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KIVUN MONIAMMATILLINEN OSAAMINEN – 

koulutuskokonaisuus 10 op 

 

Uusi koulutuskokonaisuus kivusta. Tavoitteena on antaa 

laaja ja moniammatillinen näkökulma kipuun, kivun 

tutkimiseen, hoitoon ja asiakkaiden kuntoutukseen.  

 

 

Osa 1 –KIPU – johdatus kipuun ja moniammatilliseen yhteistyöhön, 2 op 

 

Sisältö, kouluttajat ja aikataulu: 

 

1) Kipufysiologia ja kipumekanismit 

Kouluttaja: Luomajoki Hannu, FT, ft, OMT, fysioterapian professori 

Ajankohta: to 1.12. klo 12.30-16.30 

o Kivun mekanismit – mitä tapahtuu missäkin  
o Mitä tapahtuu periferiassa eli kudoskissa 
o Mitä periferisissä hermoissa tapahtuu - milloin on neuropatia ja milloin 

ei? 
o Miten keskushermosto käsittelee kipua? 
o Miten aivot vaikuttavat kognitiivisten sekä emotionaalisten tekijöiden 

kautta kipuun? 
o Miten tunnistan nämä eri kipumekanismit käytännössä? 
o Miten niitä mitataan? 

 
2) Kipu, mieli ja aivot 

Kouluttaja: Orenius Tage, PsL, erikoispsykologi, kipututkija 

Ajankohta: ma 12.12. klo 13.00-16.00 

o Kivun olemus ja haasteet kivun hoidossa 
o Aivojen kivunsäätelyn ja prosessoinnin lainalaisuudet 
o Aivojen kivunsäätelyn ja mielellisten kokemusten väliset neuraaliset 

yhteydet, erityisesti tunne-elämän vaikutukset aivojen kivunsäätelyyn  
o Aivotutkimusten löydökset kivun prosessoinnissa ja säätelyssä akuuteissa 

ja kroonistuneissa kiputiloissa  
o Esityksessä kytketään tutkimustietoa kliiniseen käytäntöön. Tutkimusten 

mukaan kipupotilaidenkin neuro-edukatiivinen ohjaus näyttää 
seurannassa parantavan kivunhallintaa   
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3) Lähtökohtana moniammatillisuus 

Kouluttaja: Maiju Marttinen, LT, lasten kipulääkäri 

Ajankohta: ti 17.1. klo 8.30-11.30  

o Miksi pitkittyneen kivun hoidon on pakko olla moniammatillista? 
o Miksi kivun hoito ei toteudu moniammatillisesti perusterveydenhuollossa? 
o Moniammatillisuus - käytännön ABC 

 

4) Psykofyysinen ja kokonaisvaltainen näkökulma kipuun 

Kouluttaja: Palomäki Karita, ft, työnohjaaja, tietokirjailija 

Ajankohta: ti 24.1. klo 8.30-12.00 

o Psykofyysinen viitekehys kipupotilaan kohtaamisessa 
o Potilaan tukeminen kipunsa ja kehonsa kohtaamiseen: Kehoturva, keho- ja 

hengitystietoisuus, vireystilojen säätely 
o Kivunsäätelyn keinot 

 
5) Kipu psykologisena ilmiönä 

Kouluttaja: Reetta Sipilä, psykologi, PsT, USL Lasten ja nuorten kipukeskus 

Ajankohta: ti 31.1.2023 klo 10-11.30 

o Kuinka psykologiset tekijät tulee huomioida kivun hoidossa? 
o Mitkä tekijät hoitoa vaikeuttavat? 

 

Muut tulossa olevat osat koulutukseen: 

o OSA 2: KIPU – asiakkaan kohtaaminen ja kivun arviointi 2 op  

o OSA 3: KIPU - Kivun hoito ja kipukuntoutus moniammatillisesti 3 op  

o OSA 4: KIPU - Kivun hoidon ja kuntoutuksen erityistilanteet 3 op  

 

Katso tiedot sisällöstä, osallistumismaksuista ja ilmoittautumisesta koulutussivulta: 

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tapahtumat/kivun-moniammatillinen-osaaminen-

10-op/  
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