
– On yksilöllistä, mikä tieto, ohjaus 
tai neuvonta on kenellekin merki-
tyksellistä. Ihmisen kokonaistilan-
ne on kartoitettava mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa, sanoo 
työfysioterapeutti, väitöskirjatut-
kija Maija Paukkunen Oulun yli-
opistosta.

Esimerkiksi potilaan psykoso-
siaaliset riskitekijät on syytä sel-
vittää, jotta kivun pitkittymiseen 
tai kroonistumiseen voidaan vai-
kuttaa. Mitä nämä riskitekijät ovat, 
Maija Paukkunen?

 – Muun muassa tunnereakti-
oita: huoli, pelot, ahdistuneisuus, 
masentuneisuus. Ne ovat psykolo-
gisia reaktioita, ja taustalla voi olla 
potilaan käsitys, että kipu ei toden-
näköisesti koskaan parane tai odo-
tus, ettei kipu helpota. Potilas voi 
ajatella, ettei kykene palamaan töi-
hin tai ettei hoito tehoa. 

 – Tunnereaktiot voivat johtaa 
välttämiskäyttäytymiseen: ihmi-
sellä voi olla suhteeton pelko kivun 
pahenemisesta ja hän voi pelätä li-
sävaurioiden syntymistä eikä siksi 
uskalla tehdä asioita, jotka voisivat 
edistää paranemista, esimerkiksi 
liikkua. Pelko ja vältteleminen hi-
dastavat toipumista.

Ammattilaisten käytössä on ky-

rauslomaa, potilas käsittää, että 
pitää olla kaksi viikkoa liikkumat-
ta. Todellisuudessa nykyään suosi-
tellaan, että heti vain kävelemään. 
On luonnollista, että kun kipu on 
pahimmillaan, on pari päivää teh-
tävä mitä pystyy. Toipumista voi 
kuitenkin hidastaa, jos lepo jatkuu 
tarpeettoman pitkään, Maija Pauk-
kunen sanoo.

Paukkusen mukaan on tärkeää, 
että terveydenhuollossa kuullaan 

selyitä – muun muassa Start- ja 
Örebro-kyselyt –, joiden avulla he 
voivat tunnistaa potilaat, joilla on 
kliinisesti merkittäviä, toimintaky-
kyyn ja kivun pitkittymiseen vai-
kuttavia psykososiaalisia tekijöitä.  
Näin esimerkiksi saadaan selville 
potilaan jatkuvamman tuen tai esi-
merkiksi moniammatillisen tiimin 
tarve.

Maija Paukkunen toteaa, että 
tällaiset kyselyt auttavat kohdenta-
maan toimia – vaikkapa fysiotera-
peutilla käyntejä – ja lisäämään oh-
jausta ja neuvontaa niille, jotka nii-
tä eniten tarvitsevat.

Vastauksia  
kysymyksiin
Virheelliset käsitykset ja pelot voi-
vat istua lujassa, vaikka tutkimus 
on tuonut uutta, vanhaa kumoa-
vaa tietoa. Eikä ihme, perustuvat-
han käsityksemme aiemmin kuule-
maamme ja osin ehkä myös terve-
ydenhuollon ammattilaisten ohjei-
siin. Esimerkiksi isolla osalla selkä-
kipupotilaista on näyttöön perus-
tumattomia käsityksiä muun muas-
sa siitä, että lepo on selälle hyväk-
si ja että selkäkipu estää työnteon.

 – Saattaa käydä niin, että kun 
lääkäri määrää kaksi viikkoa sai-
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Potilaan huolille 
on oltava aikaa
Tuki- ja liikuntaelinsairauksia potevat henkilöt tulevat 
terveydenhuollon palveluissa entistä useammin kohdatuiksi omine 
kysymyksineen ja tavoitteineen. Parantamisen varaa kuitenkin yhä on. 

Maija Paukkunen sanoo, että 
tuki- ja liikuntaelinpotilaan 
hoitosuunnitelmaan on 
vähintään kuuluttava yksilöllisen 
kuntoutuksen tarpeen ja 
tavoitteiden arvio sekä niiden 
saavuttamisen seuranta.
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potilaan huolet ja että on riittävästi 
aikaa oikoa vääriä käsityksiä. Kes-
keistä on yksilöllinen kohtaaminen.

 – Ohjaus on hyvä antaa vasta 
sitten, kun ammattilainen on en-
sin selvittänyt, mitä potilas haluaa 
tietää. On tärkeää, että potilas saa 
vastaukset omiin kysymyksiinsä. 
Sen jälkeen tiedonjano lisääntyy 
ja ammattilainen voi antaa myös 
yleistä ohjausta, esimerkiksi har-
joitteluohjeita tai tietoa potilasjär-
jestöistä.

Maija Paukkunen toteaa, että 
jos potilaalla on mielen päällä ky-
symyksiä, ei hän pysty ottamaan 
vastaan yleistä ohjausta tutkimus-
ten perusteella.  On siis parempi 
ensin keskustella potilaan yksilöl-
lisistä toiveista ja kysymyksistä ja 
vasta sitten paneutua yleiseen oh-
jaukseen.

Kaikki lähtee 
vuorovaikutuksesta
Maija Paukkunen puhuu parane-
mista edistävästä informaatiosta. 
Mistä siinä on kyse?

 – Sellaisesta ammattilaisen an-
tamasta tiedosta, ohjauksesta ja 
neuvonnasta, joka edistää potilaan 
toipumista. Esimerkiksi juuri vas-
taamisesta mieltä askarruttaviin ky-
symyksiin. Jokaisella on itselleen 
merkityksellisiä kysymyksiä. Kysy-
mykset  liittyvät usein arkielämään, 
muun muassa siihen, onko tarpeen 
välttää jotakin tai miten toimia, jos 
kipu lisääntyy.

Jos kysymyksiin ei vastata tai 
potilaan tilanteeseen ei perehdy-
tä, voi potilas kohdata ohihoitoa. 
Tehdään asioita, eivät ole potilaan 
kannalta kaikkein perustelluimpia. 
Esimerkiksi Paukkunen mainitsee 
työkokeilun, joka ei kiinnosta eikä 
työllistä kuntoutujaa.

 – Tällaisesta ohihoidosta ei ole 
selvitystä, mutta se on oletettavas-
ti yleistä ja näkyy muun muassa sii-
nä, että potilaat käyttävät tavallis-

ta enemmän terveydenhuollon pal-
veluita.

 – Minusta liikkeelle pitäisi aina 
lähteä kohtaamisesta; vuorovaiku-
tukselle on oltava vastaanotoilla si-
jaa. Ja tärkeintä on, että potilas tu-
lee kuulluksi.

Ongelmien sijaan 
mahdollisuuksia
Terveydenhuollossa puhutaan 
myös ns. Illness- ja Wellness-pu-
heesta. Mitä nämä termit tarkoit-
tavat, Maija Paukkunen?

 – Illness-puhe tarkoittaa, et-
tä keskustelussa pyöritään ongel-
mien, esteiden ja rajoitteiden ym-
pärillä. Kivulle etsitään syyllistä sen 
sijaan, että mietittäisiin voimavaro-
ja ja mahdollisuuksia. Hoitosuun-
nitelma on hyvä rakentaa voima-
varojen kautta (Wellness): tarkas-
tellaan sitä, missä on päästy eteen-
päin, ei kielteistä kehitystä. Moni 
kipupotilas sanoo, että terveyden-
huollosta saa harvoin palautetta sii-
tä, että on tehnyt asioita oikein. 

 – Ammattilaisen on myös tär-
keää sanoittaa potilaalle, että siitä 
huolimatta, että on tehnyt asioita 
oikein, voi olla kipua.

Maija Paukkunen korostaa, et-
tä aina syy kivun pahenemiseen ei 
liity siihen, että on tehnyt jotakin 
väärin, jos joku päivä on pahempi. 
Esimerkiksi huonosti nukuttu yö 
voi vaikuttaa seuraavan päivän ki-
puherkkyyteen. Lisäksi sairaudessa 
kipu voi aaltoilla, esimerkiksi tun-

tua tekemisen aikana ja sen jälkeen 
ajoittain pahemmalta ja puolestaan 
ajoittain vähäisemmältä.

Myönteisyyttä 
kirjauksiin
Maija Paukkunen sanoo, että tuki- 
ja liikuntaelinpotilaan hoitosuun-
nitelmaan on vähintään kuulutta-
va yksilöllisen kuntoutuksen tar-
peen ja tavoitteiden arvio sekä nii-
den saavuttamisen seuranta.

 – Olen omaa väitöskirjaani 
varten käynyt läpi selkäpotilaiden 
potilastekstejä ja huomannut, et-
tä niistä usein puuttuvat potilaan 
omat tavoitteet. Ja meiltä on puut-
tunut sellainen kulttuuri, jossa 
tekstiin kirjataan positiivisia asioi-
ta. Nyt kun tekstit ovat potilaan it-
senä luettavissa Kannassa, on tär-
keää, ettei kirjaustapa ole jatkos-
sa niin negatiivinen. Negatiivisuu-
teen keskittyminen voi lisätä poti-
laan pelkoja, vaikka kyse olisi nor-
maalista iänmukaisesta löydökses-
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tä. Viestien pitäisi olla kannustavia.
Maija Paukkunen korostaa, että 

myös seuranta on tärkeää, ettei vas-
tuu jää yksin potilaalle. 

 – Tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sissa on usein ollut epäselvää, kuka 
terveydenhuollon ammattilainen 
vastaa jatkosta. Tämä tulisi sopia.

Paukkunen toivoo kirjausteks-
teihin myös lisää jatkuvuuden nä-
kökulmaa: tietoa potilaan toimin-
takyvystä haasteitten ja vahvuuk-
sien osalta ja tilanteen pysyvyydes-
tä tai ohimenevyydestä.

Potilasohjauksessa on tärkeää 
sekin, että ammattilainen neuvoo 
potilasta etsimään näyttöön perus-
tuvaa lisätietoa.

 – Internetissä kun on myös sel-
laista tietoa, joka ei ole näyttöön 
perustuvaa.

Millaista  
potilasohjausta?
Maija Paukkunen toteaa, että suu-
ri osa tuki- ja liikuntaelinpotilaista 
on saanut vain suullisesti tai kirjal-
lisesti ohjeita selvitä kipujen kans-
sa ja ratkaista arkeen liittyvät haas-
teet. Harvemmin käytetään apuna 
esimerkiksi kuvia tai videoita, jot-
ka Paukkusen mukaan voisivat ol-
la luonteva tapa saada lisätietoa ja 
ohjausta. Käytännössä olisikin hy-
vä, jos ammattilaisen vastaanotol-
la – tai kotitehtävänä vastaanotto-
käyntien välillä – olisi tutustumista 
kivunhallintaan liittyviin animaa-
tioihin ja kuvaesityksiin.

 – Monelle on tärkeää myös ko-
keilla itse, ja tämä on monesti mah-
dollista ainakin fysioterapeutin 
vastaanotolla. 

 – Jos potilaan on esimerkiksi 

vaikea nostaa tai kumartua, on vas-
taanotolla hyvä yhdessä katsoa, mi-
ten se sujuu. 

Maija Paukkunen ottaa esimer-
kiksi henkilön, joka on aina nautti-
nut kalastamisesta mutta hänen on 
hankala päästä veneeseen. Paukku-
sen mielestä ammattilaisen kuu-
luu auttaa potilasta tekemään tälle 
mieluisia juttuja ja pohtia ja kokeil-
la yhdessä potilaan kanssa vaikkapa 
tasapainoon liittyviä asioita. Har-
joittelun avulla voidaan löytää us-
kallusta sekä saavuttaa liikkuvuut-
ta, lihasvoimaa tai vaikkapa kette-
ryyttä, jolla päästään kohti potilaan 
tavoitetta. 

 – Tai jos henkilö pitää käsitöis-
tä ja kivut haittaavat, voidaan käy-
dä läpi tauottamisen merkitystä 
niin ettei käsitöistä tarvitse koko-
naan luopua.

Aina ei ratkaisua löydy, mutta 
potilas ja ammattilainen voivat yh-
dessä pohtia, voisiko esimerkiksi 
kuormituksen rytmittäminen aut-
taa. Paukkunen muistuttaa, että 
usein mieluisaan tekemiseen tem-
paudutaan mukaan niin, että tau-
ottaminen unohtuu siihen asti, 
kunnes kipu on voimistunut.

 – On myös tärkeää pitää lihas-
kunnosta huolta. Kun fyysinen 
kuormitus on säännöllistä, jaksaa 
paremmin ja keho on tottuneem-
pi rasitukseen. 

Unen hoitaminen  
tärkeää
Norjalaisen kohortin, tutkimusai-
neiston, mukaan jo yhden tunnin 
lisääminen liikuntaan viikossa ja 
normaaliin painoindeksiin pääse-
minen laskevat kivun kroonistu-

misen riskiä unihäiriöisillä alasel-
kä- ja niskapotilailla.

 – Tämä on lohduttavaa. Nor-
maaliin painoindeksiin pääsemi-
nen ei ole helppoa, mutta tunnin 
lisääminen liikuntaan on kivunhoi-
don kannalta jo tärkeää. Se onnis-
tuu jokaiselta.

Maija Paukkunen korostaa 
myös unen merkitystä kipupoti-
laille.

 – Unen hoitaminen jää usein 
kipupotilaiden hoidossa huomioi-
matta. Tarvittaisiin nykyistä enem-
män uni-interventioita ja lääkkeet-
tömiä vaihtoehtoja unihäiriöiden 
hoitoon. Tässä on yksi iso mah-
dollisuus terveydenhuollolle saada 
kipupotilaat paremmin hoidettua.

Motivaatio ja 
elämäntapamuutokset
Pelottavat uhkakuvat ja oikein-vää-
rin-mallit ovat Paukkusen mukaan 
historiaa.

Sen sijaan ammattilaisen on ai-
na mietittävä, lisäävätkö ohjaus 
ja neuvonta ihmisen luottamus-
ta omaan kehoonsa ja itseensä ja 
voimaantumista elämäntapamuu-
toksiin. Lisäävätkö ne toiveikkuut-
ta paranemisesta? Kannustavatko 
ohjaus ja neuvonta potilasta palaa-
maan tälle merkityksellisten asioi-
den pariin?

 – Jos tässä onnistutaan, syntyy 
myös motivaatio elämäntapamuu-
tokseen. Siitä, mikä on ihmiselle 
merkityksellistä, tulee motivaatio.

Maija Paukkunen toteaa, että 
terveysohjaus ja -neuvonta ovatkin 
nykyään aiempaa positiivisempaa.

 – Tämän pitäisi näkyä vielä kir-
jausteksteissäkin! ❦


