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Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai 

tunneperäinen (emotionaalinen) 

kokemus, joka liittyy jo tapahtuneeseen 

tai uhkaavaan kudosvaurioon tai jota 

kuvaillaan samanlaisin käsittein kuin 

tuntemusta kudosvaurion yhteydessä. 
IASP



Kipua on mikä tahansa kokemus, 

jonka yksilö määrittelee kivuksi. 

Toisen kipua ei voida 

kyseenalaistaa, sillä ihmiset 

kokevat kivun yksilöllisesti.



Aivokuvantaminen ja kipukokemus

Coghill 2003: terveen koehenkilön 

oma ilmoitus antaa luotettavan tiedon 

siitä, mitä hänen aivoissaan tapahtuu

”Sosiaalisella” ja fyysisellä kivulla 

yhteinen neuroanatominen perusta





Miksi joitakin ihmisiä sattuu koko 

ajan,

vaikka heistä ei löydy mitään 
lääketieteellisesti todennettavaa vikaa?

Ilman diagnoosia he ovat vailla nimeä, 
vailla identiteettiä, vailla myötätuntoa

”jpk”, fibromyalgia, päänsäryt, paikallinen 
monimuotoinen kipusyndrooma CRPS, 
piiskaniskuvamma, ärtynyt paksusuoli, 
temporomandibulaarinen häiriö, 
vulvodynia, krooninen 
uupumusoireyhtymä...



75 % yleislääkärin potilaista kärsii 

MUS- vaivoista

Medically Unexplained Symptoms

WHO (1995) 62 % yleislääkärin 

potilaista valittaa somaattista vaivaa, 

5-24%:lla todetaan mielenterveyden 

häiriö

Kroonisen kivun prevalenssi

väestössä 30-45% luokkaa

Ratkaisu a) symptomaattinen hoito

b) lähete erikoislääkärille



Kärsimys vie usein lääkäriin

Lääkäri (ja myös potilas) haluavat fyysisen 

syyn

Ruumis puhuu kun ihmiseltä puuttuvat 

sanat

Kipu ei aina ole sietämätön, mutta sen 

takana piilevä kärsimys tekee sen 

sietämättömäksi (epäsuhta ”subjektiivisen” 

ja ”objektiivisen” välillä)

Kärsimyksen syyt jäävät usein kärsijälle 

itselleen epäselviksi



Kroonista kipua hoidetaan huonosti,

koska meillä on taipumus unohtaa ne 

tärkeät psykologiset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset tekijät, jotka vaikuttavat 

kivun syntyyn, sen tutkimiseen ja 

käsittämiseen ja yhtä lailla sen 

hoitamiseen



Nimettömän kivun syntyyn 

vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä?

Vieraantuminen omasta ruumiista

Ruumis-sielu kahtiajako, ruumiin 

käsittäminen koneena

Työelämän ja ympäröivän maailman 

mielettömyys

Individualismi

Medikalisaatio



Kipulääketiede

Pystyy vain osittain selittämään kipua, 

jolle ei löydy diagnoosia

Lääketieteen katse on 

neurobiologinen

Mielen sairaudet stigmatisoivat, siis 

tarvitaan biolääketieteellisiä selityksiä

Kukaan ei halua ”psykogeenistä 

kipua”



Ruumis ja sielu,

tunteet, kipu ja sairaus, terveys, 

elämä ja kuolema ovat riippuvaisia 

ihmiskäsityksestämme

Suhteessa maailmankatsomukseen

Tieteellinen maailmankatsomus ei ole 

neutraali suhteessa ruumiiseen ja 

sieluun, elämään ja kuolemaan

Biologiset ja psykologiset 

katsomustavat lähentyvät toisiaan



Kipurata



Descartesin kuva nykyään



Mikä on muuttunut 30 vuodessa

-oma kokemus

1980-1990-luvuilla kivun 

säätelyjärjestelmän plastisuus

Meyersin biopsykososiaalinen malli

2000-luvulla aivojen 

kuvantamistutkimukset, f-MRI ja 

tulosten tulkinta

Kivun genetiikka uusin uutuus – ei 

vielä täysin ymmärretä



Krooninen kipu = sairaus!

• sairaus > oire

• kipu = diagnoosi

• kudosvaurio

• kipureseptorien 
herkistyminen

• keskushermoston 
herkistyminen

• geenien aktivaatio

• fenotyypin muutokset

• hermoverkkojen 
syntyminen

• solukuolema



Psykoanalyyttinen selitys?

Paul Verhaege: MUS- ilmiöt ja aleksitymia

Potilas ei näe yhteyttä psykososiaalisiin 

ongelmiin  ja jyrkästi kieltää tällaisen 

yhteyden

Ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden 

somaattinen ekvivalentti

”Toinen”, äiti, kieli jne epäonnistunut hädän 

sanoiksi pukemisessa



Verhaege:

Symbioottiset hoitosuhteet

Riippuvaisen potilaan rooli

Lääkäri tuomittu epäonnistumaan 

epärealististen odotusten edessä

”Potilaan syy”

”Lääkärit eivät ymmärrä”

”Vauvan itku” selittää epäsuhdan kivun ja 

kärsimyksen välillä: ”äiti puhalla!”



Muutos työelämän 

vaatimuksissa

Vielä 1900-luvulla oli fyysisen työn 

uuvuttamia, TULES-kipuisia iäkkäitä 

työntekijöitä

Tietotekniikka ja työn 

globalisoituminen, kasvavat osaamis-

vaatimukset

Kognitiivinen ylikuormitus, 

tietointensiivisen työn aiheuttama 

ylikuormitus



Muutos palveluissa

Moniammatillisuus

Työterveyshuollolla käytettävissä 

työpsykologit, työterveyslääkärit, 

ergonomit, fysioterapeutit

Ortopedit tunnistavat krooniset 

kipuoireyhtymät jo alkuvaiheessa

Potilaat paljon valmiimpia 

hyväksymään myös psykologiset 

selitykset ja hoitomuodot



Krooninen kipu: mitä tiedetään

Nosiseptio ja kipu eivät ole lineaarisia

Taustalla perimään, inflammaatioon, 

aivojen plastisuuteen liittyviä ja 

psykososiaalisia tekijöitä

Oppimis- ja palkitsemisjärjestelmän 

hermoverkkojen ”kytkentähäiriöt”

Selkäkivun pitkittyessä kipukokemus 

siirtyy aivojen sensorisista verkoista 

emotionaalisiin



PAG
pons

tuntokeskus limbinen
systeemi

thalamus
hypothalamus

kokemukset

uskomukset

asenteetdistraktio

odotukset

pelot

tunteet

onnellisuus alakuloisuus

viha

medulla

oppiminen

kipuviesti selkäytimen 

nousevissa radoissa

laskeva/ nouseva
modulaatio



Kivun pitkittymiseltä suojaavia 

tekijöitä

Joustavuus

Kyky toipua vastoinkäymisistä

Perheen ja työyhteisön ymmärtävä, 

kannustava ja aktivoiva ote



Haavoittuvuustekijöitä

Ahdistus

Traumat

Pelko

Joustamattomuus

Katastrofointi

Ongelmien märehtiminen

Koettu epäoikeudenmukainen kohtelu



KIPU



Total pain - kokonaiskärsimys

Fyysinen:

kipu ja 

muut oireet

Psyykkinen:

masennus ,ahdistus

Sosiaalinen:  

viha, katkeruus

Henkinen: 

elämän 

merkityksettömyys



Neuromatrix

virtuaalinen ruumis, ruumiin kuva 

mielen alueella

Kivun psykologia yrittää vaikuttaa 

siihen vaikuttamalla mielikuviin ja 

asenteisiin

Neuromatrix – henkinen universumi?



Asioita, joihin voi itse vaikuttaa

Rohkeus tehdä asioita kivusta 

huolimatta

Huomion siirtäminen pois kivusta

Kipuun liittyvien pelkojen 

tunnistaminen

Oikea tieto

Myönteiset odotukset elämästä kivun 

kanssa



KIPU



PAIN

Perhe

Ystävät

Vapaa-aika

Harjoittelu

KIPU

Tavoitteet

Tavallinen päivä

Työ Leikki



Avaimet kivun hallintaan:

Oppaina esim.

www.Kivunhallintatalo.fi

(HUS Kipuklinikka)

Helena Miranda: Ota kipu haltuun

http://www.kivunhallintatalo.fi/
http://www.kivunhallintatalo.fi/


Lääkkeettömiä kivunhoitoja

• akupunktio/-painanta

• stimulaatiohoidot

• TNS

• mielikuvamatkailu ja –
harjoitukset

• rentoutus

• huumori

• hieronta

• kylmä/lämpöhoito

• apuvälineet

• asentohoito

• muistelu

• musiikki

• kosketus

• neuvonta/opastus

• jne



Miksi kipu pitää ”todistaa”?

Fabrega 1997: kivun ja kärsimyksen 

selittäminen on kuulunut ihmisten 

kanssakäymiseen niin kauan kuin 

ihmiset ovat toimineet toistensa 

auttamiseksi ja suojelemiseksi

Muissa yhteiskunnissa kärsimys on 

emotionaalisesti jaettavaa, ei 

todistettavaa



Myötätunto

Veena Das: ”I am in pain” on 
vetoomus, joka vaatii kivun 
tunnustamista (to acknowledge) ja 
tunnistamista (to recognize)

Reaktio joko myötätunto tai 
kieltäminen, hiljaisuus

Elaine Scarry: kivun ehdoton 
vaatimus tulla ”nähdyksi” saa ihmiset 
torjumaan kivun



Myötäelävä nimeäminen

Matti Huttunen: myötäelävä 

nimeäminen on biologinen 

täsmälääke

Elaine Scarry: ruumiillinen oire tulee 

symboliselle alueelle, kun ihminen 

alkaa puhua merkityksistä 



































Kiitos!


