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1 JOHDANTO 

Kipu tarkoittaa epämiellyttävää kokemusta, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan, ja on 

luonnollinen reaktio. Samalla kipu toimii myös suojamekanismina. Kipu voidaan jakaa 

akuuttiin ja krooniseen kipuun. Erilaisia kiputiloja esiintyy kaikissa ikäluokissa. Kipu voi 

johtua eri aiheuttajista ja sen takia eri kipu vaatii erilaista hoitoa. Kivun hoito suunnitellaan 

potilaalle yksilöllisesti ja kiputilanteen mukaan. Kivun hoidon tavoitteina ovat kivun lievitty-

minen, toimintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun paraneminen. Potilaalla on oikeus 

tehokkaaseen kivunlievitykseen, ja se on osa hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. (Valvira 

2019.)  

Kipupotilaan hoito perustuu luottamukselliseen ja toimivaan hoitosuhteeseen. Kipu on yk-

silöllinen kokemus, ja lähtökohta kivunhoitoon on potilaan oma arvio kivusta. Kivunhoito-

menetelmät valitaan kivun laadun mukaan. Hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi potilaan 

täytyy sitoutua hoitoon. (Terveydentukena 2019.) Kivunhoidon perustana ovat ensisijai-

sesti lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät. Tilanteen vaatiessa lääkkeettömien kivunhoito-

menetelmien tukena käytetään myös lääkehoitoa. (Duodecim Käypä hoito 2017.) 

Opinnäytetyömme on muodoltaan toiminnallinen, ja toimeksiantajana toimi Salpausselän 

kuntoutussairaalan ortopedinen kuntoutusosasto J42. Myös kuntoutussairaalan toinen 

kuntoutusosasto, vaativan neurologisen kuntoutuksen osasto J41, tulee hyödyntämään 

opinnäytetyötämme oman toimintansa kehittämisessä. Valitsimme toimeksiantajan kanssa 

aiheeksi kivunhoidon, sillä kipupotilaita on paljon kuntoutusosastoilla, ja kivunhoito on 

heille arkipäivää. Hyvällä kivunhoidolla on myös suuri merkitys potilaan kuntoutumisessa. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tehdä hoitajille yksinkertainen taskukortti, joka toimii työ-

kaluna heidän arvioidessaan kipua tai valitessaan tilanteeseen sopivaa kivunhoitomene-

telmää. Toteutimme tuotoksen tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja muun osaston henkilökun-

nan kanssa, jotta tuotoksesta tulee mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä oleva. 
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2 KOHDEORGANISAATION KUVAUS 

2.1 Ortopedinen- sekä vaativa neurologinen kuntoutusosasto 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on 12 kunnan omistama julkinen organisaatio. 

Lahden lisäksi omistajakuntiin kuuluu 11 pienempää kuntaa ympäri Päijät-Hämeen. Työs-

sämme käytämme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä lyhennettä PHHYKY. Sal-

pausselän kuntoutusairaala on yksi PHHYKY:n sairaaloista. Salpausselän kuntoutussai-

raala sijaitsee Jalkarannassa, ja siellä on useita osastoja, jotka ennen ovat toimineet Lah-

den kaupunginsairaalassa. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2019.) Opinnäytetyömme 

toimeksiantajana toimii Salpausselän kuntoutussairaalan ortopedinen kuntoutusosasto 

J42. Lisäksi opinnäytetyötä tullaan hyödyntämään myös Salpausselän kuntoutussairaalan 

toisella kuntoutuksen osastolla vaativan neurologisen kuntoutuksen osastolla J41.  

Ortopedisellä kuntoutusosastolla kuntoutetaan eri ikäisiä leikkaus-, murtuma- ja kipupoti-

laita. Useat potilaista tulevat Päijät-Hämeen keskussairaalan kautta osastolle jatkohoi-

toon, mutta potilaita saapuu muualtakin. Esimerkiksi Coxa:n tekonivelsairaalasta saapuu 

osastolle jatkohoitoon ja kuntoutukseen tekonivelleikattuja potilaita. Neurologisella kuntou-

tusosastolla taas toteutetaan vaativaa neurologista ja moniammatillista kuntoutusta. (Päi-

jät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2019.) 

Molemmilla kuntoutusosastoilla on potilaita 16 ikävuodesta ylöspäin. Ortopedisellä- sekä 

neurologisella kuntoutusosastolla potilaita on kuntouttamassa moniammatillinen tiimi. Hoi-

tajien sekä lääkäreiden lisäksi fysioterapeutit ovat hyvin vahvasti mukana osaston jokapäi-

väisessä toiminnassa. Fysioterapeutit pääosin kuntouttavat potilaita, mutta myös hoitajilla 

on suuri vastuu kuntouttamisesta arjessa. Kuntoutusjakson pituus on jokaisen potilaan 

kohdalla yksilöllinen. Akuutin vaiheen jälkeen kuntoutuminen jatkuu kotona, ja mahdolliset 

tukipalvelut kotiutumisen turviksi järjestetään kotiutuessa. (Juden 2019.) 

Ortopedisen kuntoutusosaston potilaat eivät kaikki ole leikkauspotilaita. Osastolle jatko-

hoitoon tulee myös konservatiivisen hoitolinjan potilaita sekä kipupotilaita. Riittävä kivun-

hoito on erittäin tärkeää kuntoutumisen kannalta. Molemmilla kuntoutusosastolla kivun-

hoito on arkipäivää, sillä kipupotilaita on paljon. Sen vuoksi päätimmekin toimeksiantajan 

kanssa ottaa kivunhoidon aiheeksemme ja lisätä tietoisuutta erilaisista kivunhoitomenetel-

mistä. 
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2.2 Osaston keskeisemmät potilasryhmät 

Tekonivelleikkauspotilaat 

Yksi ortopedisen kuntoutusosaston keskeisistä potilasryhmistä on tekonivelleikkauspoti-

laat. Tekonivelleikkaus on yleisin hoitomuoto pitkälle edenneessä nivelrikossa. Yleensä 

nivelrikko aiheuttaa potilaalle kipua sekä rajoittaa potilasta toiminnallisesti. Myös tuore- tai 

vanha vamma voi olla syynä nivelrikolle. (Pihlajalinna 2019a.) Tekonivelleikkauksen indi-

kaationa on huonosti konservatiiviseen hoitoon reagoinut nivelrikko. Nivelrikon pääasialli-

sin oire on kipu. Leikkaushoitoa harkitaan, kun kipu ei ole lieventynyt tarpeeksi lääke- ja 

liikehoidolla tai se häiritsee päivittäistä elämää ja yöunta. Kipu usein pahenee fyysisen ra-

situksen myötä. (Suomen Atroplastiayhdistys 2010.) 

Tekonivelleikkausta puoltavat nivelrikon etenemiseen liittyvät toiminnalliset rajoitukset. Ar-

kinen liikunta tai esimerkiksi polvillaan oleminen voi tuottaa hankaluuksia nivelrikosta kär-

sivälle. Lisäksi lonkan nivelrikko aiheuttaa kävelyvaikeuden ja kivun lisäksi vaikeuksia lait-

taa kenkiä tai sukkia jalkaan tai leikata varpaankynsiä. Yksinkertaisin toiminnallisten rajoi-

tusten mittari on kävelymatka. Vaikean toimintakyvyn häiriön omaavaa tarvitsee kävelyn 

tueksi sauvoja tai kävelykeppiä, ja yhtäjaksoinen kävelymatka on alle 200-300 m, keski-

vaikeassa toimintakyvyn häiriössä kävelymatka on alle 1km, ja lievässä alle 3km. Nuorilla 

potilailla kävelymatkat voivat olla pidempiä, vaikka heillä olisi pitkälle edennyt nivelrikko. 

(Suomen Atroplastiayhdistys 2010.) 

Nivelrikon lisäksi tekonivelleikkaus voidaan joutua tekemään trauman jälkeen. Vanhuksilla 

lonkkamurtuma on yleinen vakava vamma, joka usein tapahtuu kaatumisen seurauksena. 

Hoitona siihen on lähes poikkeuksetta leikkaus, jossa tarvittaessa lonkkaan asennetaan 

tekonivel, tai vaihtoehtoisesti murtuman asento korjataan ja tuetaan. (Tarnanen, Huusko, 

Jämsen, Holm, Malmivaara ja Mattila 2018.) Tekonivel useimmiten asetetaan polveen tai 

lonkkaan, ja leikkauksessa nivel korvataan keinotekoisella nivelellä (Orton 2017). Lonkan 

tekonivelleikkaus voidaan tehdä selkäpuudutuksessa tai yleisanestesiassa (Pihlajalinna 

2019b), polven lannepuudutuksessa tai yleisanestesiassa (Reumaliitto 2019). 

Polvi- ja lonkkatekonivelleikkauksille ei ole yksiselitteisiä, yleisesti hyväksyttyjä aiheita tai 

leikkausajankohtaa, vaan leikkaushoidon tarpeen arviointi on aina yksilöllistä. Tekonivel-

leikkausten hyötyjen on oltava riskejä suuremmat pitkäaikaistulokset huomioiden. Leik-

kauspotilaalla tulee kuitenkin olla nivelkipua, jota ei pystytä hallitsemaan ei-operatiivisin 

keinoin, nivelrikkoon sopiva radiologinen löydös sekä kliinisesti haittaava virheasento tai 

olennaisesti toimintakykyyn vaikuttava nivelen liikevajaus. (Käypä hoito 2018.) 
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Postoperatiivisessa, eli leikkauksen jälkeisessä vaiheessa potilaan tarkkailu on erityisen 

tärkeää, ja siitä täytyy myös kirjata laajasti. Potilas siirtyy leikkauksen jälkeen usein vuo-

deosastolle, jossa potilaan vitaalielintoimintoja seurataan tiiviisti. Potilaasta tarkkaillaan 

muun muassa verenkiertoa, hengitystä, tajuntaa ja kipua. Myös erittämisen on tärkeää on-

nistua leikkauksen jälkeen. Postoperatiivisessa vaiheessa potilaalla on usein leikatussa 

raajassa turvotusta, kuumotusta ja kipua. (Terveyskylä 2017c.) 
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Hermokipupotilaat 

Yksi neurologisen kuntoutusosaston keskeisimmistä kipupotilasryhmistä ovat hermokipu-

potilaat. Krooninen kipu luokitellaan neuropaattiseen, eli hermokipuun, nonseptiiviseen ki-

puun eli kudosvauriokipuun, idiopaattiseen kipuun, jota ei mekanismeiltaan tunneta, sekä 

psykogeeniseen kipuun, joka on psyykkisin mekanismein selitettävää. (Haanpää 2007.) 

Neuropaattisella kivulla ei ole niin sanotusti mitään varoitustehtävää, toisin kuin esimer-

kiksi akuutilla kivulla. Vaikealla neuropaattisella kivulla on paljon vaikutuksia elämänlaa-

tuun, sillä se on usein osa jokapäiväistä elämää. Kipu saattaa esimerkiksi aiheuttaa uni-

häiriöitä ja vähentää sosiaalista elämää. Edellä mainittujen asioiden vuoksi henkilön elä-

mänlaatu voi heikentyä ja vaikuttaa toimintakykyyn merkittävästi. (Haanpää, Kauppila, Ek-

lund, Granström, Hagelberg, Hannonen, Kyllönen, Kyrö, Loukusa-Nieminen, Luutonen, 

Telakivi, Ylinen & Pakkala 2008.) 

Somatosensorisen järjestelmän vaurio tai sairaus voi aiheuttaa neuropaattisen kiputilan 

(Haanpää 2007). Kyseessä ei ole itsenäinen sairaus eikä oire, ja sen vuoksi onkin tärkeää 

selvittää, mikä vamma tai sairaus on mahdollisesti voinut aiheuttaa neuropaattisen kiputi-

lan (Haanpää ym. 2008). Neuropaattinen kiputila on anatomisesti jaettu kahteen eri luok-

kaan: keskushermostoperäiseen (sentraalinen) ja ääreishermostoperäiseen (perifeerinen) 

kiputilaan. Keskushermostoperäisiä kiputiloja voivat olla esimerkiksi aivoverenkiertohäi-

riön- tai selkäydinvamman jälkeiset kiputilat. Perifeerisiä neuropaattisia kiputiloja voivat 

taas olla esimerkiksi ääreishermostovammojen kiputilat tai kivuliaat polyneuropatiat. 

(Haanpää 2007.) Polyneuropatia tarkoittaa ääreishermoston laaja-alaista sairautta, johon 

liittyy yleensä hermojen vaurioitumista (Diabeteslehti 2016). 
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3 KIPU JA KIPUPOTILAAT 

3.1 Kipupotilaat 

Kipupotilaita esiintyy kaikkialla maailmassa. Yksinään käypä hoidon eurooppalaisen puhe-

linhaastattelututkimuksen mukaan jopa 19% aikuisista kärsi vähintään kuusi kuukautta 

kestäneestä kivusta. Suomessa 35% aikuisista on kokenut vähintään kolme kuukautta 

kestänyttä kipua ja 14% kokee päivittäistä kroonista kipua. (Duodecim Käypä hoito 2017.) 

Ihmisten kokemaa kipua kuvataan alla olevassa taulukossa prosentuaalisesti (Kuvio 1). 

Kroonisille kivuille tavallisimpia syitä ovat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, kuten selkä-

rangan vaivat, polvien ja lonkkien nivelrikot, ääreishermostojen hermovauriot, erilaiset 

päänsäryt ja pään alueen kiputilat, sekä vammojen ja leikkausten jälkitilat. Tällä hetkellä 

noin joka viides suomalainen aikuinen kärsii kroonisesta eli pitkäaikaisesta kivusta. Nai-

sista 7% ja miehistä 5% kärsii toimintakykyä haittaavasta, erittäin vaikeasta pitkäaikai-

sesta kivusta. (Terveyskylä 2019.)  

 

Kuvio 1. Kipua kokevat potilaat maailmalla. (mukailtu GSK Global Pain Index 2017 Global 

Research Report 2017) 

Kipupotilaan kipu on todellista sen patofysiologiasta tai etiologiasta riippumatta, joten sii-

hen on suhtauduttava aina vakavasti. Potilaan kohtaamiselle on varattava tarpeeksi aikaa, 

95%

85%

56%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kipua jossain vaiheessa elämää kokeneet potilaat maailmalla

Potilas joka kokenut kipua kehossa sekä päänsärkyä jossain vaiheessa elämää

Kokee kipua viikoittain kehossa

Päänsärkyä viikoittain



7 

jotta asiaa voidaan käsitellä rauhassa. (Duodecim Käypä hoito 2017.) Kipupotilas on tut-

kittava aina huolellisesti ennen mahdollisten hoitojen aloittamista tai tarvittaessa ohjata li-

sätutkimuksiin. Esiselvitys muun muassa kivun laadusta, voimakkuudesta ja kestosta on 

erittäin tärkeää jatkossa toteutuvan mahdollisimman laadukkaan kivunhoidon kannalta. 

Koska monesti kivun taustalla on myös psykososiaalisia taustatekijöitä, potilaan hoidosta 

kertovat tiedot täytyy löytyä myös esimerkiksi potilasasiakirjoista. Pelkästään potilaan ker-

tomat tiedot eivät riitä. (Valvira 2019.)  

Potilaalle laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, josta ilmenevät muun muassa hoidon 

tavoite, kipuoiretta lievittävät hoidot sekä kuntoutus (Valvira 2019). Potilaan kivun hyvä 

hoito perustuu luottamukselliseen hoitosuhteeseen, johon kivun vähättely ei kuulu (Duo-

decim Käypä hoito 2017). Kroonista kipua tulee seurata säännöllisesti. Potilaan kipua, ki-

vunhoidon tehoa ja vaikutusta potilaan toimintakykyyn on tärkeä arvioida potilaan käy-

dessä lääkärin vastaanotolla. (Valvira 2019.) Pitkäaikainen kipu rajoittaa, ja siihen saattaa 

liittyä elämänhalun heikkenemistä, joten myös kipupotilaan psyykkisestä hyvinvoinnista on 

oltava kiinnostunut (Estlander 2003, 18). 

3.2 Kivun eri muodot 

Kipu voi esiintyä monella eri tavalla, ja se on tunnetuimpia maailman yleismaailmallisissa 

oireissa. Kivun määritelmä on epämiellyttävä aisti- tai tunnekokemus, johon liittyy kudos-

vaurio, sen uhka tai kokemus, jota voidaan kuvata kudosvaurion käsittein. (Helsingin yli-

opistollinen sairaala 2015.) Kipu voi olla kudosvauriokipua, jolloin syynä on kipureseptorei-

den aktivoituminen, kun kudosvaurio on tapahtunut tai se on uhkaamassa. Kudosvaurioki-

vun lisäksi kipu voi olla neuropaattista kipua, eli hermovauriokipua, tai viskeraalista kipua, 

joka taas puolestaan on sisäelinperäistä. (Duodecim Käypä hoito 2017.) 

Kipu vaikuttaa mielialaan, elämänlaatuun sekä varsinkin psyykkiseen jaksamiseen. Pa-

himmillaan kipu voi hallita koko elämää. Kipuun liittyy myös kielteisiä tunteita. Mitä kieltei-

sempi merkitys kivulla on ihmisen elämässä, sen vaikeampaa kivun kanssa on pärjätä. 

(Suomen kipu ry 2015.) Kipua voi olla akuuttia, subakuuttia tai kroonista. Ihmisillä on eri-

lainen kipukynnys, ja sen kautta he kestävät kipua eri lailla. Kipu voi johtua sairaudesta, 

leikkauksesta, vammasta tai muusta vauriosta. Kipu usein onkin yleisin syy hoitoon ha-

keutumiseen ja lääketieteellisiin tutkimuksiin. Aina kivulle ei kuitenkaan löydy selkeää eli-

mellistä syytä lääketieteellisissä tutkimuksissa, tällöin kivun syynä voivat olla hermostojär-

jestelmään liittyvät ongelmat. (Helsingin yliopistollinen sairaala 2015.) 
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Akuutti kipu tarkoittaa lyhytaikaista, äkkinäistä kiputilannetta, jonka kesto on alle kuukau-

den. Kivun positiivinen puoli on se, että se varoittaa kudosvaurion uhasta ja laukaisee sen 

avulla väistöheijasteen. Kuitenkin varoitustehtävän jälkeen kipu muuttuu epätarkoituksen-

mukaiseksi. Kivusta on hyötyä, jos se hyödyttää kudosvaurion paranemista. Usein kipu 

kuitenkin vielä jatkuu, vaikka kudosvaurio olisikin jo parantunut. (Huttunen 2013; Duck-

worth 2019.) Akuutin kivun tehokkaalla hoidolla pystytään mahdollisesti vähentämään 

kroonisen kivun kehittymistä (Kipuviesti 2011, 13). 

Akuutti kipu myös suojaa kudosvauriota rasittamiselta ja nopeuttaa sillä tavoin usein sen 

paranemista. Kivun kautta varovaisuus auttaa kudoksia paranemaan, kun ne eivät joudu 

päivittäiseen rasitukseen. (Terveyskylä 2017a.) Esimerkkinä voidaan käyttää murtunutta 

nilkkaa; jos ihminen ei tuntisi minkäänlaista kipua nilkan ollessa murtuneena, hän herkästi 

varaisi painoa nilkan päälle. Kun kipu muistuttaa ihmistä olla varaamatta murtuneelle nil-

kalle, pääsee nilkka luutumaan ja paranemaan rauhassa ilman rasitusta. Positiivisten puo-

lien lisäksi kivulla on paljon negatiivisia vaikutuksia. Kivulla on paljon fysiologisia vaikutuk-

sia: muun muassa verenpaine ja pulssi usein nousevat kiputilanteen pahentuessa. Myös 

hapensaanti voi häiriintyä kivun ollessa kovaa, sillä se saattaa salvata hengityksen. (Rau-

tiainen 2002.) 

Kivun luokittelu voi tapahtua anatomisesti tai elintoimintojen mukaan. Elintoimintojen mu-

kaan kipu jaotellaan somaattiseen ja viskeraaliseen kipuun. Viskeraalinen kipu on lähtöi-

sin sisäelimistä ja somaattinen esimerkiksi iholta tai lihaksista. (Pätäri 2014, 5.) Akuutissa 

kivussa usein aiheuttajana toimii yleensä jokin elimellinen tekijä. Akuuttia kipua aiheutta-

via tekijöitä voivat olla muun muassa erilaiset vammat, haavat tai tulehdukset. (Terveys-

kylä 2017a.) Kudosvaurion paraneminen vie usein noin kuukauden riippuen vauriosta, jos-

sain tapauksissa jopa yli puoli vuotta (Terveydentukena 2019b). 

Voimakasta akuuttia kipua hoidettaessa opioidit ovat olleet jo satoja vuosia tärkein lää-

keaineryhmä (Hamunen & Kontinen 2013). Akuutin kivun lisäksi tarkoitus on hoitaa myös 

kivun aiheuttajaa sekä lievittää kipuun liittyvää mahdollista pelkoa tai ahdistusta. Kipuher-

mopääte voi herkistyä, jos kipu on pitkäkestoista, ja sen takia tehokas kivunhoito heti alku-

vaiheesta asti ehkäisee kivun kroonistumista. Kivun kroonistumista voitaisiin estää myös 

hoitamalla akuutissa vaiheessa kipua ja pelkoa. (Estlander 2003, 17.) 

Subakuutista kivusta puhutaan silloin, kun kipu on jatkunut yli kuukauden, eli akuuttivai-

heen ohi, mutta sen ei katsota vielä olevan kroonista. Tämä vaihe on erityisen tärkeä aja-

tellen kivun kroonistumista. Kipua pidetään kroonisena silloin, kun se on jatkunut kudos-

vaurion paranemisajan yli. Kudosvaurion paranemisaikakin tosin on ongelmallinen 
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määrittää, sillä jokainen kudosvaurio paranee eri lailla monista eri tekijöistä riippua. Eri 

lähteiden mukaan kroonisen kivun aikarajana pidetään 3-6 kuukautta. Usein kroonisen ki-

vun aiheuttajana on jonkinlainen kudosvaurio, mutta on olemassa sairauksia, jotka täyttä-

vät kroonisen kivun kriteerit ilman kudosvauriota. Tällainen sairaus on esimerkiksi nivel-

reuma. (Estlander 2003, 17-18.) 

Kroonisella kivulla on paljon vaikutusta elämänlaatuun ja psyykkiseen hyvinvointiin. 

Krooninen kipu heikentää terveyttä sekä toimintakykyä merkittävästi ja lisäksi se aiheuttaa 

psykososiaalisia ongelmia. (Helsingin yliopisto 2018.) Pitkäaikaiseen kipuun voi liittyä esi-

merkiksi elämänhalun heikkenemistä, toivottomuutta ja masennusta (Estlander 2003, 18). 

Tutkimuksen mukaan kipu musertaa itseluottamusta sekä lisää ahdistusta negatiivisen 

ajattelun kautta. Myös se, että kipua ei uskota ja lääkärit eivät hoida kipua, loi kipupotilaille 

tutkimuksen mukaan epätoivoa. Jatkuva kipu aiheuttaa myös mielialanmuutoksia ja ag-

gressiivisuutta. (Eloranta 2002, 11-12.) Kroonista kipua hoidetaan yleensä tavanomaisilla 

kipulääkkeillä sekä tarvittaessa myös vahvemmilla, morfiinin kaltaisilla lääkkeillä (Paakkari 

2017).  

3.3 Kivun psykologia 

Potilaan automaattiset fysiologiset reaktiot ovat vain yksi ”totaalisen” kivun näkökulmista. 

Psykologinen näkökulma liittyy kaikkeen, mitä potilas kokee tapahtuvan itselleen. Kipu on 

yksilöllistä, ja emotionaalinen vaste kivulle on yksilöllistä.  Kipuun liittyy kudosvaurio, 

mutta myös potilaan ymmärrys tilanteesta, ahdistuneisuus, aiempi kipukokemus, kivun 

syy, kulttuuri, sukupuoli, asenne kipua kohtaan, jopa vuorokauden aika, häiriötekijät ja ge-

netiikka vaikuttavat kipukokemukseen. McCaffery ja Beebe ovat määritelleet kivun seu-

raavasti: mitä tahansa kipua kokeva henkilö sanoo sen olevan ja se on olemassa silloin, 

kun hän niin sanoo. Jokaisen sairaanhoitajan täytyisi muistaa tämä määritelmä, ja arvioin-

nin tulisi sisältää yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta potilaasta, mukaan lukien heidän tilan-

teensa, ja miten he tuntevat kipua. Sairaanhoitajien olisi tärkeää uskoa potilasta, kun kyse 

on kivusta. (Duckworth 2019.) 

Kivun psykologiaan sisältyvät ilmiöt, ajatukset, tuntemukset, uskomukset, pelot ja varhais-

kehityksen laatu. Nykyään on olemassa biopsykososiaalinen malli, joka tarkoittaa sitä, 

että ymmärretään, ettei kipu ole vain biologista tai sosiaalisten tekijöiden vaikutusta. On 

huomattu, että yksinäinen ihminen on alttiimpi kivulle kuin esimerkiksi ihminen, jolla on 

laaja tukiverkosto. (Stepniewski 2019.)  
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3.4    Kivun arviointi  

Kipua hoidettaessa on erittäin tärkeää osata arvioida sitä. Kipu on hyvin yksilöllistä, ja toi-

silla ihmisillä kipukynnys on korkeampi kuin toisella. Myös kivun laatu ja voimakkuus vaih-

televat toimenpiteen sekä potilaan mukaan, joten potilaan kipua ei voi vähätellä tai ver-

rata. Multimodaalisen kivunhoidon periaate tarkoittaa sitä, että yhdistetään monia eri ki-

vunhoitomenetelmiä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kivunlievitys aikaiseksi. (Hamu-

nen & Kontinen 2015.) Kipua täytyy mitata säännöllisesti, jotta tapahtuvat muutokset voi-

daan havaita (Tays 2018). 

Kipumittareita on monia erilaisia, ja niitä kannattaa käyttää sen mukaan, mikä on potilaalle 

sopivin. Kipumittareiden avulla kipua saadaan tehokkaasti mitattua aina samalla tavalla. 

Mittareiden lisäksi kipua voidaan kuvata sanoin ja potilaalta onkin hyvä tiedustella, millai-

sin adjektiivein hän kipua kuvaisi. Adjektiiveja voi olla muun muassa pistävä, puristava tai 

polttava. Kivun luonteen lisäksi kivusta on tärkeää määrittää myös kestoa sekä voimak-

kuutta. Jos potilas pystyy puhumaan, voi tätä häneltä itseltään kysyä. Ihminen kuitenkin 

itse on paras arvioimaan oman kiputilanteensa, mutta täytyy muistaa, että kipu on yksilöl-

listä, ja toisen kova kipu voi olla toiselle vähäistä kipua. (Salanterä, Heikkinen, Kauppila, 

Murtola & Siltanen 2013.) 

Jos potilas pystyy puhumaan, tunnettuja mahdollisia kipumittareita ovat esimerkiksi NRS- 

ja VAS-kipujana. NRS-asteikolla potilas arvioi numeraalisesti kivun asteikolla 1-10. Leik-

kauksen jälkeen on erityisen tärkeää mitata sekä lepo-, että liikekipua. (Hamunen & Konti-

nen 2015.) VAS-janalla potilas arvioi kipuaan asettamalla viivan kipua kuvaavaan kohtaan 

janassa. (Kuva 1.) Kipujanassa vasen pääty kuvaa kivuttomuutta, oikea taas pahinta mah-

dollista kuviteltavaa kipua. (Terveyskylä 2019.) 

 

Kuva 1. Durogesic:n VAS-asteikko (Laaksonen 2019) 
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Kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivun arvioinnissa arvioidaan potilaan ki-

pukäyttäytymistä. Kivun indikaattoreita ovat muun muassa kasvojen ilmeet, kehon kieli ja 

ääntely. Yksi tällainen mittari on PAINAD, joka koostuu viidestä luokasta; kasvojen ilmeet, 

hengitys, ääntely, kehonkieli sekä syöminen/nukkuminen, joiden perusteella kipua mita-

taan. Tarkemmin PAINAD-mittarin havaintokategorioita on kuvattu alla olevassa taulu-

kossa. (Taulukko 1.) Mittari on helppokäyttöinen ja lyhyt, sekä herkkä mittaamaan kivun 

voimakkuuden muutoksia. (Salanterä ym. 2013.) Lisäksi PAINAD on ainut mittari, jolla 

kipu on hoitajan arvioimaa.  

Taulukko 1. PAINAD-mittari (mukailtu PKSSK 2014) 

Havaintokategoria 0 P 1 P 2 P 

Hengitys Normaali, huomaa-
maton 

Hengitys ajoittain 
vaivalloista 

Lyhyitä hyperventi-
laatiojaksoja 

Hengitys äänekästä 
ja vaivalloista 

Pitkiä hyperventi-
laatiojaksoja 

Ääntely Ei ääntelyä, tyyty-
väinen 

Satunnaista vaike-
rointia, voihketta 

Valittavaa, hiljaista 
puhetta 

Rauhatonta huute-
lua 

Äänekästä vaike-
rointia 

Itkua 

Ilmeet 
Hymyilevä, ilmeetön Surullinen, pelokas Irvistää 

Kehonkieli Levollinen Kiire, levotonta lii-
kehdintää 

Jäykkä, kädet nyr-
kissä 

Pois vetämistä, 
riuhtomista 

Lohduttaminen Ei tarvetta lohdutta-
miseen 

Ääni tai kosketus 
kääntää huomion 

Lohduttaminen, 
huomion pois kään-
täminen ei onnistu 

3.5    Kivun kirjaaminen 

Kivun arvioinnin lisäksi myös kivun kirjaaminen on hyvin tärkeää. Kivusta arvioidaan muun 

muassa kestoa, voimakkuutta, sijaintia sekä tyyppiä ja arviointia koskevat tiedot on kirjat-

tava täsmällisesti. Kirjauksissa mainitaan myös, jos kivun arvioinnissa on mahdollisesti 

käytetty jotain mittaria. (Tays 2018.) 

Kipua tulisi arvioida ja kirjata vähintään kerran yhden työvuoron aikana. Jos potilas kärsii 

kivuista, kirjataan alkamisajankohta sekä kivunhoidossa käytetyt menetelmät. Näitä mene-

telmiä voivat olla tilanteesta riippuen esimerkiksi lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät, 

muun muassa kylmähoito tai asentohoito. Vaihtoehtoisesti lääkehoitoa voi käyttää 
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kivunhoidossa lääkkeettömien hoitokeinojen tueksi. Jos potilas saa esimerkiksi kipulää-

kettä, kipulääkkeen vaikuttamisajan alkaessa kipua täytyy arvioida uudestaan ja tuloksista 

on kirjattava. Jos kivun hoidossa havaitaan jotain haittavaikutuksia, on siitäkin kirjattava. 

(SAY 2012.) 
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4 KIVUN HOITO 

4.1 Lääkehoito 

Lääkkeettömään kivun hoitoon voidaan tarvittaessa liittää kipulääkitys. Kipulääkityksen 

tarkoituksena on parantaa toimintakykyä, lieventää kipua ja kohentaa näin ollen elämän 

laatua. Lääkitys suunnitellaan potilaskohtaisesti, ottaen huomioon potilaan kipuongelman, 

muut sairaudet, niiden riskitekijät sekä potilaan psykososiaalisen tilanteen. Ensisijaisesti 

kipulääkkeistä suositellaan pitkävaikutteisia valmisteita. Usein hoitovaste saattaa tulla 

vasta viikkojen kuluttua riippuen lääkeaineesta. Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaista 

käyttöä ei suositella. (Duodecim Käypä hoito 2017.)  

Kivun lääkehoidossa olennaisinta on lääkityksen vasteen seuranta ja tarvittavien lääke-

muutosten teko, jotta kipulääkitys oli mahdollisimman tehokas (PKSSK 2019). Kivun hoi-

dossa käytetään yleensä tavanomaisia kipulääkkeitä kuten parasetamolia, tarvittaessa 

käytetään myös vahvempia kipulääkkeitä eli opioideja, kuten kodeiinia, tramadolia tai 

buprenorfiinia (Duodecim Käypä hoito 2017). Opioideja käytetään esimerkiksi pitkitty-

neessä leikkauksen jälkeisessä kivussa tai trauman jälkeisessä kivussa (Kalso, Paakkari 

& Forsell 2019). Opioidilääkitys aloitetaan usein pidemmässä hoitosuhteessa, ei esimer-

kiksi akuutissa tilanteessa. Opioidit aiheuttavat pitkään käytettynä toleranssin kehittymistä 

jonka seurauksena annoskokoa on kasvatettava. Opioidit voi aiheuttaa myös riippuvuutta, 

jota lisää aikaisempi riippuvuus päihteisiin tai lääkeaineisiin. (Duodecim Käypä hoito 

2017.) Kipulääkettä voidaan antaa potilaalle tilanteesta riippuen suun kautta, laskimoon tai 

lihakseen (Terveyskylä 2018a). 

4.2 Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät 

Lääkkeetön kivunhoito voi yksinään helpottaa potilaan kokemaa kipua, mutta se on tehok-

kainta, kun se yhdistetään lääkkeelliseen kivunhoitoon (Kangasmäki & Pudas-Tähkä 

2017) Anestesialääkäri suunnittelee potilaan leikkauksen jälkeistä kivunhoitoa jo ennen 

leikkausta ja vastaa siitä myös leikkauksen aikana (Terveyskylä 2018a). Jo pelkällä lääk-

keettömällä kivunhoitomenetelmällä voi helpottaa kipua, mutta yleensä se on parhaiten 

toimiva yhdistettynä lääkehoitoon (PKSSK 2019). 

Lääkkeetön kivunhoito jaetaan fysikaalisiin ja kognitiivisiin kivunhoito menetelmiin (Salan-

terä ym. 2013). Fysikaalisen kivunhoidon menetelmiä voi olla esimerkiksi kylmä- ja kuu-

mahoito, asentohoidot sekä rentoutuminen. Asentohoidoilla sekä kylmä- ja kuumahoidoilla 

saadaan lievitettyä leikkauksen jälkeistä kipua sekä turvotusta. Lääkkeetöntä kivunhoitoa 

on myös asentohoito, sillä mukava asento lievittää kipua tehokkaasti. (Terveyskylä 
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2017b.) Myös mahdollisimman varhain leikkauksen jälkeen liikkeelle lähteminen saattaa 

auttaa kivunhallinnassa. Liikkumisessa täytyy kuitenkin huomioida mahdolliset määrätyt 

liikerajoitukset (PKSSK 2019). Kognitiivisen kivunhoidon menetelmiä ovat esimerkiksi ren-

toutuminen, keskustelu, huomion pois suuntaaminen kivusta sekä tietoisuustaidot (Salan-

terä ym. 2013). 

Kylmähoito 

Ensisijaisesti kylmä aiheuttaa kehossa stressireaktion, ja toistuva kylmäaltistus lisää ke-

hon kykyä tuottaa kivunpoistoon liittyviä vasta-aiheita. Kylmähoito onkin yksi tavallisim-

mista fysikaalisista hoitokeinoista. Sitä käytetään vähentämään vammojen ja sairauksien 

aiheuttamaa kipua turvotusta ja tulehdusta. (Reumaliitto 2016.) Kylmähoidon tarkoituk-

sena on lievittää potilaan kipua vaikuttamalla kudosten verenkiertoon (Salanterä ym. 

2013). Kylmän vaikutuksesta ihonalaiset kylmäreseptorit aktivoituvat ja tällöin ne välittävät 

aivojen hypotalamukseen lämmönsäätelykeskukseen tiedon kylmäaltistuksesta. Tämän 

seurauksena tahdosta riippumaton eli sympaattinen hermosto reagoi; noradrenaliinia lak-

kaa erittymästä, joka taas johtaa ihon pintaverisuoniston supistumiseen, verenpaineen 

nousuun ja sykkeen nousuun. (Reumaliitto 2016.) Kylmän vaikutusmekanismi on alentaa 

kudosten lämpötilaa, jolloin verenkierto ja aineenvaihdunta hidastuvat ja lihasspasmit vä-

hentyvät. Tämä johtaa siihen, että lihakset rentoutuvat, jolloin tällä on kipua lievittävä vai-

kutus. (Salanterä ym. 2013.)  

Lämpöhoito 

Lämpöhoito eli termoterapia voidaan jakaa kahteen hoitoon; pintalämpöhoitoon sekä sy-

välämpöhoitoon. Lämpöhoito vaikuttaa verenkiertoa vilkastuttamalla ja aineenvaihduntaa 

nopeuttamalla, jolloin eliminoituu kipua stimuloivia cellulaarisia metaboliitteja. Pehmyto-

sien jäykkyys alenee sekä lihasjännitys laukeaa lämmön vaikutuksesta. (Hoikka 2013; Sa-

lanterä ym. 2013.) Pintalämpöhoidossa käytetään lämpöpakkauksia, parafiinia, savihoitoa 

sekä infrapunaa. Syvälämpöhoidossa lämpö syntyy syvemmällä kudoksessa, jolloin iho ei 

juurikaan kuumene. Hoitokeinoina käytetään lyhytaalto- eli UKW-hoitoa sekä ultraäänihoi-

toa. (Salanterä ym. 2013.) 

Asentohoito 

Asentohoidolla pyritään lieventämään potilaan kärsimää kipua. Asentoa voidaan tukea 

käyttämällä erilaisia tyynyjä, kiiloja ja tukia tai erikoisvuoteen avulla. Asennon vaihto lievit-

tää kipua edistämällä verenkiertoa ja näin ollen vähentämällä lihasspasmeja. Lepo on 

kuntoutumisen kannalta tärkeää, sillä se edistää paranemisprosessia. Sitä ei kuitenkaan 

suositella käytettäväksi yksinään kivunlievityskeinona. (Salanterä ym. 2013.) 
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Varhainen mobilisaatio 

Varhaisella mobilisaatiolla tarkoitetaan aikaista liikkeelle lähtöä esimerkiksi leikkauksen 

jälkeen. Liikkumattomuus ei elimistön kannalta ole suositeltavaa, koska sillä on paljon fy-

siologisia vaikutuksia. Liikkumattomuus muun muassa hidastaa ruoansulatus-, erittämis- 

ja verenkiertoelimistön toimintaa. Varhaisella mobilisaatiolla on iso vaikutus leikkauksen 

jälkeiseen kuntoutukseen. Se myös muun muassa parantaa lihastoimintoja sekä hengi-

tystä. Kudosten hapetus on parempaa, kun mobilisaatio alkaa jo varhain. (Koivula & Kos-

kinen 2019.) Leikkaus on riski myös laskimotromboembolialle ja sen ennaltaehkäisynä 

suositellaankin varhaista mobilisaatiota (Chua, Hart, Mittal, Harris, Xuan & Naylor 2017). 

Fysiologisten vaikutusten lisäksi liikkumattomuus aiheuttaa myös negatiivisia psyykkisiä 

vaikutuksia, jota voi olla esimerkiksi mielialan lasku tai jopa masennus. Toimintakyvyn ja 

elämänlaadun ylläpitäminen on yksi mobilisaation tärkeimmistä tehtävistä. Ilman mobili-

saatiota ja laadukasta fysioterapiaa olisi hyvin todennäköistä, että sairaalassa olon aikana 

toimintakyky laskisi. (Koivula & Koskinen 2019.) 

Suurin osa vuodeosastolle leikkauspäivänä siirtyvistä potilaista nousee samana päivänä 

jalkeille. Jos potilaalla ei syystä tai toisesta ole vielä lupaa mobilisointiin, mobilisointi aloi-

tetaan vasta sen ollessa mahdollista. Mobilisoinnilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi seiso-

maannousua vuoteen vierelle tai parhaimmillaan jopa kävelyä apuvälineen turvin. On tär-

keää kannustaa potilasta liikkeelle ja ohjata potilasta toimimaan mahdollisimman itsenäi-

sesti. Tehokas kivunhoito on myös yksi kriteeri kuntoutumiselle ja mobilisaation onnistumi-

selle, joten potilaalle voi ohjata esimerkiksi lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja. Tarvitta-

essa voi käyttää myös lääkehoitoa tukemaan lääkkeetöntä kivunhoitoa. (Koivula & Koski-

nen 2019.) 

Hieronta  

Hieronta on yksi fysikaalisista kivunhoidon menetelmistä. Hieronnan avulla kipu vähenee 

ja se parantaa toimintakykyä (Salanterä ym. 2013; Käypä hoito 2015.) Hieronnassa yhdis-

tyy kosketuksen miellyttävä kokemus lihasjännityksen laukaisuun ja rentoutukseen. Lä-

hellä kipupistettä olevan terveen kohdan hierominen käynnistää aivoissa kipua jarruttavat 

toiminnot ja aktivoi hermosyyt lähettämään nopeita signaaleja, jotka porttikontrolliteorian 

mukaan sulkevat väylän hitaammilta kipusignaaleilta. Hieronnan tarkoituksena on pehmit-

tää jännittyneitä kudoksia ja sitä käytetään myös esihoitona ennen fysioterapeutin hoitoja. 

Hieronta yhdistettynä muihin hoitokeinoihin voi lisätä toimintakykyä sekä vähentää kipua. 

(Suomen kipu ry 2017.) 
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Kognitiiviset kivunhoitomenetelmät 

Kognitiivisia kivunhoitomenetelmiä ovat mm. rentoutusharjoitukset, tietoisen läsnäolon 

harjoitukset, huomion suuntaaminen pois kivusta sekä ohjattu mielikuvittelu. Kipu on myös 

psyykkistä, joten kognitiivisilla kivunhoitomenetelmillä on yllättävän suuri vaikutus.  

Rentoutuminen vaikuttaa autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan. 

Kun koemme kipua, aktivoituu autonomisen hermoston sympaattinen osa ja näin ollen ke-

hon valmiustila toimia taistele-pakene tilanteessa kasvaa. Rentoutuessamme kehos-

samme aktivoituu hermoston parasympaattinen osa, joka on vastuussa kehomme lepotoi-

minnoista. Potilaan kärsiessä pitkäaikaisesta kivusta ovat niin keskushermoston ”hälytys-

järjestelmä” kuin sympaattinen hermostokin yliaktiivisia. Näitä voidaan usein rauhoittaa 

rentoutusmenetelmillä ja näin ollen vaikuttaa kipukokemukseen. (Terveyskylä 2018b.)  

Tietoinen läsnäolo eli mindfulness voi auttaa kivun kanssa elämisessä. Tässä menetel-

mässä tietoisuusaidoilla pyritään vahvistamaan tietoista läsnä olemista tässä hetkessä. 

Sitä voisi kutsua myös hetkessä elämisen taidoksi. Tietoista läsnäoloa kuvaavat seuraa-

vat piirteet: vastaanottavainen, ei-tuomitseva ja avoin juuri tämän hetken havainnointi, 

mieleen nousevien asioiden, aistielämysten ja kehon tuntemusten tiedostaminen kuiten-

kaan yrittämättä muuttaa niitä. Joskus asioiden voi antaa vain olla, aina niihin ei tarvitse 

reagoida. Tietoisen läsnäolon tarkoituksena ei ole poistaa ongelmia juuri samalla hetkellä, 

vaan tarkoitus on oppia hyväksymään asiat ja selviämään niiden kanssa. Kipu ottaa mie-

len helposti haltuun. Kehosta välittyy paljon erilaisia tuntemuksia jatkuvasti, joihin on tai-

pumusta reagoida välittömästi. Tuntemus kivusta usein laukaiseekin automaattisen aja-

tusten ketjun. Huomion kiinnittyminen kipuun onkin aivan luonnollista, ja tällöin ihminen 

toimii lievittääkseen kipua. Tietoisen läsnäolon vahvistuminen voi vaikuttaa monella eri ta-

valla. Usein kipukohta korostuu kehossa, jolloin se vie kaiken huomion. Kivun myötä myös 

huomio kiinnittyy vain itseen ja tällöin ympäristön havainnointi jää vähemmälle. Kun antaa 

mielessään tilaa myös kehon muiden osien tuntemuksista antaa se tilaa mielessä muun-

kinlaisille tuntemuksille. Huomion osittainen kiinnittäminen ympäristöön, auttaa saamaan 

tätä kautta muunlaisia aistikokemuksia mieleen kivun rinnalle. (Terveyskylä 2018c.) 
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4.3 Hoitajan rooli kivunhoidossa 

Sairaanhoitajien tulisi tietää, kuinka arvioida kipua kokonaisvaltaisesti käyttäen kivunarvi-

ointi työkaluja. Heillä pitäisi myös olla tietoa ja taitoa kivun hallinnasta ja kivusta itsestään. 

Kivusta tulisi kysyä eikä vain olettaa, että potilaat kertovat heille, kun heillä on kipuja. 

Muutokset unirytmissä, aktiviteeteissa ja mielialassa kaikki voivat viitata ongelmiin kivun 

hallinnassa.  Sairaanhoitajien tulisi olla tietoisia omista asenteistaan kipua kohtaan, ja siitä 

miten ne saattavat vaikuttaa heidän käytännön työhönsä arvioitaessa potilaan kipua. Hoi-

tajien on kirjattava vain mitä on tapahtunut, ja varmistettava ettei heidän arviointinsa ja 

käytös ole tuomitsevaa kipua kohtaan ja kivun tunnistaminen ja arviointi tapahtuu koko-

naisvaltaisesti ja objektiivisesti. (Duckworth 2019.) 

Sairaanhoitajien tulee kirjata kivusta mahdollisimman tarkkaan. Kirjauksista tulee selvitä, 

missä kipu on, millaista kipu on ja mitkä ovat mahdollisia vaikuttajia kipuun kuten liike tai 

tietty asento. Tarkat kirjaukset auttavat muita hoitajia arviomaan kipua, sekä kirjauksista 

selviää mikä kipuun on auttanut ja mikä ei. Kivun voimakkuuteen ja vaikuttavuuteen vai-

kuttaa psykososiaaliset elementit kuten elämäntapahtumat tulee myös kirjata. Kipua on 

tärkeää arvioida kaikista näkökulmista, ei vain biologisesta tai fysikaalisesta. (Duckworth 

2019.) 

Kivun hoidossa voidaan myös käyttää ABCDE menetelmää, jonka ovat tehneet Jacox ym. 

1994. Tätä avataan enemmän tekstin alapuolella. (Taulukko 2.) Taulukkoa voidaan käyt-

tää apuna kivunhoidossa kivun arvioinnin ja hallinnan tukena (Duckworth 2019). 

Taulukko 2. ABCDE-menetelmä kivunhoidossa. (mukailtu Duckworth 2019) 

A Ask about pain regularly and assess systematically, eli kysy kivusta säännölli-

sin väliajoin ja arvioi systemaattisesti. 

B Believe the patient and family in their reports, e.g. what they find helpful, eli 

usko potilasta ja heidän omaisiaan kun he kertovat kivusta ja siitä mikä heitä 

helpottaa kivun hoidossa 

C Choose pain control options that are appropriate for the patient, valitse kivun-

hoito menetelmä, joka on potilaalle sopivin 

D Deliver interventions in a timely manner (they need to be logical and coordi-

nated), suorita toimenpiteet ajoissa, niiden täytyy olla loogisia ja koordinoituja 

E Empower patients and families to take control as far as possible, anna potilaille 

ja perheille mahdollisuus hallita kipua mahdollisimman paljon omatoimisesti 
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä hoitajien tietoa erilaisista lääkkeettömistä kivunhoi-

tomenetelmistä ja niiden tärkeydestä. Opinnäytetyössä tarkastelemme kuntoutusosasto-

jen erilaisia potilasryhmiä, kivun arviointia sekä kivunhoitoa sekä sen eri menetelmiä. Pai-

notamme ja tuomme esille opinnäytetyössämme lääkkeettömän kivunhoidon merkitystä ja 

sen osuutta lääkehoidon tukena. Leikkauksesta toipuessa ja potilaan kivunhoidossa lää-

kehoito on iso osa, mutta on tärkeää muistaa ehdottaa ja käyttää myös lievempiä kivun-

hoitomenetelmiä yhdessä lääkehoidon kanssa. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on tehdä hoitajille taskukortit, jota hoitaja voi käyttää apu-

naan jokapäiväisessä työskentelyssään. Tuotoksen avulla tuodaan esille potilaan kivun-

hoidon eri vaiheet ja muistuttaa mahdollisuudesta käyttää lääkkeettömiä menetelmiä 

myös lääkehoidon tukena. Tavoitteena on taskukortin avuin muistuttaa hoitajia työssään 

kivun arvioinnista sekä lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käytöstä. Taskukortista on 

tarkoitus tehdä mahdollisimman yksinkertainen. Tuotoksessa on mainittuna muun muassa 

yleisimpiä käytettyjä kipumittareita sekä lääkkeettömiä hoitokeinoja, joka toivottavasti lisää 

niiden käyttöä osastotyöskentelyssä.       
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6 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Opinnäyte-

työn tavoitteena on opastaa, ohjeistaa, järkeistää ja järjestää toimintaa käytännössä. To-

teutustapa määrittyy yleensä toimeksiantajan toiveiden ja kohderyhmän mukaisesti. Opin-

näytetyö sisältää toiminallisen osuuden sekä raportin, joka sisältää prosessin dokumen-

toinnin ja arvioinnin tutkimusviestinnän keinoin. (Saastamoinen, Vähä, Ypyä, Alahuhta & 

Päätalo 2018.) Toiminnallisen ja tieteellisen opinnäytetyön eroavaisuuksia voi olla työssä 

vaikea huomata, sillä ne sisältävät paljon samoja tunnuspiirteitä (Salonen 2013, 13). Toi-

minnallinen opinnäytetyö sisältää toiminnallisuuden osuuden sekä raportin, jossa kuva-

taan prosessin eteneminen vaihe vaiheelta (Saastamoinen ym. 2018). 

Valitsimme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, sillä molemmat meistä kohtasivat kesä-

töissämme paljon aiheeseemme eli kivunhoitoon liittyviä ongelmia. Kiinnitimme huomiota 

siihen, että usein potilaita hoidetaan ensisijaisesti lääkehoidolla ja harvemmin lääkkeettö-

miä kivunhoitomenetelmiä muistetaan kivunhoidon tueksi tarjota.  

Saimme idean toiminnalliseen opinnäytetyöhön ja tuottaa tuloksena opas eräältä toiselta 

opiskelijalta. Aiheeksi valikoitui kuntoutuspotilaiden lääkkeetön kivunhoito, sillä työskente-

limme tahoillamme kyseisen potilasryhmän parissa kesällä. Aiheesta puhuessamme osas-

ton hoitajien sekä apulaisosastonhoitajan kanssa he näkivät aiheen hyvänä ja tuotoksen 

tarpeellisena toteuttaa kyseiselle osastolle. Halusimme myös, että yksikkö hyötyy opin-

näytetyöstämme ja että lopputuloksena on jotain konkreettista. Taskukortin avulla tuomme 

hoitajille esille erilaisia kivunhoitomenetelmiä ja taskukortti muistuttaa niiden käytöstä. Toi-

veenamme on, että taskukortti saa osastolla hyvän vastaanoton ja toimii työkaluna hoita-

jille kivunhoidossa.  
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

7.1 Hyvän oppaan kriteerit 

Hyvässä oppaassa tekstin selkeys ja helppolukuisuus on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. 

Virkkeet eivät saisi olla liian pitkiä, sillä se vaikeuttaa huomattavasti oppaan lukua. Hy-

vässä oppaassa sanat ovat yleiskielellisiä sanoja, varsinkin jos kyseessä on opas maalli-

koille. Ammattilaisten oppaassa ammattisanastoa sekä esimerkiksi lääketieteellisiä lyhen-

teitä on sallittua käyttää. (Heikkinen, Torkkola & Tiainen 2002; Hyvärinen 2005, 1770-

1771.) Hyvän oppaan täytyisi olla myös käytännöllinen ja hoitajien tulisi pystyä hyödyntä-

mään sitä työssään.  

Hyvää opasta kirjoittaessa on tärkeää muistaa kenelle kirjoittaa, kenelle ohje on suun-

nattu. Hyvän ohjeen on tarkoitus puhutella vastaanottajaa, ja ohjeen lukijan pitää ymmär-

tää, että ohje on tarkoitettu hänelle.  Hyvässä ohjeessa kuvaavan otsikon lisäksi, ohjeen 

ensimmäisestä lauseesta tulee ilmetä, mistä oikein on kysymys. (Heikkinen ym. 2002.) 

Hyvässä oppaassa kirjoitetaan ensin tärkeimmästä asiasta. Tärkeimmästä kohti vähem-

män tärkeää-kirjoitustapaa on hyvä käyttää esimerkiksi siksi, että silloin vain alun lukeneet 

saavat kaikkein olennaisimman tietoonsa. Yksi tärkeimmistä asioista ohjeissa on otsikko, 

herättääkö se mielenkiinnon lukemaan enemmän. Pääotsikon jälkeen seuraavaksi tär-

keimpiä ovat väliotsikot, jotka pilkkovat tekstin sopiviin lukupaloihin. (Heikkinen ym. 2002.) 

Hyödynsimme edellä mainittuja kriteereitä tuotoksen suunnittelussa. Tilaaja toivoi tasku-

kortin olevan yksinkertainen ja helppolukuinen. Visuaalisuutta taskukorttiin lisäsimme 

tekstin asettelulla ja fontilla sillä kuvia pieneen taskukorttiin on haastava mahduttaa.  
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7.2 Prosessin eteneminen 

 

Kuvio 2. Taskukortin prosessikaavio.  

Toteutimme opinnäytetyön tuotosprosessin lineaarisen mallin mukaan. Lineaarisessa mal-

lissa työskentely etenee suoraviivaisesti vaiheittain. Ensimmäinen työn vaihe on tavoitteen 

määrittely, sen jälkeen suunnittelu, toteutus sekä lopuksi päättäminen ja arviointi. (Salo-

nen 2013, 15.) Taskukortin suunnitteluprosessia kuvattu tarkemmin ylläolevassa kuviossa 

(Kuvio 2). 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tavoite, joka perustuu yksittäiseen ideaan tunnis-

tettuun tarpeeseen tai ulkoiseen paineeseen kuten toimintaympäristön muutokseen. Ta-

voitetta määrittäessä pyritään rajattuihin ja selkeisiin tavoitteisiin, ja joille voidaan tarvitta-

essa laatia alatavoitteita. Tavoitemäärittely onkin koko projektin perusta, johon koko myö-

häisempi prosessi perustuu. (Torikko & Rantanen 2009, 64-65.) Otimme alussa opinnäy-

tetyömme tavoitteeksi tehdä potilashuoneisiin julisteet, joissa kerrotaan potilaille lääkkeet-

tömistä kivunhoitokeinoista ja mahdollisuuksista. Tuotossuunnitelmaa esitellessämme 

saimme toimeksiantajalta idean tehdä julisteen lisäksi hoitajille laminoidut taskukortit, 

joissa on samat asiat kuin julisteessa. Kuitenkin molempien toteuttaminen olisi ollut liian 

työlästä, joten yhdessä toimeksiantajan kanssa päätimme toteuttaa taskukortin hoitajille. 

Taskukortin 
suunnittelu

Aiheen valinta

Yhteydenotto tilaajaan

Tavoite ja tarkoitus

Taskukortin 
toteutus

Teoriapohjan 
työstämistä ja 

kirjoitustyö

Taskukortin suunnittellu 
yhdesä tilaajan kanssa

Taskukortin 
päättäminen ja 

arviointi

Valmiin työn palautus

Taskukortin arviointi

Arvioinnin tulokset 

     ELO-SYYSKUU 2019      SYYS-MARRASKUU 2019                     JOULUKUU 2019 
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Myös opinnäytetyön tarkoitus on muuttunut prosessin aikana, sillä ensin tarkoituksena oli 

muistuttaa potilasta erilaisista kivunhoitomenetelmistä. Toimeksiantajan toiveiden mukai-

sesti kuitenkin päädyimme siihen, että pääpaino on nyt hoitajissa. 

Suunnitteluvaiheessa projektille syntyy tarkennettu projektisuunnitelma, joka sisältää aika-

taulun, projektisuunnitelman, projektiorganisaation, työsuunnitelman sekä viestintä- ja do-

kumentointisuunnitelman. (Toikko & Rantanen 2009, 64-65.) Saatuamme opinnäytetyöl-

lemme tavoitteen sekä tarkoituksen, alkoi suunnitelman tekeminen. Opinnäytetyön suun-

nitelman hyväksytimme ensin opettajalla, jonka jälkeen lähetimme sen toimeksiantajalle 

luettavaksi ennen ensimmäistä tapaamistamme. Toimeksiantaja toivoi, että opinnäytetyö-

tämme voitaisiin hyödyntää molemmilla Salpausselän kuntoutussairaalan kuntoutusosas-

toilla, eli pääajatus opinnäytetyössä säilyi, mutta kohderyhmä laajeni. Suunnitelman ol-

lessa hyvä, sen pohjalta oli helppo lähteä rakentamaan opinnäytetyön tietoperustaa, sekä 

pohtimaan mitä lopputulokselta haluamme. 

Toteutusvaiheessa projekti saattaa elää jonkin verran, joten suunnitelmaa saatetaan jou-

tua muuttamaa tai ainakin täydentämään, nii että se tarkentaa mihin projektilla pyritään. 

Toteutusvaiheessa valmistetaan suunnitelman mukainen malli tai tuote, joka otetaan käyt-

töön toteutusvaiheen aikana, jotta pystytään varmistamaan, että tulokset ovat hyödynnet-

tävissä tai levitettävissä. (Toikko & Rantanen 2009, 64-65.) Koko opinnäytetyön toteutuk-

sen ajan olimme tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Lisäksi saimme ohjausta 

myös opinnäytetyömme ohjaajalta. Näkemyksemme opinnäytetyöstä kohtasivat toimeksi-

antajan kanssa ja työ eteni sovitussa aikataulussa. Teimme raakaversion taskukortista ja 

lähetimme sen toimeksiantajalle, jotta he pystyivät halutessaan antamaan vielä oman mie-

lipiteensä ja muutosideansa ennen lopullista versiota. Toimeksiantaja oli kuitenkin tyyty-

väinen tuotokseen ja hoitajat pääsivätkin heti hyödyntämään taskukorttia osastolla. Tasku-

kortin tieto perustuu käyttämäämme teoriaosuuteen ja käytimme tietoperustana muun mu-

assa käypä hoito-suosituksia ja muita tieteellisiä artikkeleita.  

Viimeinen vaihe on projektin päättäminen ja arviointi. Projektit ovat ajallisesti rajattuja, jol-

loin sillä täytyy olla selkeä päätepiste. Projekti pyritään lopettamaan suunnitelman mukai-

sesti, jolloin päätösvaiheeseen kuuluu projektin loppuraportointi sekä jatkoideoiden esit-

tely. (Toikko ja Rantanen 2009, 64-65.) Ennen arviointikyselyn tekemistä saimme ohjausta 

arviointikysymysten tekemiseen opinnäytetyömme ohjaajalta. Laadittuamme arviointikysy-

mykset kävimme tekemässä arviota osaston hoitajille, jotka ovat päässeet hyödyntämään 

taskukorttia työssään. Kokosimme arviointikyselyn tulokset opinnäytetyöhömme ja analy-

soimme niitä. Teimme tuloksista johtopäätöksen, että taskukortti on osaston työntekijöiden 

mielestä hyödyllinen ja käytännöllinen.  
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7.3 Taskukortin arviointi  

Laadimme arviointikysymykset hyvän oppaan kriteerien pohjalta. Pohdimme myös, mikä 

meidän mielestämme opinnäytetyön tuotoksesta olisi olennaista tietää. Näiden kriteerei-

den pohjalta päätimme arvioida muun muassa taskukortin käytännöllisyyttä, ulkonäköä 

sekä asiasisältöä. Käytimme vastausvaihtoehdoissa Likertin asteikkoa, joka onkin suosittu 

arviointilomakkeissa käytetty asteikko. Asteikossa on väittämiä, jotka ilmaisevat myöntei-

siä sekä kielteisiä ajatuksia. Viisiportaisella asteikolla on myös mahdollisuus vastata en 

osaa sanoa. (Peda 2019.) Kyselyssä aineisto on vakioitu eli jokaiselta vastaajalta kysy-

tään samat asiat samassa järjestyksessä (Vilkka 2007, 28). Kun kyselyssä on valmiit vaih-

toehdot, vastauksia tulee enemmän kuin silloin, jos kysymykset olisivat avoimia. Väittä-

mien lisäksi arviointilomakkeessa oli avoin kysymys.  

Taskukortti ehti olla noin viikon hoitajien käytössä ja apuna hoitotyössä ennen arviointia. 

Osa hoitajista mainitsikin, että ei ole ehtinyt käyttämään vielä taskukorttia ollenkaan ja 

nähnyt taskukortin vasta eilen vasta ensimmäistä kertaa. Sen takia emme saaneet arvi-

ointi ihan jokaiselta hoitajalta. Arviointilomakkeen täytti 7 hoitajaa, josta 3 oli sairaanhoita-

jaa ja 3 lähihoitajaa. Lisäksi lomakkeen täytti myös apulaisosastonhoitaja. Vastaukset ke-

räsimme taulukkoon, josta ne ovat helposti tulkittavissa. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Frekvenssitaulukko arviointikyselyn vastausten jakautumisesta. 

 

Väittämät 

Täysin samaa 

mieltä/Osittain sa-

maa mieltä 

Osittain eri 

mieltä/Täysin 

eri mieltä 

En osaa 

sanoa 

1.Voin hyödyntää taskukorttia työssäni 

aina kun mahdollista 

7 0 0 

2. Mielestäni taskukortti on käytännöllinen 7 0 0 

3. Taskukortin ulkonäkö miellyttää minua 7 0 0 

4. Taskukortin asiasisältö on mielestäni 

hyödyllinen 

7 0 0 

5. Taskukortin sisältämä tieto on tarpeel-

lista 

7 0 0 
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Ensimmäisissä väittämissä arvioidaan taskukortin hyödynnettävyyttä sekä käytännölli-

syyttä. Vastauksista ilmenee, että taskukortti koetaan hyödylliseksi sekä käytännölliseksi 

työyhteisössä ja se tuli esille myös avoimessa kysymyksessä useammassa vastauksessa. 

Myös taskukortin ulkonäkö on vastausten perusteella miellyttänyt hoitajia. Neljäs ja viides 

väittämä arvioi taskukortin asiasisällön hyödyllisyyttä ja tiedon tarpeellisuutta. Asiasisällöl-

tään ja tiedoltaan taskukortti koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi.  

Viiteen kyselylomakkeeseen oli vastattu myös avoimen kysymyksen kohtaan. Avoimissa 

kysymyksissä oli vain positiivista palautetta, kehitysideoita ei avoimessa kysymyksessä 

esitetty. Myös avoimessa kysymyksessä tuli esille, että hoitajien mielestä taskukortti on 

hyödyllinen ja käytännöllinen, vaikka kaikki eivät ole ehtineetkään käyttämään sitä työs-

sään. Taskukorttia kommentoitiin esimerkiksi seuraavilla kommenteilla: 

”On auttanut ymmärtämään, että on muitakin vaihtoehtoja” 

”Johdattaa hyvin kivunhoidossa” 

”Vielä en ole ehtinyt käyttää tätä työssäni, vaikuttaisi olleen käytännöllinen. Sopivan kokoi-

nen, mahtuu taskuun ja kyllä kulkee mukana.”  

Tulosten perusteella taskukortti koetaan hyödylliseksi ja käytännölliseksi osastolla. Vaikka 

taskukortin ulkoasu onkin hyvin pelkistetty, myös se miellyttää hoitajia. Osaston hoitajat 

ovat ottaneet taskukortin päivittäiseen käyttöönsä ja kokevat sen hyväksi työkaluksi apuna 

työssään. Palautteen perusteella taskukorttiin ei tarvinnut tehdä enää korjauksia tai lisäyk-

siä. Tuotos oli kaikin puolin onnistunut ja siitä on hyötyä niin vastavalmistuneelle kuin ko-

keneellekin hoitajille.  
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8 POHDINTA 

8.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuus on yksi tärkeimmistä opinnäytetyön teossa huomioitavista asioista. Opinnäy-

tetyötä tehdessä tiedon keräämisessä on käytettävä lähteitä, jotka ovat luotettavia ja rele-

vantteja. Luotettavuuden arviointi on myös keskeinen osa opinnäytetyön tekemisproses-

sia. (Salonen 2013, 10.)  

Opinnäytetyössämme käytimme useita relevantteja ja luotettavia tietolähteitä, muun mu-

assa käypä hoito-suosituksia sekä tieteellisiä artikkeleja. Lähdeaineistona olemme pyrki-

neet käyttämään mahdollisin uusinta tietoa, enintään 10 vuotta vanhoja lähteitä. Joitain 

poikkeuksiakin on, sillä aina tietoa ei löytänyt haluamallamme tavalla. Vanhimmat työs-

sämme käytetyt lähteet ovat 2000-luvun alkupuolelta. Käytimme lähteissämme myös 

muutamaa kirjaa sekä haastattelua. Lähteiden arvioiminen on tärkeää työtä tehdessä, sillä 

internetissä on paljon tietoa, joka ei ensinnäkään välttämättä pidä paikkaansa ja mitä ihmi-

set pääsevät muokkaamaan oman mielen mukaiseksi. Lähdekritiikki tarkoittaa sitä, että 

lähteen käyttökelpoisuutta arvioidaan. Lähteestä voidaan tarkastella muun muassa tiedon 

tuottajan taustaa ja lähteiden riittävyyttä. (LUC-kirjasto 2019.) Työssämme merkitsimme 

lähteet oikeaoppisesti Lahden ammattikoulun antaman ohjeen mukaisesti sekä olimme 

kriittisiä käyttämiämme lähteitä kohtaan.  

Opinnäytetyön tekijöinä vastuullamme on noudattaa koko prosessin ajan hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Toimintatapoja ovat muun muassa rehellisyys, tutkimusta tehdessä huolelli-

suus ja tarkkuus. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-

ointimenetelmät ovat eettisesti kestäviä. (TENK 2012.) Opinnäytetyön aiheen valinta on 

tutkimuseettinen kysymys (KAMK 2019). Se, että Suomessa ja maailmalla on niin paljon 

kipua kokevia ihmisiä ja osalle kipu on osa päivittäistä elämää, vaikuttivat päätökseemme. 

Kivun hallinta ja kivunhoito ovat osa päivittäistä työtä kuntoutusosastolla, jolloin kivun hoi-

dosta tehty taskukortti ohjaa hoitajia oikeanlaiseen kivunhoitoon ja valitsemaan sopivan 

kivunhoitokeinon eri tilanteissa. Arviointikysely tehtiin anonyymisti ja käsittelimme kaikki 

vastauslomakkeet samalla tavalla. 

Hyviin eettisiin tutkimuskäytäntöihin kuuluu myös tutkimusluvan hakeminen (TENK 2012). 

Myös PHHYKY edellyttää aina lääke- ja terveystieteellisiin tutkimuksiin haettavaksi tutki-

muslupaa (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2017). Opinnäytetyöllemme haimme 

tutkimuslupaa hyvinvointikuntayhtymältä. Tutkimuslupahakemukseemme liitimme hyväk-

sytyn tutkimussuunnitelman ja muut tarvittavat tiedot. (Liite 3.) 
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8.2 Opinnäytetyön arviointi  

Saatuamme idean opinnäytetyöhön saimme nopeasti yhteistyökumppanin. Opinnäytetyön 

ydin eli lääkkeetön kivunhoito pysyi koko ajan samana, vaikka tuotos muuttui matkalla.  

Yhteystyömme opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa sujui moitteettomasti. Saimme 

heiltä tukea tekemiseemme ja työmme tulokset otettiin hyvillä mielin vastaan. Olimme 

koko prosessin ajan tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa ja saimme heiltä opin-

näytetyön sisällön lisäksi ohjeita myös kielioppiin. Pidimme palavereita aika ajoin, jolloin 

he olivat tietoisia siitä missä vaiheessa opinnäytetyö oli menossa. 

Ennen kuin pystyimme aloittamaan itse tuotoksen tekoa, oli meidän aloitettava prosessi 

alusta. Ensin päätimme aiheen, sen jälkeen aloimme tekemään opinnäytetyön suunnitel-

maa. Suunnitelmaa tehdessä aloimme keräämään tietopohjaa mihin tuotos perustuu. Ta-

voitteemme oli saada tuotos valmiiksi marraskuun alussa, ja teimmekin hyvin tiiviisti yh-

teistyötä yhteistyökumppanimme kanssa. 

Opinnäytetyötä voitaisiin hyödyntää monilla kuntoutusosastoilla, oikeastaan kaikilla osas-

toilla, joissa on kipupotilaita. Taskukortti todettiin hyödylliseksi ja siitä oli arvioinneissa jo 

hyötyä monille hoitajille. Taskukortti otettiin käyttöön myös toisella kuntoutusosastolla. 

Taskukortti ohjaa hoitajia kivunarvioinnissa ja -hoidossa ja että he saavat siitä tukea hoito-

työssä.  

Kehittämisaiheita opinnäytetyön pohjalta on useita. Alkuperäinen ideamme tuotoksesta oli 

tuottaa potilashuoneisiin julisteet kivunhoidosta. Vaikka sitäkin toimeksiantaja piti hyvänä 

ideana, toimeksiantaja kuitenkin halusi tuotoksen kohdistuvan hoitajien käyttöön. Samaan 

aihepiirin parista voisi kehittää osastolle potilashuoneisiin juliste, josta potilaat saavat lisää 

tietoa kivunhoidon eri muodoista.  

Toisena jatkotutkimusaiheena osasto voisi järjestää hoitajille iltapäivän, jossa heidän 

kanssaan käydään läpi niin kivunpsykologiaa kuin lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja, sillä 

ne kulkevat toistensa rinnalla. Tässä voitaisiin hyödyntää sairaalan kipupsykologia, jota 

kävimme haastattelemassa. Hän voisi esimerkiksi pitää hoitajille luennon kivun psykologi-

asta.  

Olisi hyvä tehdä myös jatkotutkimus siitä, miten paljon kortti on lopulta vaikuttanut hoita-

jien työhön. Tähän tutkimukseen pitäisi varata aikaa, sillä mahdolliset vaikutukset näkyvät 

vasta myöhemmin. Tutkimuksessa olisi tarkoitus selvittää onko se ollut vain hetken käy-

tössä ja lopulta unohtunut taskuun vai onko siitä tullut osa jokapäiväistä hoitotyötä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Hoitajien taskukortti kivunhoidosta 

Etusivu 

 

Arvioi ja tutki 

Millaista kipu on? 

Kuinka voimakasta kipu on? 

Missä kipu tuntuu? Missä tilanteessa? 

↓ 

Mittaa 

 Käytä apuna kipumittareita 

(Kääntöpuolella esimerkkejä) 

↓ 

Hoida 

Ensisijaisesti lääkkeetön kivunhoito 

Asentohoito 

Kylmä/kuumahoito 

Mobilisaatio 

Kognitiiviset menetelmät (Kts. kääntöpuoli) 

Liitä lääkehoito tueksi tarvittaessa 

↓ 

Arvioi uudestaan ja kirjaa 

 

Takasivu 

Kipumittareita 

Vas-asteikko (potilaan oma, kipujana) 

NRS-asteikko (potilaan oma arvio, kivun voimakkuus 0-10) 

Painad (hoitajan arvio potilaan kivusta, lomake) 
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Kognitiivisia kivunhoitomenetelmiä ovat mm. 

Rentoutuminen 

Tietoisen läsnäolon harjoitukset 

 Huomion suuntaaminen pois kivusta 

 Mielikuvaharjoitteet 

Tunteiden käsittely 

 

Kognitiivisia kivunhoitomenetelmiä, 

 joita voit hyödyntää hoitotyössä 

Turvallisuuden tunteen vahvistaminen 

Unen laadun turvaaminen 

Kielteisten ajatusten kyseenalaistaminen 
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Liite 2. Kyselylomake hoitajille 

Valitse vastausvaihtoehdoista se, mikä mielestäsi kuvaa parhaiten onnistumis-

tamme taskukortin tuottamisessa. 1=täysin samaa mieltä, 2=osittain samaa mieltä, 

3=osittain eri mieltä, 4=täysin eri mieltä, 5=en osaa sanoa 

Väittämät 1 2 3 4 5 

Voin hyödyntää taskukorttia työssäni aina 

kun mahdollista 

     

Mielestäni taskukortti on käytännöllinen      

Taskukortin ulkonäkö miellyttää minua      

Taskukortin asiasisältö on mielestäni hyö-

dyllinen 

     

Taskukortin sisältämä tieto on tarpeellista      

Olen valinnut lääkkeettömän kivunhoidon 

lääkkeiden sijaan  

     

 

Vapaa sana taskukortista: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Liite 3 Tutkimuslupa  

 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, kuntoutuksen tulosalue, kuntoutuskeskus 

Tulosyksikköpäällikkö 11.10.2019/17 § 

 

Luvan saanut on velvollinen toimittamaan valmiin opinnäytetyön säh         

köisen version Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tutkimuskoordinaattorille  

ALLEKIRJOITETTU KONEELLISESTI 11.10.2019 10:13 

Heinonen Pirkko,  

.  

Asianumero D/2114/13.00.00.01/2019 

Päätöslaji Opinnäytetyö 

Otsikko 
Luvan myöntäminen opinnäytetyöhön - Laaksonen Lilli ja  
Koivisto Veera, Kuntoutusosastojen lääkkeetön kivunhoito,  
Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, H-hoitotyö 

Päätösperustelut Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemä opinnäytetyö, joka to-
teutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on koota juliste  
potilashuoneisiin vaihtoehtoisista kivunhoitomenetelmistä. Julisteisiin on tar-
koitus kerätä tämän hetken tietoa lääkkeettömistä kivunhoito vaihtoehdoista. 

Tutkimuksesta ei aiheudu kuluja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. 

Päätös 
Päätän myöntää luvan opinnäytetyöhön 30.11.2019 saakka seuraavin ehdoin 
ja edellytyksin: 

- saadut tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käyttää 
vain lupahakemuksessa määriteltyyn tutkimukseen, rekisteriselosteen 
mukaisesti 

- tutkimuksen aikana rekisterinpitäjän on huolehdittava 
siitä, että tutkimuksessa muodostuvat yksittäisen henkilön identifioinnin 
mahdollistavat tutkimusaineistot säilytetään omina asiakirjoista erillisinä 
aineistoina ja suojataan asiattomilta pääsyiltä sekä manuaalisten että 
atk-tiedostojen osalta. 

- jos tutkimusasetelmissa, -henkilöissä tai tiedonkeruussa 
tulee muutoksia, tulee niistä ilmoittaa lupaviranomaiselle ja tarvittaessa 
hakea uusi lupa 

- tietosuojasyistä tutkimuksen tulokset tulee julkistaa siten, 
ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tulosten raportoinnissa ja 
julkaisemisessa on noudatettava tieteen eettisiä ohjeita. - lupa voidaan 
peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan - lupapäätöksen saajan 
tulee antaa päätös tiedoksi kaikille tutkimusryhmän jäsenille ja valvoa 
ehtojen täyttymistä 

- henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) mukaisesti 
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 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, kuntoutuksen tulosalue, kuntoutuskeskus 

Tulosyksikköpäällikkö 11.10.2019/17 § 

 

Tekijänoikeuksista ja omistuksesta on sovittu erikseen toimek-

siantosopimuksessa. 

Tämän luvan myöntämiseen liittyvät tutkimuslupahakemusasia-

kirjat on tallennettu asianhallintajärjestelmä Twebiin. 

Lisätietojen antaja tulosyksikköpäällikkö Pirkko Heinonen, puh. 044 018 7081 

Toimivallan peruste Hallintosääntö 
Nähtävänäoloaika 14.10.2019 

Nähtävänäolopaikka Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, kirjaamo, Keskussairaa-
lankatu 7, 15850 Lahti 

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus 

Saaja Lilli Laaksonen, Veera Koivisto 

Tiedoksi  Marjo Soini, Tuija Rinkinen / LAMK, Kirsti-Maria Juden 

Liitteet Opinnäytesuunnitelma, lupahakemus, toimeksiantosopimus 

Allekirjoitus 
Pirkko Heinonen 
Tulosyksikköpäällikkö 

3 (4) 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayh-
tymä 

Kunnallisasiat 

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä: 
Tulosyksikköpäällikkö 11.10.2019 17 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.    

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian-

osainen) sekä kunnan jäsen. 

Muutoksenhakukielto 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työ-

ehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §). 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja sen yhteystiedot: 

Toimielin:  Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus 
Postiosoite:  Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti 
Käyntiosoite:  Keskussairaalankatu 7 
Puh.: (03) 819 11 
Faksi: (03) 819 2308 
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Sähköpostiosoite: kirjaamo@phsotey.fi 
Aukioloaika: 9-15 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-

väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen 

lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-

sisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin 

ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä 

alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä. 

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 

Pvm: 14.10.2019 

Kuntalain 95 §:n 1 momentin mukainen erityistiedoksianto asianosaiselle 

Asianosainen: Maija Salminen, Elina Mäkelä 

   Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm:       

   Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljetta-

vaksi, pvm:        (kuntalaki 95 §) Tiedoksiantaja:        

   Luovutettu asianosaiselle  
Paikka ja pvm:   

Vas-

taanottajan allekirjoitus    Muulla tavoin, miten Tweb 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen 

tekijä ja yhteystiedot. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikai-

suvaatimusajan kuluessa ennen 

sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se 

toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-

näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

4 (4) 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin väli-

tyksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii pe-

rille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. 
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