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Laillistettu psykologi (PsM), kivun psykologian asiantuntijakoulutus, 

integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus

EPSHP kipu- ja fysiatrian poliklinikka



Mitä haluaisin käsitellä

• Yleistä kivun yksilöllisestä prosessoinnista, kivun ja sen liitännäissairauksien kautta luoda siltaa siihen 

miten kroonista kipua voisi ymmärtää

• Miksi moniammatillisuutta ja miksi psykologiaa/kivunpsykologiaan tarvitaan kroonisen kivun 

hoidossa/kuntoutuksessa (biopsykososiaalinen malli)

• Miten kroonista kipua ja sen kanssa elämistä voisi ymmärtää (sisältäen käsitteellistämistä, kipuilmiön 

ymmärtämistä psykologian kannalta sekä kuntoutuksen haasteita)

• Mitä kipupsykologin vastaanotolla tehdään



1) YLEISTÄ KIVUSTA



Kivun jaottelua

• Ajallinen: Akuutti,subakuutti tai krooninen (tämä esitykseni ja kliininen kokemukseni perustuu 

lähinnä tähän)

• Tyyppiin: kudosvauriokipu, hermokipu, idiopaattinen kipu

• Kipu sanan pohja tulee latinan kielen sanasta poena, joka tarkoittaa rangaistusta tai rankaisua

• Epämiellyttävä sensorinen ja emotionaalinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen tai mahdolliseen 

kudosvaurioon tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein (IASP) tai kuten uudessa kesäkuun 2020 

päivitetyssä määritelmässä: 





Kroonisia kipusairauksia

• Tyypillisiä sairauksia, joita kohdataan kipupoliklinikalla. Krooninen kipuoireyhtymä, fibromyalgia, 

leikkauksien ja onnettomuuksien jälkitilat, krooniset selkäsairaudet, CRPS, reumat, toiminnalliset 

oireet, erilaiset päänsäryt, vatsasairaudet yms.

• Lisäksi liitännäisinä voi olla erilaisia psykiatrisia diagnooseja

• Lähetteitä tulee esimerkiksi kirurgialta, sisätaudeilta, vatsataudeilta, psykiatrialta, ulkopuolelta ja 

sisäisesti kuntoutuksen toimintayksiköstä esimerkiksi kuntoutustutkimus- ja fysiatrian poliklinikalta.



2) MIKSI MONIAMMATILLISUUTTA



BIOPSYKOSOSIAALINEN MALLI

Lähde: Sipilä 

2018



Keho ja mieli

• Kivun ja stressijärjestelmän yhteyksiä paljonkin jotka voivat selittää siis yhteyksiä joita löydetty niin 

aivojen alueelta kuin esiintyvyydessä esimerkiksi kivun, väsymyksen ja masennuksen välillä



Lähde: Miettinen 

2018



MONIAMMATILLISUUS

• On todettu että työhönpaluun osalta ainakin ammattiryhmien määrä kuntoutuksessa vaikuttaisi olevan 

vaikutusta kuntoutukseen (Waterschoot, 2014)

• Haastavaksi niin tutkimuksellisesti kuin käytännössä tekee sen että krooniset kipupotilaat ovat varsin 

heterogeeninen joukko, joten keille tarjota ja mitä, miten ja koska aiheuttaa monia muuttujia ja 

haasteita tutkimukselle



Kivun porttikontrolliteoria:

• Melzack&Wall

• Teorian mukaan kipuviestiä muuntelevat sekä ääreishermostosta nousevat että keskushermostosta 

laskevat radat

• Selkäytimen takasarvella merkittävä rooli 

• Täten hyvin monenlaiset tekijät ovat vaikuttamassa siihen millaisena kipu lopulta tuntuu 

• Teoria omine haasteineenkin luo pohjaa sille miksi kroonista kipua kannattaa yrittää hoitaa 

monitahoisesti



Aivokuvaus kertoo, kenen kipu kroonistuu
Husin kipuklinikan ylilääkäriä, professori Eija Kalsoa kiinnosti Wienin esityksistä eniten 
amerikkalaisen Vania Apkarianin puheenvuoro.
Tämä sanoi pystyvänsä ennakoimaan 90 prosentin varmuudella sen, kenen kipu kroonistuu.
Apkarianin ryhmä on tutkinut toiminnallisen magneettikuvauksen avulla subakuuttien
selkäkipupotilaiden lepotilassa olevien hermoverkkojen toimintaa.
Seurattuaan samoja potilaita kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen, ryhmä varmistui siitä, että 
toiminnallisen magneettikuvauksen avulla voidaan hermoverkkojen yhteyksistä ja aivojen valkean 
aineen muutoksista päätellä potilaat, joiden kipu kroonistuu.
– Ihmisillä on erilainen alttius kivun pitkittymiselle.
Kalson mukaan osalla ihmisistä aivojen palkitsemisjärjestelmä näyttää altistavan krooniselle kivulle.
Kansankielellä sanottuna se tarkoittanee, että aivot kehittävät eräänlaisen riippuvuuden kivulle.
Kalso uskoo, että tulevaisuudessa tutkitaankin paljon sitä, millaisilla yksinkertaisilla kysymyksillä tai 
testeillä lääkäri löytää suuren riskin potilaat ilman, että heidät täytyy lähettää toiminnalliseen 
magneettikuvaukseen kroonisen kivun riskin arviointiin.
Apkarianin tutkimusryhmä on myös osoittanut, että selkäkivun pitkittyessä sen edustus siirtyy 
sensorisesta hermoverkosta emotionaalisiin hermoverkkoihin.
Tutkimustieto pitkittyvän kivun siirtymisestä emotionaalisiin hermoverkkoihin on johtanut tunteiden 
käsittelyyn keskittyvien kivunhallintaohjelmien kehittämiseen.
– Perusterveydenhuoltoon pitää saada kipuun koulutettujen lääkärien ja fysioterapeuttien lisäksi 
kipupsykologeja, Kalso sanoo.

http://www.mediuutiset.fi/haku/?query=Eija   Kalso
http://www.mediuutiset.fi/haku/?query=Vania   Apkarian


Kivun moniulotteinen kokemus:

• https://www.youtube.com/watch?v=eakyDiXX6Uc

• https://www.youtube.com/watch?v=pZPAjm92Kj4

https://www.youtube.com/watch?v=eakyDiXX6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=pZPAjm92Kj4


3) KROONISEN KIVUN 

YMMÄRTÄMINEN



KROONISEN KIVUN YMMÄRTÄMINEN

• =miksi joidenkin kipu kroonistuu ja toisten ei

• Dikotominen ajattelu ja sen houkuttelevuus niin terveydenhuollossa, kansankielessä kuin 

kipupotilaiden itsensäkin joukossa. Helppo vastustaa yleisemmällä tasolla, mutta houkutus sortua 

siihen on varsin suuri. Eli onko kyse fyysisestä vai psyykkisestä kivusta.

• Siltaa kehon ja mielen välille luovat ainakin ymmärrys keskushermoston toiminnasta ja HPA-akselin

merkityksestä siinä.

• Myös kivun osalta yhteydet aivoissa tunteiden, masennuksen ja ahdistuksen alueissa kivun 

prosessoinnin alueiden kanssa antavat ymmärrystä niiden rinnakkaisuudesta



IHMISEN ELÄMÄ

KAIKILLE YHTEISIÄ 

TEKIJÖITÄ

SATUNNAISIA 

TEKIJÖITÄ

KUORMITTAVIA 

TEKIJÖITÄ



Lähde: Vlayen et al 1995, Linton 1999, Soini 2005



Muutokseen/sairauteen kriisiin sopeutumisen 

vaiheet
• 1) Shokki

• kieltäminen/taistelu

• vahvat tunnereaktiot

• vaikea uskoa

• ei minulle ainakaan

• tämän täytyy mennä ohi

• 2) Reaktiovaihe

• Epätoivo, viha, pelko

• Monenlaiset ajatukset ja tunteet ja tarve puhua

• 3) Käsittelyvaihe

• Puhumisen tarve vähenee

• Vointi voi vaihdella (hyviä ja huonoja päiviä)

• Halu välttää asioita

• 4) Uudelleen organisoitumisen vaihe

• Asia ei ahdista

• On tottunut ja  hyväksynyt 

• Valmis etsimään muita vaihtoehtoja



Tai oma sovellutus tästä kipuun liittyen:

• 1. Kieltäminen

• 2. Taistelu/hakkaa päätään seinään

• 3. Kuvittelenko vain kaiken

• 4. Pitäiskö vaan luovuttaa

• 5. Uudelleenorganisoituminen

• 6. Arvotyöskentely



Hoitojärjestelmät eroavat myös:

Lähde: STM Kroonisen kivun ja 

syöpäkivun hoidon kansallinen 

toimintasuunnitelma 2017-2020



Miksi kuntoutustulokset myös eroavat

• Tutkimukselliset haasteet RCT asetelmissa ja määrällisissä tutkimusmenetelmissä omat haasteensa

• Lisäksi kuntoutuksessa on se sitten moniammatillista tai yksittäisten ammattiryhmien toteuttamaa 

kivun voimakkkuus muutosmittarina on usein kovin haastavaa





KIPUPOTILAAN OMA MOTIVAATIO

• Muodostaa hyvin tärkeän pohjan kaikelle kuntoutukselle ja vaikea saada aikaan mitään muutosta 

mikäli sammunut. Kliininen kokemus on että intervention intensiivisyys pitää kasvaa varsin paljon 

mikäli laskenut merkittävästi. Mihin kohtaan interventio osuu ja millaisena vaikuttaa

• Transteoreettisista malleista Prochaskan & DiClementen muutosvaihemalli

– Esiharkinta, harkinta,valmistelu, toiminta, muutoksen ylläpito



Lähde: Valjakka



4) MITÄ KIPUPSYKOLOGIN 

VASTAANOTOLLA TEHDÄÄN



Työskentelyn pohjaa:

• Oma lähtökohtani kaiken tämän monitahoisuuden jälkeen on se että psykologian ja kivunpsykologian 

kannalta kivun kokemus on aina totta (Vrt IASP 2020 määritelmä)

• Samalla tämä kokemus voi olla monenlainen ja vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja toimintakykyyn 

monilla tavoin ja sitä voi olla osaltaan myös psykologin kanssa tarpeen tarkastella



Kipupsykologi

• Tekee arviota psykologian tarjoamin keinoin

• Suorittaa kuntoutusta arvion pohjalta

– Spefisimpiä menetelmiä on lähinnä erilaiset rentoutuksen menetelmät

– Laajemmin psykologian/psykoterapiakin tarjoama ymmärrys siitä miten psyykkinen muutos 

vaikuttaa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi toimintakykyyn

– Aina tärkeää myös realistiset tavoitteet

– Mahdollisuutena yksilökäynnit tai ryhmämuotoinen kuntoutus (jossa mukana myös sovellettu 

rentoutus)

– Lisäksi sairaalassa tarjolla kipupoliklinikan kautta moniammatillinen kipukuntoutusjakso ja myös 

psykologien polikliininen kipuryhmä, johon myös sovellettua rentoutusta on pyritty integroimaan



Mitä kipupsykologin vastaanotolla tehdään?

• Voidaan tehdä monenlaistakin mutta alussa tärkeää olisi jollain tavoin saavuttaa nähdäkseni 

ymmärrystä siitä millaisessa tilanteessa asiakas kipunsa kanssa elää. Eli tähän liittyy mielestäni laaja 

biopsykososiaalinen arvio asiakkaan tilanteesta, jossa tukena voidaan käyttää erilaisia 

itsearviontimenetelmiä ja jota voivat tukea moniammatilliset arviot (erityisesti ainakin lääkäri, 

sosiaalityöntekijä ja mahdollisesti psykiatri)



Työskentelystä:

• Arvion jälkeen tarpeen tehdä haastavaa arviota siitä mikä olisi oleellista juuri tämän asiakkaan 

kannalta hoidossa ja missä se voisi tapahtua huomioiden resurssit, välimatkat yms. (vaihtoehtoja 

esimerkiksi Kela-terapia, psykiatrian poliklinikka, tk-palvelut tai itsellä jatkaminen)

• Rinnalla alussa kulkee myös yhteistyösuhteen, allianssin, luottamuksen rakentaminen, jossa voi 

vaihtelua olla paljonkin



Vielä työskentelystä:

• Mikäli jatkaa itsellä moniammatillisuus voi toteutua hoidossa esimerkiksi samanaikaisen psykoterapia, 

fysioterapia, psykofyysisen fysioterapian, hoitaja- ja/tai lääkärikäyntien tms. kanssa eri tahoilla. 

Useasti kuitenkin kipupsykologi tahtoo olla kuten eräs kollega sanoi kuumien perunoiden 

loppusijoituspaikka, vaikkakin henkilökohtaisesti koen tässä työurani aikana tapahtuneen muutosta 

parempaan.

• Lisäksi jo kuntoutuksen kohdalla mainittu tavoitteen realistisuus eli se että suoraan kivun 

voimakkuuden muutoksen tavoittelu ei välttämättä paras tavoite puhumattakaan kivun poistamisesta. 

Näistä keskustelu tärkeää. Työskentely lähikehityksen vyöhykkeellä myös tärkeää.



Työskentely voi koostua:

• Keskustelusta luonnollisesti keskittyen eri tavoin kipuun ja muihin elämän osa-alueisiin

– Tavoitteen muodostaminen usein haastavaa, mutta voi olla parhaimmillaan hyvinkin hyödyllistä

- Erilaisista harjoitteista joista tyypillisimmät ovat rentoutukseen liittyviä (ovat ne sitten mindfulness

pohjaisia, psykofyysispohjaisia tai muita)

- Olemassa myös esimerkiksi sovellettu rentoutus strukturoidumpi menetelmä



• Vuorovaikutuksessa keskiössä voivat olla kivun moninaiset ulottuvuudet biopsykososiaaliselta 

kannalta ja sen pohtiminen mitkä asiat auttavat, ovat vaikeita, toimivat ja ovat haasteita. Niin 

ajatusten, tunteiden kuin käyttäytymisen tasolla voidaan liikkua

• Samalla sosiaaliset suhteet usein myös keskusteluissa mukana

• Luonnollisesti tilanteeseen voi linkittyä yhteyksiä myös esimerkiksi taloudellisiin haasteisiin (liittyen 

työ- ja toimintakykyyn)



Jaksamisesta

• Vaativaa ottaa vastaan ja kannatella

• Siksi on hyvin tärkeää huolehtia omasta jaksamisesta ja muistaa oma rajallisuus


