Tutkijat epäile-
vät yhteyden selittyvän 
elimistön tulehdustilalla,  

Millä mekanismilla liha-
vuus pahentaa alasel-
käkivun oireita? 
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Vsk. 95 (15). WWW-doku-
mentti. Saatavissa: 
https://jounals.lww.com/md-
journal/Fulltext/2016/04120/ 
The_Association_Between_ 
Obesity_and_Low_Back_ 
Pain.62.aspx [viitattu 
21.9.2018]. 

  joka on liitetty sekä liha-
vuuteen, masennukseen 
että pitkäkestoiseen ki-
puun. 

 

Sribastav, S. S., Peiheng, 
H., Jun, L., Zemin, L., 
Fuxin, W., Jianru, W., Hui, 
L., Hua, W. & Zhaomin, Z. 
2017. Interplay among pain 
intensity, sleep disturbance 
and emotion in patients with 
non-specific low back pain. 
PeerJ. PDF-dokumentti. 
Saatavissa: 
https://www.ncbi.nlm. 
nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC5436560/pdf/ 
peerj-05-3282.pdf [viitattu 
22.8.2018]. 

Tutkimuksessa selvitet-
tiin kivun voimakkuuden, 
unen laadun ja ahdistuk-
sen välistä yhteyttä epä-
spesifistä alaselkäkivusta 
kärsivillä potilailla. 

Epäspesifistä alaselkäki-
vusta kärsivät potilaat 
(n=555) ja kontrolliryhmän 
terveet henkilöt (n=112) 
vastasivat kyselyihin, jotka 
mittasivat unen laatua, ki-
vun voimakkuutta, elämän-
laatua, koettua toimintaky-
kyä sekä ahdistus- ja ma-
sennusoireita. 

Kivulla, univaikeuksilla ja 
negatiivisilla tunteilla on 
kahdensuuntainen yh-
teys, joka voi johtaa vai-
keasti katkaistavaan kier-
teeseen. Epäspesifi ala-
selkäkipu heikentää 
unen laatua ja voi johtaa 
unihäiriöiden kehittymi-
seen. Unihäiriöt taas 
ovat yhteydessä negatii-
visiin tunnekokemuksiin, 
kuten ahdistukseen, ja 
elämänlaadun koettuun 
huononemiseen, mikä 
puolestaan voi voimistaa 
kipukokemusta. 

Mikä merkitys riittävällä 
unella on pitkäaikaisen 
kivun hoidossa? Miten 
huono unenlaatu osal-
taan ylläpitää pitkäai-
kaista kipua? 

Petre, B., Torbey, S., Grif-
fith, J. W., De Oliveira, G., 
Herrmann, K., Mansour. A., 
Baria, A. T., Baliki, M. N., 
Schnitzer, T. J. & Apkarian,  

Tutkimuksessa selvitet-
tiin tupakoinnin vaikutuk-
sia aivojen fysiologiaan 
ja kivun kroonistumiseen  

Subakuutista (n=160) ja 
kroonisesta (n=32) selkäki-
vusta kärsivät potilaat ja 
kontrolliryhmän terveet hen-  

Tupakointi erityisesti yh-
distettynä lääkkeiden 
käyttöön ja selkäkipua ai-
heuttaviin ja ylläpitäviin  

Millainen vaikutus tupa-
koinnilla on kipuun ja 
sen pitkittymiseen? 
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A. V. 2015. Smoking in-
creases risk of pain chronifi-
cation through shared corti-
costriatal circuitry. Human 
Brain Mapping. Vsk. 36 (2), 
683–94. 

selkäkivusta kärsivillä poti-
lailla. 

kilöt (n=35) osallistuivat lää-
kärin tutkimukseen viisi ker-
taa vuoden aikana. Tutki-
mukseen sisältyi terveystar-
kastus, lääketieteellinen ar-
vio sekä aivojen magneetti-
kuvaus. Tutkittavien kipua 
mitattiin joka käynnillä VAS-
asteikolla. 

emotionaalisiin ominai-
suuksiin ennusti kivun 
kroonistumista. Yhteys 
näiden kahden tekijän 
välillä perustunee aivojen 
kortikostriaalisen piirin 
toimintaan, jolla on yh-
teys riippuvuuksien syn-
tyyn, motivaatioon ja op-
pimiseen. 

 

Nicholl, B. I., Mackay, D., 
Cullen, B., Martin, D. J., Ul-
Haq, Z., Mair, F. S., Ev-ans, 
J., McIntosh, A. M., Gal-
lagher, J., Roberts, B., 
Deary, I. J., Pell, J. P. & 
Smith, D. J. 2014. Chronic 
multisite pain in major de-
pression and bipolar disor-
der: cross-sectional study of 
149,611 participants in UK 
Biobank. BioMed Central 
Psychiatry. PDF-doku-
mentti. Saatavissa: 
https://bmcpsychiatry.bio-
medcent-
ral.com/track/pdf/10.1186/ 
s12888-014-0350-4 [viitattu 
14.10.2018]. 

Tutkimuksessa selvitettiin 
laaja-alaisten kipuoireiden 
esiintyvyyttä masennusta ja 
kaksisuuntaista mielialahäi-
riötä sairastavien potilaiden 
keskuudessa. 

Tutkimukseen osallistuneet 
sairastivat joko masennusta 
(n=31 814) tai kaksisuun-
taista mielialahäiriötä 
(n=1613) ja vertailuryhmänä 
käytettiin tutkittavia, joilla ei 
ollut mielenterveyden häiri-
öitä (n=116 184). Tutkitta-
vien taustatietoja, mieliala-
oireita sekä kipuoireita sel-
vitettiin kyselyjen avulla. 

Laaja-alaista kipua esiin-
tyi selvästi enemmän 
niillä tutkittavilla, jotka 
sairastivat masennusta 
tai kaksisuuntaista mie-
lialahäiriötä. Lisäksi tutki-
muksessa todettiin, että 
laaja-alaiset kivut lisäsi-
vät masennuksen ja kak-
sisuuntaisen mielialahäi-
riön riskiä. Yhteys säilyi 
merkittävänä myös sen 
jälkeen, kun mahdollisten 
taustatekijöiden vaikutus 
tuloksiin oli huomioitu. 

Millainen yhteys pitkä-
kestoisella kivulla on 
mielenterveyden häiriöi-
hin? 
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Hyvä Sosterin työntekijä! 

 

Olen viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikor-

keakoulun Savonlinnan kampukselta ja olen kehittämässä opinnäytetyönäni 

Sosterille pitkäkestoisen kivun itsehoito-opasta. Oppaan kohderyhmänä ovat 

työikäiset TULE-potilaat. Oppaan tarkoitus on antaa potilaille ajantasaista tie-

toa pitkäkestoisesta kivusta sekä erilaisista biopsykososiaalisista keinoista, 

joilla potilas voi itse lievittää kipuaan ja siten ottaa vastuuta hoidostaan.  

 

Valmis opas lanseerataan kaikkien niiden Sosterin yksiköiden käyttöön, joissa 

hoidetaan TULE-potilaita. Oppaan tulevana käyttäjänä Sinulla on nyt mahdolli-

suus päästä vaikuttamaan oppaan sisältöön ja ulkoasuun antamalla palautetta 

kehittämäni oppaan ensimmäisestä luonnoksesta. Pyydän Sinua ystävällisesti 

tutustumaan laatimaani oppaaseen (saamasi sähköpostin liitteenä) sekä anta-

maan siitä palautetta alle linkitetyn kyselyn kautta. Kyselyyn vastaaminen vie 

aikaa noin 5 minuuttia ja kysely on auki 11.2.2019 asti. Vastaaminen on nime-

töntä ja luottamuksellista. Vastauksiasi käytetään ainoastaan oppaan sisällön 

ja ulkoasun viimeistelyyn.   

 

Linkki palautekyselyyn: https://www.webropolsur-

veys.com/S/0A50595C67860793.par   

 

Antamasi palautteen avulla voin laatia erinomaisen potilasohjauksen työkalun, 

joka auttaa potilaita sitoutumaan kivun omahoitoon entistä paremmin.  

 

Kiitos ajastasi ja tärkeästä panoksestasi oppaan viimeistelyyn! 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Aura Heiskanen 
Sairaanhoitajaopiskelija 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kampus 
e-mail: aura.heiskanen@edu.xamk.fi 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/0A50595C67860793.par
https://www.webropolsurveys.com/S/0A50595C67860793.par
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Selätä kipu kokonaisvaltaisesti

Pitkäkestoisen tuki- ja liikuntaelinkivun omahoito-opas



I T Ä - S A V O N  S A I R A A N H O I T O P I I R I N  K U N T A Y H T Y M Ä
PL 111, 57101 Savonlinna  |  Vaihde 015 527 2000  |   kirjaamo@sosteri.fi sosteri.fi

SISÄLLYS

LUKIJALLE

1 MITÄ KIPU ON?

Kivun luokittelua

Yksilöllinen kipukokemus ja kivun pitkittyminen

2 KIVUN OMAHOITO ELÄMÄNTAPAMUUTOKSENA

Muutoksen polku – harkinnasta valmistelun kautta onnistumiseen

3 KIVUN LÄÄKKEETTÖMÄT ITSEHOITOKEINOT

Liikunta

Fysikaaliset hoidot (lämpö, kylmä, TENS)

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo

Huomion suuntaaminen muualle

Musiikki

4 ELINTAPOJEN MERKITYS KIVUNHALLINNASSA

Ravitsemus 

Painonhallinta

Uni

Päihteiden välttäminen

Kipu ja mielenterveys

5 KIVUN LÄÄKEHOITO

Eri lääkevalmisteet pitkäkestoisen kivun hoidossa

LOPUKSI

YHTEYSTIETOJA

MUITA LINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ



I T Ä - S A V O N  S A I R A A N H O I T O P I I R I N  K U N T A Y H T Y M Ä
PL 111, 57101 Savonlinna  |  Vaihde 015 527 2000  |   kirjaamo@sosteri.fi sosteri.fi

Onnistunut kivunhoito lähtee sinusta 
itsestäsi

Tämä opas on laadittu sairaanhoitajakoulutuksen 
opinnäytetyönä Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän yhteistyössä

LUKIJALLE

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jolla on 
pitkään jatkunutta alaselkä-, niska- tai 
nivelrikkokipua. Oppaan tarkoituksena on 
antaa sinulle ajantasaista tietoa kivusta sekä 
kivun kokonaisvaltaisesta omahoidosta. 
Nykyisin tiedetään, että kipu on yksilöllinen 
kokemus, joka syntyy kehon, mielen ja 
erilaisten ympäristötekijöiden 
yhteisvaikutuksesta. Tällöin myös onnistunut 
kivunhoito edellyttää kaikkiin näihin osa-
alueisiin vaikuttamista.

Oppaan alussa perehdytään kipuun 
moniulotteisena ilmiönä. Lisäksi käsitellään 
kivun omahoitoa elämäntapamuutoksena. 
Tämän jälkeen oppaassa esitellään erilaisia 
lääkkeettömiä kivun itsehoitokeinoja ja 
kivunhallintaa tukevia elintapatekijöitä. 
Lopuksi käydään läpi lyhyesti kivun 
lääkehoidon periaatteet. 

Onnistunut kivunhoito lähtee sinusta itsestäsi. 
Apua ja tukea matkalla saat sinua hoitavilta 
terveydenhuollon ammattilaisilta.



I T Ä - S A V O N  S A I R A A N H O I T O P I I R I N  K U N T A Y H T Y M Ä
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Kipu on moniulotteinen ja yksilöllinen 
kokemus

1 MITÄ KIPU ON?

Kivussa on kyse epämiellyttävästä 
tuntemuksesta, joka liittyy kudosvaurioon tai 
sen uhkaan. Kivun tarkoitus on siis varoittaa 
vaarasta ja estää sinua satuttamasta itseäsi.

Eri puolilla elimistöä on kivulle herkkiä 
hermopäätteitä, jotka aistivat painetta, 
hankausta, kuumaa ja kylmää. Viesti näiden 
ärsykkeiden aiheuttamasta kivusta kulkeutuu 
hermoja ja selkäydintä pitkin aivoihin. Aivoissa 
kipuviesti jakautuu alueille, joissa käsitellään 
paitsi kivun sijaintia, kestoa ja voimakkuutta 
myös kivun herättämiä tunteita ja aiempia 
kipuun liittyviä muistoja. Eri aivoalueet 
arvioivat yhdessä, miten vakavasta uhasta 
koetussa kivussa on kyse, ja kehottavat sinua 
toimimaan kivun poistamiseksi. Näin 
hermopäätteiden vastaanottamasta 
varoitusmerkistä syntyy aivoissa yksilöllinen 
kipukokemus.

Kivun luokittelua

Kipua voidaan luokitella sen keston mukaan:

• Akuutti eli äkillinen kipu: alle 1 kk tai 
kudoksen normaalin paranemisajan 
verran

• Subakuutti eli pitkittynyt kipu: 1-3 kk 
kudosvaurion synnystä

• Pitkäkestoinen kipu: yli 3 kk jatkunut kipu

Pitkäkestoista kipua voidaan luokitella 
edelleen sen aiheuttajan mukaan: 

• Nosiseptiivinen eli kudosvauriosta johtuva 
kipu: esim. nivelrikossa

• Neuropaattinen eli hermoston vauriosta 
johtuva kipu: esim. diabeteksen 
myöhäisseurauksena 

• Idiopaattinen eli tuntemattomasta syystä 
johtuva kipu

Yksilöllinen kipukokemus ja kivun 
pitkittyminen

Kaikki ihmiset aistivat kivun suunnilleen 
samalla tavalla, mutta lopullinen aivoissa 
syntyvä kipukokemus on jokaiselle yksilöllinen. 
Jos uskot, että kipu on merkki vakavasta 
sairaudesta, aivoihisi syntyy voimakas 
hälytystila, jolloin myös kipu tuntuu 
kovemmalta. Jos taas tiedät, että esimerkiksi 
selkäkipusi on luultavasti vaaratonta ja menee 
ohi itsestään, aivojesi hälytystila vaimenee ja 
kipukin tuntuu lievemmältä. Kivun voimakkuus 
riippuu siis pitkälti siitä, miten kipuasi 
tulkitset.
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Hyvä kivunhoito on kehon, mielen ja kipuun 
vaikuttavien ympäristötekijöiden hoitamista

Kipu voi myös pitkittyä, vaikka sen alun perin 
aiheuttanut kudosvaurio olisikin jo 
parantunut. Syystä tai toisesta pitkään 
jatkunut kipu herkistää hermoston nousevia 
kipuratoja, jotka kuljettavat kipuviestiä 
aivoihin. Hermoston ylivireystilan vuoksi aivot 
alkavat pitää pienimpiäkin epämiellyttäviä 
tuntemuksia uhkaavina. Samalla kivun 
lievittymiseen osallistuvien laskevien 
kipuratojen toiminta heikkenee. Tämän 
seurauksena koet kipua herkemmin ja alat 
helposti välttää kaikkien sellaisten asioiden 
tekemistä, joiden uskot lisäävän kipua.

Kivun kokeminen voi laukaista myös 
voimakasta pelkoa, turhautumista tai 
ahdistusta. Jatkuva huoli, negatiivisen 
ajattelun kierre ja tavallisten toimien 
välttäminen kivun pelossa heikentävät 
toimintakykyäsi. Tämä taas johtaa 
lannistumiseen ja kokemukseen siitä, ettet voi 
hallita muutakaan elämääsi. Stressi, 
työelämän haasteet ja ongelmat 
ihmissuhteissa luonnollisesti pahentavat 
tilannetta entisestään. Kivusta syntyy 
eräänlainen itseään ruokkiva kierre, jonka 
kokonaisvaltainen hoito edellyttää sinulta sekä 
kehosi, mielesi että kipuusi vaikuttavien 
ympäristötekijöiden hoitamista. 

2 KIVUN OMAHOITO 
ELÄMÄNTAPAMUUTOKSENA

Kivulle ei aina löydy selittävää syytä tai 
lääketieteellistä täsmähoitoa perusteellisesta 
tutkimisesta huolimatta. 

KIPUA VOIMISTAVIA TEKIJÖITÄ

• Pelko ja huoli

• Stressi

• Tavallisten toimien välttäminen

• Kokemus, ettei voi hallita elämäänsä

• Pulmat ihmissuhteissa

KIPUA LIEVITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ

• Oikea ja ajantasainen tieto

• Rauhallinen suhtautuminen kipuun

• Kokemus, että pystyy ja pärjää

• Halu elää ja toimia kivusta huolimatta

• Liikunnasta ja muista terveellisistä 

elintavoista huolehtiminen

• Työyhteisön ja läheisten tuki

Vaikka pitkään jatkunut kipu ei koskaan 
poistuisikaan täydellisesti, sitä voidaan 
lievittää monin eri keinoin. Pitkäkestoisen 
kivun hoidossa tavoitteina ovat oireiden 
lievittyminen, toiminta- ja työkyvyn säilyminen 
ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu kivusta 
huolimatta. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen voi edellyttää sinulta 
elämäntapamuutosta, jossa luovut vanhoista, 
kipua ylläpitävistä uskomuksista ja tavoista ja 
opettelet uusia keinoja hoitaa kipuasi 
kokonaisvaltaisesti.
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Omat vahvuutesi ja elämänkokemuksesi 
auttavat sinua onnistumaan

Kivun omahoidolla tarkoitetaan sitä, että 
tunnistat oman vastuusi kipusi hoidossa, 
pohdit niitä asioita elämässäsi ja 
terveydentilassasi, joihin haluat muutosta, ja 
teet aktiivisesti töitä muutoksen 
saavuttamiseksi. Terveydenhuollon 
ammattilaisten tehtävä on auttaa sinua 
nimeämään näitä muutostarpeita, miettimään 
keinoja muutoksen saavuttamiseksi ja antaa 
sinulle muutosta tukevaa tietoa. Lopuksi 
valitset itse itsellesi sopivat menetelmät 
omahoitosi toteuttamiseen.

Muutoksen polku – harkinnasta valmistelun 
kautta onnistumiseen

Elämäntapamuutos voidaan nähdä prosessina, 
joka etenee viiden eri vaiheen mukaan:

1. Esiharkintavaiheessa et vielä tunnista 
muutosta kaipaavia asioita elämässäsi etkä ole 
motivoitunut muuttamaan toimintaasi. Tässä 
vaiheessa sinun kannattaa antaa itsellesi 
aikaa. Pakolla ei synny hyvää lopputulosta. 

2. Harkintavaiheessa tunnistat, että kipu 
haittaa elämääsi, ja haluat asiaan muutosta. 
Pohdit muutoksen hyötyjä ja haittoja sekä 
valmiuksiasi muutoksen toteuttamiseen.

3. Valmisteluvaiheessa olet päättänyt 
toteuttaa muutoksen lähitulevaisuudessa. 
Asetat itsellesi tavoitteita ja pohdit keinoja 
niiden saavuttamiseksi. Isommat tavoitteet on 
helpompi saavuttaa, jos pilkot ne pienempiin 
osatavoitteisiin. Tällöin saat onnistumisen 
kokemuksia läpi matkan ja lisää 
itseluottamusta jatkaa hyvällä polulla.

4. Toimintavaiheessa olet päässyt 
elämäntapamuutoksen alkuun ja teet 
aktiivisesti niitä asioita, joita aiemmissa 
vaiheissa suunnittelit. Uudet toimintatavat 
kuitenkin vaativat sinulta vielä totuttelua.

5. Ylläpitovaiheessa olet omaksunut uudet 
toimintatavat luontevaksi osaksi elämääsi, eikä 
niiden toteuttaminen vaadi sinulta enää 
samanlaisia ponnisteluja kuin alussa. 

On myös hyvä muistaa, että muutoksen eri 
vaiheisiin voi liittyä takapakkeja, jolloin palaat 
syystä tai toisesta vanhoihin tapoihisi. Suurten 
elämäntapamuutosten toteuttaminen ei ole 
helppoa, joten sinun kannattaa olla itsellesi 
armollinen. Epäonnistumisen sijaan voit ottaa 
takapakit oppimismahdollisuutena. 
Hyödyntämällä omia vahvuuksiasi ja 
elämänkokemustasi voit päästä takaisin 
raiteille ja jatkaa matkaa kohti onnistumista. 



I T Ä - S A V O N  S A I R A A N H O I T O P I I R I N  K U N T A Y H T Y M Ä
PL 111, 57101 Savonlinna  |  Vaihde 015 527 2000  |   kirjaamo@sosteri.fi sosteri.fi

Säännöllisen liikunnan avulla voit hyvin 
ja jaksat paremmin

3 KIVUN LÄÄKKEETTÖMÄT ITSEHOITOKEINOT

Pitkäkestoiseen kipuun ei ole olemassa yhtä 
pysyvää ratkaisua, jolla kipu poistuisi 
täydellisesti. Kokeilemalla erilaisia 
lääkkeettömiä kivun itsehoitokeinoja voit 
kuitenkin löytää uusia tapoja suhtautua 
kipuusi, lievittää oireitasi sekä elää hyvää ja 
itsesi näköistä elämää kivusta huolimatta.

Liikunta

Liikunnalla on monia terveyshyötyjä, jotka 
auttavat sinua jaksamaan kivun kanssa 
paremmin. Näihin hyötyihin lukeutuvat:

• Kaikkien elinten toiminnan tehostuminen
• Lihasten ja luiden vahvistuminen
• Mielialan koheneminen ja stressin 

lievittyminen
• Unen laadun paraneminen

Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että liikunta 
vähentää pitkäkestoista kipua muun muassa:

• Viemällä huomion pois kivusta
• Vähentämällä herkkyyttä kokea kipua
• Hillitsemällä kipuun liittyvää tulehdustilaa 

elimistössä
• Antamalla onnistumisen kokemuksia ja 

lisäämällä luottamusta omiin kykyihin

Tuki- ja liikuntaelinkivun hoitoon hyviä lajeja 
ovat esimerkiksi kävely, kuntosali, 
kuminauhavastusharjoittelu, vesivoimistelu, 
jooga, pilates ja pallopelit. Voit kokeilla myös 
muita lajeja yksin tai yhdessä ystävän, 
kumppanin tai perheen kanssa. Neuvoja ja 
ohjausta harjoitteluun saat tarvittaessa 
fysioterapeutilta, liikunnanohjaajalta tai 
koulutetulta henkilökohtaiselta valmentajalta 
(personal trainer).

Työikäisille on laadittu kansalliset suositukset 
viikoittaisesta liikunnan määrästä. 
Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että 
pienikin määrä liikuntaa parempi vaihtoehto
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Fysikaalisia hoitoja voi kokeilla vaikka 
kotisohvalla

kuin täydellinen liikkumattomuus. Alussa on 
tärkeintä, että liikkuminen tuottaa iloa ja 
hyvää oloa. Voit lisätä liikunnan 
tavoitteellisuutta myöhemmin oman 
motivaatiosi mukaan. 

On myös hyvä muistaa, lihasten kipeytyminen 
alussa on normaalia, jos aloitat uuden lajin tai 
liikut yhtäkkiä enemmän. Tavallisella, 
kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla sinun 
ei myöskään ole mahdollista ”rikkoa” selkääsi 
tai niveliäsi. Ihmisen tukirakenteet on 
suunniteltu kestämään monipuolista 
liikuttelua, taivuttelua ja kuormitusta. 

Fysikaaliset hoidot  (lämpö, kylmä, TENS)

Lämpö- ja kylmäpakkaukset sekä -geelit ovat 
edullisia, helppoja ja oikein käytettynä 
turvallisia tapoja lievittää erityisesti äkillisesti 
pahentunutta kipua. Kipua voi kokeilla hoitaa 
myös hermojen sähköstimulaatiolaitteella eli 
TENS-laitteella.

Lämpö rentouttaa sekä tehostaa verenkiertoa 
ja aineenvaihduntaa. Älä kuitenkaan käytä 
lämpöhoitoa ihoalueille, joissa on tulehdus, 
ihottumaa, metallisia vierasesineitä tai jokin 
muu äkillisesti syntynyt vaurio.

Kylmä hillitsee tulehdusta, laskee turvotusta ja 
hidastaa kipuviestin välittymistä aivoihin. Älä 
kuitenkaan käytä kylmää alueille, joissa on 
tuntopuutoksia tai verenkierron ongelmia tai 
jos saat kylmästä allergiaoireita, kuten 
kutinaa, ihottumaa tai turvotusta. Muista 
myös suojata iho paleltumiselta käärimällä 
kylmäpakkaus esimerkiksi pyyhkeeseen ja 
pitämällä sitä ihoa vasten enintään puolen 
tunnin ajan.

TENS-laitteen avulla iholle johdetaan 
elektrodilevyjen kautta kevyttä sähkövirtaa, 
joka estää kipuaistimuksen muodostumisen ja 
vapauttaa hyvää oloa tuottavia endorfiineja. 
Laitteita on saatavilla myös kotikäyttöön.

UKK-INSTITUUTIN LIIKUNTASUOSITUKSET 
18-64-VUOTIAILLE

Liiku viikoittain yhteensä 2,5 h reippaasti 
TAI 75 min rasittavasti useana päivänä 
viikossa, vähintään 10 min jaksoissa

Lisäksi harjoita liikehallintaa ja lihasvoimaa 
kahdesti viikossa
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Hyväksymällä kipusi voit suunnata voimavarasi 
muuhun elämään ja keskittyä iloa tuottaviin asioihin

Pyydä laitteen käyttöön ohjausta 
terveydenhuollon ammattilaiselta ja noudata 
laitteen käyttöohjeita. Älä käytä TENS-laitetta, 
jos olet raskaana, sinulla on sydämen tahdistin 
tai jos hoidettavalla ihoalueella on parhaillaan 
tulehdus, haava tai voimakasta ihottumaa.

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo on mietiskelyn 
muoto, jossa huomio kiinnitetään ajatusten, 
tunteiden ja kehon tuntemusten hyväksyvään 
havainnointiin. Jokainen tilanne otetaan 
vastaan sellaisenaan pyrkimättä muuttamaan 
siitä mitään. Menetelmä soveltuu 
erinomaisesti pitkäkestoisen kivun sekä siihen 
liittyvän stressin ja ahdistuksen hallintaan.

Tutkimuksissa tietoisen läsnäolon on havaittu 
auttavan kivunhallinnassa muun muassa:

• Rauhoittamalla hermostoa
• Vapauttamalla hyvän olon hormoneja
• Lievittämällä masennus- ja ahdistusoireita
• Tehostamalla luovuutta ja oppimista
• Lisäämällä myötätuntoa itseä ja muita 

kohtaan
• Vahvistamalla kehon ja mielen yhteyttä
• Auttamalla hyväksymään sen, mitä ei voi 

muuttaa, suuntaamaan voimavarat 
muuhun elämään ja keskittymään iloa 
tuottaviin asioihin

Aiheesta löytyy runsaasti kirjallisuutta ja 
ilmaisia verkkoharjoituksia. 
Yksinkertaisimmillaan voit harjoitella tietoista 
läsnäoloa pysähtymällä hetkeksi, sulkemalla 
silmät ja keskittymällä rauhalliseen sisään- ja 
uloshengitykseen. Skannaa mielessäsi keho 
kohta kohdalta läpi ja havainnoi, miltä 
missäkin kehon osassa juuri nyt tuntuu. Ikävät 
ajatukset ja tuntemukset voit kuvitella 
ajelehtimaan pois vaikkapa virtaavan veden 
mukana. Kuulostele, mitä kivulle tapahtuu?
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Älä anna kivun estää sinua tekemästä 
itsellesi rakkaita asioita

Huomion suuntaaminen muualle

Jos kipu ja sen herättämät kuormittavat 
tunteet ovat jatkuvasti päällimmäisenä 
mielessä, kipu saa luonnollisestikin liioitellun 
suuren merkityksen ja kaikki muu elämässä jää 
taka-alalle. Tällöin huomion suuntaaminen 
johonkin konkreettiseen tekemiseen 
vaimentaa aivojen hälytystilan, katkaisee 
negatiivisten ajatusten kierteen ja lievittää 
kipua.

Harrastukset ovat hyvä tapa tarjota itselleen 
mukavaa tekemistä ja suunnata huomio pois 
kivusta. Harrastuksista kiinni pitäminen:

• Auttaa pärjäämään kivun kanssa 
paremmin 

• Antaa iloa ja sisältöä elämään
• Lisää luottamusta omiin kykyihin
• Tuo parhaimmillaan ihmisiä yhteen

Onko sinulla jokin harrastus, josta olet 
aiemmin nauttinut, mutta joka on ehkä jäänyt 
syrjään kivun vuoksi? Vaikka et pystyisi 
harrastamaan jotakin asiaa samalla tavalla 
kuin ennen, voit aina muokata toimintaa 
itsellesi sopivaksi. Tärkeintä on, ettet anna 
kivun estää sinua tekemästä itsellesi rakkaita 
asioita.

Musiikki

Musiikki eri muodoissaan hoitaa kipua 
tehokkaasti. Tutkimusten mukaan se auttaa 
sekä äkillisen että pitkäkestoisen kivun 
hallinnassa.

Musiikki muun muassa:

• Rentouttaa lihaksia
• Hillitsee ylikierroksilla käyvää hermostoa
• Vähentää stressiä ja ahdistusta
• Kohentaa mielialaa

Musiikki tehoaa sekä kuunneltuna, soitettuna 
että laulettuna. Tanssi taas on oivallinen tapa 
yhdistää musiikin ja liikunnan terveyshyödyt.
Kun huomaat kivun vetävän mielesi matalaksi, 
kokeile pysähtyä hetkeksi ja laittaa 
mielikappaleesi soimaan. Anna rytmin viedä, 
nauti ja ota muutama tanssiaskel. Huomaatko 
muutoksen kehossa, mielessä ja kivussa?



I T Ä - S A V O N  S A I R A A N H O I T O P I I R I N  K U N T A Y H T Y M Ä
PL 111, 57101 Savonlinna  |  Vaihde 015 527 2000  |   kirjaamo@sosteri.fi sosteri.fi

Kun elämän perusteet ovat kunnossa, 
kivun kanssa selviytyminen helpottuu

hyvinvointia ja auttaa siten myös 
kivunhallinnassa. Lisäksi se ehkäisee muun 
muassa nivelvaivojen kehittymistä.

Ihmedieettejä parempi vaihtoehto on 
kuitenkin noudattaa terveellistä ruokavaliota 
sekä liikkua ja levätä riittävästi. Jos olet 
ylipainoinen, sinun ei tarvitse tavoitella rajua 
laihtumista nopeassa ajassa, vaan lisää hyvää 
oloa, energiaa ja tasapainoa elämääsi. 
Pitkäjänteisillä elintapamuutoksilla saavutat 
pysyviä tuloksia myös painosi suhteen. Muista 
myös, että olet ihmisenä yhtä hyvä ja arvokas 
minkä näköisenä ja kokoisena tahansa!

Uni

Unen tehtävän ajatellaan liittyvän energian 
varastointiin, aivojen puhdistamiseen niihin 
valveillaoloaikana kertyneistä kuona-aineista 
sekä oppimisen ja muistin tehostamiseen. 
Yksilöllinen unentarve vaihtelee 6-9 tunnin 
välillä. Virkistävä uni vaatii myös riittävää 
perus- ja vilkeunen vaihtelua yön aikana.

4 ELINTAPOJEN MERKITYS 
KIVUNHALLINNASSA

Terveellisillä elintavoilla on suoria ja välillisiä 
vaikutuksia kivun voimakkuuteen ja 
pitkittymiseen. Kun elämän perusteet ovat 
kunnossa, yleinen hyvinvointi lisääntyy ja 
kivun kanssa selviytyminen helpottuu. 

Ravitsemus 

Tasapainoinen ruokavalio tukee yleistä 
terveydentilaa ja ehkäisee suomalaisille 
tyypillisiä kansantauteja. Lisäksi säännöllinen 
ateriarytmi pitää kylläisenä, suojaa hampaita 
reikiintymiseltä ja auttaa painonhallinnassa.
Terveellisen ruokavalion mallina toimivat 
suomalaiset ravitsemussuositukset. Ne 
koostuvat seuraavista ainesosista:

• Nauti runsaasti kasviksia, marjoja, 
hedelmiä, kalaa, pähkinöitä ja siemeniä

• Suosi täysjyväviljatuotteita, kasviöljyjä ja 
vähärasvaisia maitovalmisteita

• Karsi punaista lihaa, suolaa, alkoholia ja 
lisättyä sokeria

• Juo janojuomana vettä 
• Käytä luustoterveyden edistämiseksi 10 μg

D-vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun 
• Koosta ateriat lautasmallin avulla

Painonhallinta

Ylipainolla tarkoitetaan painoindeksiä 25-30 ja 
lihavuudella painoindeksiä 30 tai enemmän. 
Painonhallinta edistää sekä kehon että mielen
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Riittävä määrä virkistävää yöunta auttaa 
kivunhallinnassa

On monta syytä kiinnittää huomiota riittävään 
ja laadukkaaseen yöuneen:

• Ajattelu on selkeämpää, positiivisempaa 
ja joustavampaa

• Uuden oppiminen helpompaa
• Tulevaisuus näyttää valoisammalta 
• Vastoinkäymisiin on helpompi suhtautua 

rakentavasti
• Kipuun liittyvä väsymys helpottuu
• Työhön, arkeen ja harrastuksiin löytyy 

lisää tarmoa

Unta hoidetaan ensisijaisesti lääkkeettömin 
keinoin varmistamalla hyvä unihygienia sekä 
muuttamalla unta haittaavia tapoja ja 
tottumuksia seuraavasti:

• Liiku päivittäin
• Vältä päiväunia
• Vältä kofeiinia ja raskaita aterioita iltaisin 
• Älä käytä päihteitä ”unilääkkeenä”
• Älä selaa puhelinta vuoteessa
• Pimennä, viilennä ja hiljennä 

makuuhuone
• Pidä kiinni rauhoittavista iltarutiineista
• Mene nukkumaan ja nouse ylös kuta 

kuinkin samaan aikaan joka päivä
• Muista, että vuode on vain nukkumista tai 

rakastelua varten
• Jos et saa unta 15 minuutissa, nouse ylös 

ja tee jotakin rauhoittavaa, kunnes tunnet 
itsesi taas uneliaaksi. Älä jää pyörimään 
sänkyyn

• Käsittele huolet ja murheet päiväsaikaan

Jos uniongelmat eivät korjaudu kotikonstein, 
on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Hankalia ja 
pitkäkestoisia uniongelmia hoidetaan 
kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin. 
Unilääkkeitä käytetään lyhytaikaisesti vain 
silloin, kun mitkään muut keinot eivät yksin 
tehoa. Lääkehoidosta sovitaan aina lääkärin 
kanssa.

Päihteiden välttäminen

Kivunhallinnan kannalta päihteistä on 
enemmän haittaa kuin hyötyä. Päihteiden 
välttäminen helpottaa kipuoireitasi ja 
parantaa terveyttäsi monin eri tavoin.

Tupakointi tehostaa niiden aivoalueiden
toimintaa, jotka ovat yhteydessä kivun 
voimakkuuteen ja pitkittymiseen. Tämän 
vuoksi tupakoimattomuus auttaa hallitsemaan 
kipua paremmin, ehkäisee kivun pitkittymistä 
ja edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia.
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Päihteiden välttäminen helpottaa 
kipuoireitasi ja parantaa terveyttäsi

Lopettamalla tupakoinnin:

• Tervehdytät keuhkosi ja verenkiertosi
• Kohennat kuntoasi
• Koet vähemmän ahdistusta ja 

masennusta
• Vähennät riskiäsi sairastua muun 

muassa keuhkosairauksiin, 
sydänkohtaukseen, 
aivoverenkiertohäiriöihin ja syöpään

Myöskään alkoholi ei sovi pitkäkestoisen 
kivun hoitomuodoksi sen terveyshaittojen 
vuoksi. Lisäksi alkoholilla on haitallisia 
yhteisvaikutuksia kipulääkkeiden kanssa. 

Välttämällä alkoholia:

• Vähennät riskiäsi sairastua muun muassa 
syöpään, sydän- ja verenkiertoelimistön 
sairauksiin, mielenterveyshäiriöihin, maksa-
ja haimatulehduksiin sekä 
ravitsemushäiriöihin

• Vähennät riskiäsi loukkaantua 
tapaturmaisesti

• Pystyt hallitsemaan kipuasi paremmin
• Voit käyttää sinulle määrättyjä 

kipulääkkeitä turvallisesti

Apua ja tukea päihdeongelmiin

Tupakoinnin lopettamiseen saat apua ja tukea 
omasta terveyskeskuksestasi. Lisäksi Sosteri ja 
Saimaan Syöpäyhdistys järjestävät yhdessä 
ryhmiä tupakasta vieroittumiseen.

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi alkoholin 
tai muiden päihteiden käytöstä, voit kääntyä 
Savonlinnan keskussairaalan A-klinikan 
puoleen. Klinikalla annetaan yksilöllistä 
neuvontaa, ohjausta ja hoitoa päihdeongelmiin 
sekä tehdään ehkäisevää päihdetyötä. 
A-klinikan yhteydessä toimii 
päihdekuntoutuskeskus. 

Sosterin terveyskeskusten, A-klinikan ja 
Saimaan Syöpäyhdistyksen yhteystiedot löydät 
oppaan lopusta.
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Pidä huolta myös mielesi hyvinvoinnista

Kipu ja mielenterveys

Pitkäkestoisen kivun kokonaisvaltainen hoito 
tarkoittaa myös mielen hyvinvoinnista 
huolehtimista. Psyykkinen hyvinvointi ja kivun 
kanssa pärjääminen liittyvät vahvasti niin 
sanottuun resilienssiin, jolla tarkoitetaan 
kykyä toipua vastoinkäymisistä ja sinnikkyyttä 
jatkaa elämässä eteenpäin. Resilienssi suojaa 
kivun pitkittymiseltä, sillä resilientit ihmiset 
kykenevät luovaan ongelmanratkaisuun, 
ajattelevat joustavasti ja keskittyvät 
myönteisiin asioihin kivusta huolimatta. Näitä 
kykyjä on jokaisen mahdollista harjoitella ja 
vahvistaa.

HYVÄN MIELENTERVEYDEN OSA-ALUEITA

Minulla on hyvä itsetunto ja itsetuntemus

Arvostan itseäni ja muita

Voin vaikuttaa elämääni ja tehdä itselleni 
mielekkäitä asioita

Osaan kohdata vastoinkäymisiä ja löytää 
keinoja niistä selviämiseen

Pystyn solmimaan ja ylläpitämään hyviä 
ihmissuhteita

Suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti

Monet tässä oppaassa esitellyt keinot 
edistävät kivunhallinnan lisäksi 
mielenterveyttä. Tärkeässä roolissa ovat myös 
terveelliset elintavat, hyvät ihmissuhteet sekä 
mahdollisuus mielekkääseen työhön tai 
muuhun toimintaa. 

Mitkä asiat sinun elämässäsi tukevat 
mielenterveyttäsi? Mitkä taas kuluttavat 
voimiasi? Jos olet huolissasi omasta 
jaksamisestasi, ota asia rohkeasti puheeksi 
ammattilaisen kanssa. Apua ja vertaistukea 
kivun kanssa pärjäämiseen saat myös 
erilaisilta yhdistyksiltä, joiden yhteystietoja on 
liitetty tämän oppaan loppuun. 
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Kipulääkkeet täydentävät lääkkeettömiä 
hoitokeinoja

5 KIVUN LÄÄKEHOITO

Lääkkeettömät kivunlievityskeinot 
muodostavat hoidon perustan, jota voidaan 
tarvittaessa täydentää kipulääkkein. On 
tärkeää, että käytät sinulle määrättyjä 
kipulääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan. Käänny 
rohkeasti hoitohenkilökunnan puoleen, jos 
sinulle herää kysyttävää lääkityksestäsi.

Eri lääkevalmisteet pitkäkestoisen kivun 
hoidossa

• Parasetamoli lievittää kipua ja kuumetta. 
Lääkettä annostellaan tavallisesti 
jaksoittain kivun pahentuessa.

• Tulehduskipulääkkeet lievittävät kipua, 
kuumetta ja tulehdusta. Niitä käytetään 
lyhytaikaisesti ja jaksoittain, sillä pitkään 
käytettynä ne ovat haitallisia sydämelle, 
verenkierrolle, ruuansulatuselimistölle ja 
munuaisille.

• Masennuskipulääkkeet, 
kipukynnyslääkkeet ja tietyt 
epilepsialääkkeet muokkaavat niitä 
aivojen ja hermoston osia, joiden 
epätarkoituksenmukainen toiminta 
aiheuttaa kipua. Oikein käytettynä nämä 
lääkkeet ovat turvallisia ja tehokkaita 
hermovauriosta johtuvan kivun hoidossa.

• Opioidit ovat suoraan keskushermostoon 
vaikuttavia voimakkaita kipulääkkeitä. 
Niitä ei suositella käytettäväksi 
pitkäkestoisen kivun hoitoon muutoin 
kuin erityistapauksissa. Opioidien 
käyttöön liittyy merkittävä riippuvuusriski 
sekä lukuisia haittavaikutuksia. Hoidon 
toteutumista seurataan tiiviisti 
erikoissairaanhoidossa. 
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Tärkeintä on, että luotat itseesi ja 
kykyysi selvitä

LOPUKSI

Pitkäkestoinen kipu on moniulotteinen ilmiö, 
jonka kokonaisvaltainen omahoito tarkoittaa 
sekä kehon, mielen että kipuun vaikuttavien 
ympäristötekijöiden hoitamista. 

Vaikka parhaimmallakaan omahoidolla kipu ei 
välttämättä poistu täysin koskaan, erilaiset 
lääkkeettömät keinot ja terveelliset elintavat 
lievittävät oireitasi, ylläpitävät toiminta- ja 
työkykyäsi ja turvaavat sinulle hyvän 
elämänlaadun kivusta huolimatta. 

Tämän oppaan luettuasi olet saanut lisää 
eväitä matkallesi kohti terveyttä ja hyvää 
arkea, jota hallitset sinä eikä kipusi. Välillä 
matkanteko luistaa kuin tanssi, toisinaan polku 
taas on pelkkää kompastelua kiviin ja 
juurakoihin. Tärkeintä kuitenkin on, että luotat 
itseesi ja kykyysi selvitä. Kukaan muu ei voi 
tehdä matkaa puolestasi, mutta sinun ei 
myöskään tarvitse tarpoa koko taivalta yksin. 
Apunasi ja tukenasi ovat läheisesi sekä 
terveydenhuollon ammattilaiset. 

Pidä pääsi pystyssä ja katse toiveikkaana 
tulevassa. Onnea ja menestystä matkallesi!

Opinnäytetyö, jonka osana tämä opas on laadittu, on 

luettavissa kokonaisuudessaan 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja 

verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa
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YHTEYSTIETOJA

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
(Sosteri)
PL 111, 57101 Savonlinna
Puhelinvaihde: 015 527 2000 
Soittoaika arkisin klo 8-15:30
kirjaamo@sosteri.fi tai 
etunimi.sukunimi@sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/

Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen ja 
Savonrannan terveysasemat
Puh. 015 527 7112
Keskitetty ajanvaraus ma-pe klo 8-15:30

Enonkosken terveysasema
Puh. 015 527 7169
Ajanvaraus ma-pe klo 8-11 (klo 11 jälkeen 
puhelut ohjautuvat keskitettyyn 
ajanvarausnumeroon)

A-klinikka
Keskussairaalan 1. krs B-osa
Puh. 044 417 2115
Ajanvaraus ma-to klo 8-11 ja 12-15:30, pe klo 8-
11 ja 12-15
Päivystysaika hoitajalle ilman ajanvarausta ma-
pe klo 8-11

Saimaan Syöpäyhdistys, Savonlinnan 
neuvontapalvelu
Tulliportinkatu 1-5 B 40, 57100 Savonlinna
Puh. 05 451 3770
savonlinna@sasy.fi
https://www.saimaansyopayhdistys.fi/

Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ja 
Kriisikeskus
Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Avoinna ma-pe klo 10-17
Puh. 0440-273 700
kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi
http://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/
etusivu/

Selkäliitto Ry
Puh. (09) 605 918
selkaliitto@selkaliitto.fi
https://selkakanava.fi/selkaliitto

Suomen Kipu Ry
Puh. 045 129 0707
toimisto@suomenkipu.fi
http://www.suomenkipu.fi/

Suomen Nivelyhdistys Ry
Puh. 09 27 123 12
toimisto@nivel.fi
http://www.nivel.fi/

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry
Puh. 040 574 1922, 045 195 0818
toimisto@suomentule.fi
https://tulessa.fi/
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mailto:etunimi.sukunimi@sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/
mailto:savonlinna@sasy.fi
https://www.saimaansyopayhdistys.fi/
mailto:kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi
http://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/etusivu/
mailto:selkaliitto@selkaliitto.fi
https://selkakanava.fi/selkaliitto
mailto:toimisto@suomenkipu.fi
http://www.suomenkipu.fi/
mailto: toimisto@nivel.fi
http://www.nivel.fi/
mailto:toimisto@suomentule.fi
https://tulessa.fi/
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MUITA LINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ

Duodecim Terveyskirjasto
Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja 
Kustannus Oy Duodecimin tuottamaa tietoa 
sairauksista ja niiden hoidosta
https://www.terveyskirjasto.fi/

Hyvis
Portaali sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin 
sekä asiantuntijatietoa terveydestä ja 
hyvinvoinnista
https://www.hyvis.fi/

Käypä hoito –suositukset
Riippumattomaan tutkimusnäyttöön perustuvia 
kansallisia hoitosuosituksia eri sairauksiin
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)
Tutkittua tietoa kansanterveydestä sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä
https://thl.fi/fi/

Terveyskylä
Itsehoito-oppaita ja tutkittua tietoa eri 
sairauksista 
https://www.terveyskyla.fi/

Työterveyslaitos (TTL)
Tutkittua tietoa työhyvinvoinnista ja 
työterveydestä
https://www.ttl.fi/

LISÄTIETOA OPINNÄYTETYÖSTÄ

Teksti ja kuvat: Aura Heiskanen

Tämä opas on laadittu 
sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyönä 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Itä-
Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
yhteistyössä

Opinnäytetyön raportti täydellisine 
lähdeluetteloineen on luettavissa 
ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja 
verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa

http://theseus.fi/

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti
https://www.hyvis.fi/
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu
https://thl.fi/fi/
https://www.terveyskyla.fi/
https://www.ttl.fi/
http://theseus.fi/
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