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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetun opinnäytetyön tar-
koituksena on koota yhteen aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ja hoitosuo-
situksia liittyen aivoverenkiertohäiriöpotilaan hyviin hoitokäytäntöihin 
AVH-yksikössä. Työn tehtävänä on lisätä hoitotyön opiskelijoiden ja valmii-
den hoitajien osaamista aivoverenkiertohäiriöpotilaan alkuvaiheen hoi-
dossa ja seurannassa. Opinnäytetyössä käsitellään aivojen toimintaa ja ve-
renkiertoa, aivoverenkiertohäiriöitä sairauksina sekä niiden alkuvaiheen 
hoitoa ja seurantaa aivoverenkiertohäiriöyksikössä. 
 
Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneista menehtyy vuosittain yli 4000, 
mikä tekee aivoverenkiertohäiriöistä kolmanneksi yleisimmän kuolinsyyn 
Suomessa. Aivoverenkiertohäiriöt jaotellaan kahteen pääryhmään, joita 
ovat iskeemiset eli hapenpuutteesta johtuvat aivoverenkiertohäiriöt sekä 
aivoverenvuodot. Iskeemisiin aivoverenkiertohäiriöihin lasketaan kuulu-
viksi aivoinfarktit sekä ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt ja aivoveren-
vuodot puolestaan jaotellaan aivojen sisäiseen verenvuotoon ja lukinkal-
von alaiseen vuotoon. 
 
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan toipumisen ja kuntoutumisen kannalta on 
tärkeää sairauden nopea diagnosointi ja oikea hoito siihen tarkoitetussa 
yksikössä. Alkuvaiheen hoitoon kuuluu olennaisena osana potilaan elintoi-
mintojen tarkkailu ja nopea reagointi niissä tapahtuviin muutoksiin. Aivo-
verenkiertohäiriöpotilaan hoidon alkuvaiheessa ensisijaista on riittävän 
hapettumisen ja verenkierron turvaaminen. Lisäksi neurologisten oireiden 
seuranta ja mahdollisten komplikaatioiden ehkäisy kuuluvat olennaisena 
osana alkuvaiheen hoitoon. 
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ABSTRACT 

This Bachelor’s thesis was implemented as a descriptive literature review. 
The purpose of a descriptive literature review is to search for previously 
published studies and care guidelines on the subject and to compile them 
with a general view of the desired subject. The subject of this thesis deals 
with early stage stroke treatment in the stroke unit. The task of this thesis 
was to increase the competence of nursing students and nurses in the 
treatment and follow-up of patients with cerebrovascular accident.  
 
Every year more than 4 000 people die from cerebrovascular accidents, 
which causes it to be the third most common cause of death in Finland. 
The cerebrovascular accidents are divided into two major groups, which 
are cerebrovascular accidents cause of oxygen deficiency and cerebral 
hemorrhages.  
 
For the recovery and rehabilitation of a cerebrovascular accident, it is im-
portant that the disease is quickly diagnosed and treated properly in the 
stroke unit. Essential part of an early stage treatment is monitoring the 
patient’s vital functions and responding rapidly to changes in them. In the 
early stages of treatment with a cerebrovascular accident, it is essential to 
ensure oxidation and circulation. In addition, the monitoring of neurologi-
cal symptoms and the prevention of possible complications are an integral 
part of the early stage treatment.  
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1 JOHDANTO 

Aivoverenkiertohäiriöiden ja niistä johtuvien vammautumisien vuoksi me-
netetään eniten työkykyisiä elinvuosia verrattuna muihin sairauksiin. Aivo-
verenkiertohäiriöihin sairastuu vuosittain noin 25 000 suomalaista, mikä 
tarkoittaa, että päivittäin sairastuneita on yli 60. Sairastuneista joka neljäs 
on työikäinen ja heistä noin 850 jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle. 
Kaksi kolmasosaa sairastuneista taas on yli 65–vuotiaita. (Aivoverenkierto-
häiriöt (AVH) lukuina, 2013) 
 
Ikä on aivoverenkiertohäiriöiden suurin yksittäinen riskitekijä, joten väes-
tön ikärakenteen muuttuessa sairastuneiden määrän oletetaan kasvavan 
merkittävästi. Ikääntymiseen liittyvät riskitekijät kuten sydän- ja verisuoni-
sairaudet ovat kuitenkin hoidettavissa elintapamuutoksilla ja muiden sai-
rauksien hyvällä hoidolla. Muita tärkeitä riskitekijöitä ovat: tupakointi, ko-
honnut verenpaine, lihavuus, liiallinen alkoholin käyttö, vähäinen liikunta 
ja runsas suolan käyttö. Näitäkin riskitekijöitä voidaan hoitaa tehokkaalla 
elintapamuutoksella. (Käypä hoito –suositus 2016a) 
 
Nykyisen ikärakenteen mukaan reilu joka viidennes suomalainen on vähin-
tään 65–vuotias, mikä tekee aivoverenkiertohäiriöistä tulevaisuudessa yhä 
merkittävämmän kansanterveydellisen ongelman. Aivoliiton tekemien las-
kelmien mukaan vuoteen 2020 mennessä tarvitaan ainakin 100 uutta vuo-
deosastopaikkaa pelkästään aivoverenkiertohäiriöpotilaille, mikäli ennal-
taehkäisy, akuuttivaiheen hoito ja alkuvaiheen kuntoutus eivät tehostu. 
(Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina, 2013; Kaste, Hernesniemi, Kotila, 
Lepäntalo, Lindsberg, Palomäki, Roine & Sivenius, 2006, s.271; Väestön 
ikärakenteen kehitys, 2018) 
 
Vuosittain yli 4000 aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneista menehtyy, 
mikä tekee aivoverenkiertohäiriöistä kolmanneksi yleisimmän kuolinsyyn 
Suomessa. Kuolleisuus on kuitenkin viimeisen 20. vuoden aikana vähenty-
nyt alle puoleen. Merkittävin osa parannuksesta on tapahtunut aivoveren-
kiertohäiriöiden akuuttivaiheen hoidossa, sillä kuolleisuus on vähentynyt 
eniten juuri akuuttivaiheessa. Hyvä akuuttivaiheen hoito on siis merkittävä 
osa aivoverenkiertohäiriöpotilaan ennusteesta. (Aivoverenkiertohäiriöt 
(AVH) lukuina, 2013) 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on hakea tutkittua tietoa 
siitä, mitä aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttihoito ja seuranta pitävät 
sisällään hoidon alkuvaiheessa aivoverenkiertohäiriöyksikössä. Tavoit-
teena on kerätä yhteen tietoa hyvästä aivoverenkiertohäiriöpotilaan 
akuuttihoidosta ja seurannasta. Tarkoituksena on, että koottua tietoa voi-
taisiin hyödyntää aivoverenkiertohäiriöyksiköissä hoidon kehittämisessä 
vastaamaan kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja tutkimuksissa esille 



2 
 

 
 

tulleita hyvän aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitotyön tunnusmerkkejä. 
Opinnäytetyön aihe on rajattu käsittelemään juuri aivoverenkiertohäi-
riöpotilaan alkuvaiheen hoitoa aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon tarkoi-
tetussa yksikössä ja siksi siitä on jätetty kokonaan pois potilaiden kuntou-
tuksen, jatkohoidon sekä sairauden ennaltaehkäisyn näkökulmat.  

2 AIVOJEN RAKENNE JA VERENKIERTO 

Aivojen suurin osa eli isoaivot, muodostuvat kahdesta puoliskosta, jotka 
liittyvät aivorunkoon väliaivoilla. Isojen aivojen puoliskot jaetaan molem-
mat neljään lohkoon: otsa-, ohimo-, päälaki- sekä takaraivolohkoihin. Ai-
vopuoliskoilla on toiminnallisesti omat tehtävänsä ja ne hallitsevat kehon 
eri puolia. Aivorunko pitää sisällään väliaivot, joka koostuu talamuksesta, 
hypotalamuksesta sekä aivokurkiaisesta. Sen lisäksi aivorungossa sijaitsee 
keskiaivot sekä aivosilta. Aivorungon tehtävä on yhdistää pikkuaivot iso- ja 
keskiaivoihin sekä ohimolohkoon ja yhdistää aivot lopulta selkäytimeen. 
Pikkuaivot puolestaan sijaitsevat aivorungon takana. Niiden hermosolut 
ovat yhteydessä isoaivoihin ja selkäytimeen. Pikkuaivot osallistuvat liikkei-
den hienosäätöön sekä asennon ja tasapainon säätelyyn. (Remes, Kotila, 
Valovirta-Hästö, Ristola, Kivisaari & Martin, 2015, s.6) 
 

 
 

Kuva 1. Aivojen rakenne ja toiminta. (Aivotalo.fi, n.d.a) 

Yksi kolmasosa aivoistamme koostuu otsalohkosta, missä tapahtuu toimin-
nan säätely ja kontrolli, joita tarvitsemme käyttäytymisemme ohjaami-
seen. Otsalohko mahdollistaa taitojen ja toimintojen käytön sekä niiden 
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soveltamisen uusissa tilanteissa. Myös ihmisen tunteita säädellään otsa-
lohkossa. Lisäksi aivojen muisti- ja liikealueet sijaitsevat otsalohkoissa. 
Tuntoaistimukset puolestaan tapahtuvat aivojen päälakilohkossa. Toi-
minta aivoissa heijastuu peilikuvana kehoomme, sillä oikea aivopuolisko 
säätää kehon vasemman puolen tuntoa ja liikettä, ja päinvastoin.  
 
Aivojen syvemmissä osissa eli aivorungossa sijaitsevat niin sanotut sääte-
lykeskukset, jotka säätelevät muun muassa hengitystä, ruumiinlämpöä 
sekä nälän- ja janontunnetta. Kallon pohjassa sijaitseva aivolisäke erittää 
hormoneja, joiden avulla ohjataan elimistön toimintaa ja kasvua. Pikku-
aivot taas osallistuvat liikkeiden hienosäätöön ja tasapainoon. Aivoissa ta-
pahtuu paljon asioita sekä ihmisen valvoessa että nukkuessa. Tästä joh-
tuen aivojen käyttämä energiamäärä on runsasta, jopa noin neljännes 
koko kehon energiatarpeesta. (Aivotalo.fi n.d.a) 
 
Aivojen verenkierrosta vastaa neljä valtimoa, joiden mukana aivoihin kul-
keutuu happea ja glukoosia. Vasen ja oikea sisempi kaulavaltimo (internal 
carotid artery) vastaavat kaksi kolmasosaa aivojen verenkierrosta. Lisäksi 
aivojen verenkierrosta vastaavat oikea ja vasen nikamavaltimo, jotka yh-
distyvät kallonpohjavaltimoksi (basilar artery), joka vastaa lopusta aivojen 
verenkierrosta. Lopulta sisemmät kaulavaltimot sekä kallonpohjavaltimo 
yhdistyvät aivojen valtimokehään (circulus Willis). Aivojen valtimokehästä 
lähtevät tärkeimmät aivovaltimot, joita ovat etummainen aivovaltimo (an-
terior cerebral artery), keskimmäinen aivovaltimo (middle cerebral artery) 
takimmainen aivovaltimo (posterior cerebral artery) ja pikkuaivovaltimot. 
(Remes ym. 2015, s.18–20) 
 
Veren virtaus aivoissa on oltava säännöllistä, sillä aivot eivät pysty varas-
toimaan energiaa. Verenkierrossa tapahtuvat muutokset vaikuttavatkin 
nopeasti aivoihin ja altistavat aivovaurioille ja tajuttomuudelle. Mikäli ai-
vot eivät saa riittävästi happea ja glukoosia, aivojen toiminta heikkenee ai-
heuttaen muun muassa huimausta, ärtyneisyyttä, väsymistä ja sydämen 
tykytyksiä. Kun taas jo muutaman minuutin kestänyt häiriö verenkierrossa 
johtaa nopeasti pysyviin keskushermoston vaurioihin ja siksi aivoveren-
kierronhäiriö on aina hätätilanne ja näin ollen vaatii nopean diagnoosin 
sekä hoitoon pääsyn. (Soinila, Kaste, Launes & Somer 2001, s.247; Aivo-
liitto n.d.a; Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Uski-
Tallqvist 2015, s.333) 

3 YLEISTÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖISTÄ 

AVH eli aivoverenkierronhäiriö on yleisnimitys aivoverisuonten ja aivove-
renkierron sairauksille. Aivoverenkiertohäiriöt koostuvat aivoinfarkteista, 
TIA-kohtauksista eli ohimenevistä aivoverenkiertohäiriöistä sekä aivove-
renvuodoista. Aivoverenkiertohäiriöt voidaan jakaa vielä kahteen osaan, 
joita ovat iskeemiset eli hapenpuutteesta johtuvat aivoverenkiertohäiriöt 
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sekä aivoverisuonien repeämisestä johtuvat aivoverenvuodot. Aivoveren-
kiertohäiriön aiheuttama vaurio voi olla joko tilapäinen tai pysyvä. Häiriön 
johdosta aivoissa tapahtuvien vaurioiden vakavuus riippuu: vaurioituneen 
alueen sijainnista aivoissa, vaurion laajuudesta, muista sairauksista, komp-
likaatioista sekä akuuttihoidon nopeudesta ja laadusta. (Soinila, Kaste, So-
mer 2006, s.271; Käypä hoito –suositus 2016a) 
 
Oireet voidaan jaotella sen mukaan, kummalla puolella aivoja vaurio on 
syntynyt. Vasemman puolen vauriot aiheuttavat yleisesti puheoireita, kie-
lellisen muistin oireita, kömpelyyttä sekä lukemisen ja kirjoittamisen vai-
keutta. Oikean aivopuoliskon vauriot taas aiheuttavat ei kielellisiä hahmot-
tamisvaikeuksia sekä toispuolisuutta. Yleisimpiä oireita aivoverenkierto-
häiriöissä on toispuoleinen raajaheikkous, tunnottomuus tai holtittomuus; 
suunpielen roikkuminen, häiriöt puhekyvyssä, erilaiset näköhäiriöt, tasa-
painohäiriö, vaikeus kävellä sekä voimakas huimaus. Lisäksi aivoverenvuo-
dossa voi esiintyä kovaa päänsärkyä. (Erkinjuntti & Melkas, 2016) 

4 ISKEEMISET AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT 

Iskeemisissä eli hapenpuutteesta johtuvissa aivoverenkiertohäiriöissä ai-
vokudos jää ilman verenkiertoa ja happea äkillisesti tukkeutuneet valtimon 
alueella. Syy aivovaltimoiden tukkeutumiselle voi löytyä verihyytymästä 
ahtautuneessa valtimossa, mutta usein syy löytyy kuitenkin etäämmältä, 
esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta kulkeutuneesta hyytymästä. 
(Tarnanen, Lindsgren, Sairanen & Tuunainen 2017) Yhteistä iskeemisissä 
aivoverenkiertohäiriöissä on sairauden äkillinen ilmaantuminen ja oireis-
ton nopea kehittyminen huippuunsa, usein jo muutamassa minuutissa 
(Käypä hoito –suositus 2016a). 

4.1 Aivoinfarkti 

Aivoinfarktilla tarkoitetaan pysyvää aivojen kudosvauriota, joka johtuu 
joko vajeesta aivojen verenkierrossa tai sen puuttumisesta kokonaan. Ai-
voinfarktit voidaan jakaa syntyperän mukaan viiteen eri luokkaan: suurten 
suonten tautiin eli kortikaaliseen tautiin, pienten suonten tautiin, kar-
diogeeniseen eli sydänperäiseen emboliaan, muuhun määritettyyn etiolo-
giaan sekä muuhun määrittelemättömään etiologiaan. (Käypä hoito –suo-
situs 2016a) 
 
Aivoinfarktin etiologia on osin riippuvainen potilaan iästä ja sukupuolesta. 
Suurten suonten tautiin ja pienten suonten tautiin liittyviä aivoninfarkteja 
esiintyy miehillä naisia useammin. Myös vanhemmilla potilailla pienten- ja 
suurten suonten tauti on usein aivoinfarktin taustalla, lisäksi sydänperäiset 
embolisaatiot ovat vanhemmilla ihmisillä yleisiä. Sen sijaan nuorilla poti-
lailla aivoinfarktin aiheuttajia ovat yleisesti kaulavaltimoiden kovettumat, 
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geenivirheen aiheuttamat sairaudet sekä verisuonten tulehdukset eli vas-
kuliitit. (Käypä hoito –suositus 2016a)  
 
Noin joka neljännes aivoinfarkti saa alkunsa verihyytymästä eli emboliasta, 
joka on lähtöisin sydämestä. Sydämestä lähtöisin oleva hyytymä kulkeutuu 
valtimoita pitkin aivovaltimoon tukkien sen. Yleisimmät syyt sydänperäi-
seen emboliaan ovat sydämen rytmihäiriöihin kuuluvat eteisvärinä ja 
eteislepatus. (Atula 2017) 
 
Suurten suonten tauti liittyy aterotromboottisiin (veritulpat ja kovettumat) 
ja sydänperäisiin aivoinfarkteihin. Suurten suonten taudissa infarkti esiin-
tyy nimensä mukaan suurten suonten suonitusalueella, vaurioittaen tyy-
pillisesti aivokuorta. Suurten suonten taudissa oirekuva on usein laajakir-
joinen ja oirekuva riippuu infarktin sijainnista aivokuorella. Pienten suon-
ten tauti syntyy puolestaan aivojen pienten, läpäisevien verisuonten ah-
tautuessa. Oireisto pienten suonten taudissa etenee yleensä hitaasti, 
mutta voi esiintyä myös äkillisiä puutosoireita. Oireet ilmenevät usein tie-
donkäsittelyssä ja toiminnanohjauksessa. Pienten suonten taudin taustalla 
on usein TIA-kohtaus. Yhteistä pienten- ja suurten suonten taudeissa on, 
että ne aiheuttavat potilaalle usein luonnemuutoksia, mielialahäiriöitä, 
psykomotorista hidastumista sekä muistin huonontumista. (Erkinjuntti & 
Melkas, 2016) 
 
Kardiogeenisen eli sydänperäisen embolian taustalla yleisin aiheuttaja on 
eteisvärinä. Sydänperäisissä embolioissa tyypillistä on, että ne uusiutuvat 
herkästi ja siksi niiden ennaltaehkäisy onkin erityisen tärkeää. Sydänperäi-
sen aivoinfarktin oireet alkavat usein äkillisesti esimerkiksi rasituksessa tai 
ylösnousussa ja oireet saavuttavat huippunsa nopeasti. Oireiden äkillisyy-
destä johtuen tajuttomuus on sydänperäisissä infarkteissa yleistä. Oirei-
den nopean alun lisäksi ne yleensä myös lievittyvät nopeasti. (Erkinjuntti 
& Melkas, 2016) 
 
Useimpiin aivoinfarktin taustalla oleviin riskitekijöihin voidaan vaikuttaa 
hoidolla, vähentäen oleellisesti riskiä sairastua aivoinfarktiin. Suurimpia 
riskitekijöitä ovat verenpainetauti, sydänsairaudet, tupakointi, veren kor-
kea kolesteroli, diabetes, tulehdukset, alkoholin liikakäyttö, ylipaino sekä 
liikunnan puute. Lisäksi on riskitekijöitä, joihin ei voida vaikuttaa, kuten ikä 
ja perinnölliset tekijät. Kaikkien riskitekijöiden tunnistaminen on kuitenkin 
tärkeää, sillä ne voivat vaikuttaa oleellisesti hoidon valintaan. (Käypä hoito 
–suositus 2016a)  
 
Aivoinfarktin oireet riippuvat tukoksen paikasta aivoissa, tukoksen kes-
tosta ja sen avautumisesta sekä syntyneen aivokudosvaurion laajuudesta. 
Monessa tapauksessa oireet voivat väistyä nopeastikin, mutta se ei aina 
merkitse vaaran olevan ohi, sillä vaikka oireet helpottuisivatkin voi valtimo 
olla edelleen tukossa tai uusi tukos voi olla tulossa. Tästä johtuen nopea 
hoitoon pääsy on ennusteen kannalta merkittävää myös silloin kun oireet 
ovat menneet itsestään ohi. (HYKS Neurologian klinikka, 2013a) 
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Kaulavaltimoperäisessä aivoinfarktissa tavallisimmat oireet ovat toisen 
puolen raajaheikkous ja/tai tunnon heikkeneminen, kasvojen alaosan hal-
vaantuminen, häiriö puheen tuotossa tai vaikeus havaita toista puolta ke-
hosta. Nikamavaltimoiden, suuren kaulanpohjavaltimon ja takimmaisten 
valtimoiden tukoksissa yleisimpiä oireita ovat näkökenttäpuutokset, hui-
maus, tasapainovaikeus, molemminpuoliset raajaoireet, liikkeiden epä-
tarkkuus, puheen tuoton vaikeus, nielemisvaikeudet sekä silmäoireet. 
(HYKS, Neurologian klinikka, 2013a) 
 
Aivoinfarktin uusiutumisriski on suurimmillaan sairauden akuuttivai-
heessa. Mikäli syy aivoinfarktin taustalla on sydänperäinen hyytymä, tulee 
uusiutumisen estoon aloittaa verenohennushoito tavallisesti varfariinilla. 
Mikäli varfariini ei kuitenkaan sovellu, käytetään muita verihiutaleisiin vai-
kuttavia lääkeaineita, kuten aspiriinia, aspiriinin ja dipyramidolin yhdistel-
mävalmistetta tai klopidogreelia. Viimeiseksi mainittu vaihtoehto tulee ky-
seeseen vain, jos aspiriinin aikana ilmenee uusia oireita tai jos potilas on 
aspiriinille allerginen. Useimmissa tapauksissa potilaan lääkehoitoon kuu-
luu myös verenpainelääke ja kolesterolilääkkeisiin kuuluva statiini. (HYKS 
Neurologian klinikka, 2013a) 
 
Useissa tapauksissa aivoinfarktin taustalla on hoitamaton tai huonolla hoi-
totasolla oleva verenpainetauti ja siksi vaikuttavinta uusiutumisen estohoi-
toa on verenpainetaudin hyvä hoito. Hoidossa pyritään verenpaineiden pi-
tämiseen alle 140/85 mmHg ja diabeetikoilla alle 130/80 mmHg, lisäksi 
useimmissa tapauksissa potilaalle aloitetaan verenpainelääkitys. Verenpai-
neen alentaminen ei kuitenkaan koske aivoinfarktin akuuttihoitoa, sillä 
akuuttivaiheessa potilailla pyritään pitämään tarkoituksenmukaisesti kor-
keampia verenpaineita. (HYKS Neurologian klinikka, 2013a) 

4.2 Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA 

TIA-lyhenne tulee englanninkielen sanoista transient ischemic attack ja tar-
koittaa äkillistä ja ohimenevää aivojen tai silmän verkkokalvon verenkier-
tohäiriö. TIA-kohtaukseen sairastuu vuosittain noin 5000 suomalaista. 
Kohtauksen oireet muistuttavat aivoinfarktia, mutta erona on oireiden ly-
hytkestoisuus. Tyypillisimmin TIA-kohtauksen oireet kestävät muutamasta 
minuutista varttituntiin. TIA-kohtauksen oireet korjaantuvat täysin, ei-
vätkä aiheuta pysyviä neurologisia vammoja tai kudosvaurioita. Yli tunnin 
kestäneet oireet viittaavat todennäköisemmin tuoreeseen aivoinfarktiin 
kuin TIA-kohtaukseen. (Aivoliitto n.d.a; Käypä hoito –suositus 2016a) 
 
TIA-kohtaus ilmenee yleisimmin keski-iässä tai myöhemmin. Riski TIA-
kohtauksen synnylle kasvaa iän myötä. Reilusti yli puolet TIA-kohtauksista 
johtuu aivojen etuverenkierron iskemiasta ja noin 10-20% takaverenkier-
ron iskemiasta. Etuverenkierron TIA-kohtauksessa oireina on usein tois-
puoleinen raajaheikkous ja tunnottomuus, näkökenttäpuutokset sekä ohi-
menevä toisen silmän hämärtyminen ja puhehäiriöt. Takaverenkierron 
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TIA-kohtauksen yleisin oire on huimaus. (Ahonen ym. 2015; Käypä hoito –
suositus 2016a) 
 
Syyt TIA-kohtauksen synnylle ovat usein melko samoja kuin aivoinfarktissa, 
usein syynä on verisuonten kalkkeutuminen tai sydämestä peräisin olevat 
emboliat. Aiemmin TIA-kohtauksesta kärsineillä on lisääntynyt riski sairas-
tua aivoinfarktiin ja neljäsosalla aivoinfarktipotilaista onkin ollut kohtaus 
aiemmin. Noin puolet TIA-kohtauksen jälkeisistä aivoinfarkteista tapahtuu 
vuorokauden sisällä ja siksi kohtauksen jälkeistä tilaa onkin seurattava tar-
kasti. Lisäksi 30-40% TIA-kohtauksen saaneista sairastuu aivoinfarktiin vii-
den vuoden kuluessa. Potilaan TIA-kohtauksen jälkeisen aivoinfarktin riskiä 
voidaan arvioida ABCD2-riskipisteytyksellä. Riski kasvaa merkittävästi, mi-
käli pisteet ovat yli neljä. (Ahonen ym. 2015; Käypä hoito –suositus 2016a) 

Taulukko 1. TIA:n jälkeisen aivoinfarktin riskin arviointi ABCD2-
pisteytyksellä (Käypä hoito –suositus 2016a) 

Oire/löydös/riskitekijät Pisteet 

A  Ikä ≥ 60 vuotta 1 

B Verenpaine: systolinen ≥ 140 mmHg tai diastolinen ≥ 90 
mmHg 

1 

C Toispuoleinen raajaheikkous 
C Puhehäiriö ilman raajaoiretta 

2 
1 

D TIA:n kesto ≥ 60 min 
10-59min 

2 
1 

D Diabetes 1 

 

5 AIVOVERENVUODOT 

Aivoverenvuodossa aivovaltimo repeää ja verta vuotaa, joko aivokudok-
seen (ICH eli intraserebraalivuoto) tai lukinkalvon alaiseen tilaan (SAV eli 
subraknoidaalivuoto). Vuodon seurauksena aivopaine nousee heikentäen 
samalla vuotoalueen verenkiertoa. Vuotanut veri imeytyy vähitellen pois 
aivoista, mutta verenvuoto aiheuttaa kuitenkin pysyviä kudosvaurioita. 
(Aivoliitto n.d.b.) 

5.1 SAV eli lukinkalvon alainen verenvuoto 

Lukinkalvon alainen vuoto aiheutuu useimmiten aivovaltimossa olevasta 
synnynnäisesti heikosta kohdasta. Aivovaltimossa vallitsevan kovan pai-
neen vuoksi valtimon heikkoon kohtaan syntyy pullistuma eli aneurysma. 
Valtimopullistuman kohdalla verisuonen pinta on usein heikko ja sen 
vuoksi se puhkeaa tervettä suonta herkemmin, aiheuttaen verenvuodon. 
(Mustajoki 2018) 
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Pullistuma voi kuitenkin olla valtimossa vuosia, jopa koko elämän aiheut-
tamatta oireita. Arviolta jopa noin 100 000 suomalaisella on pieni 
aneurysma, joista valtaosa ei kuitenkaan aiheuta oireita. Usein aivoissa 
oleva aneurysma on sukurasite ja mikäli kahdella lähisukulaisella on veri-
suonipullistuma, suositellaan aivojen kuvantamista 30-60 ikävuoden vä-
lillä. Mikäli kuvantamistutkimuksissa löydetään verisuonipullistuma, se lei-
kataan. Suomalaisista noin 700 sairastuu vuosittain lukinkalvon alaiseen 
vuotoon, se on kuitenkin harvinainen alle 30–vuotiailla. Sairastumisen 
keski-ikä onkin 55 vuotta. Kohonnut verenpaine, tupakointi ja runsas alko-
holin käyttö ovat yleisimmät riskitekijät, jotka edesauttavat verisuonen 
pinnan heikentymistä ja valtimopullistuman repeämistä. (Mustajoki 2018) 
 
Lukinkalvon alaisessa- eli SAV-vuodossa veri purkautuu aivokalvojen alle, 
eikä aivokudokseen ja siksi oireet ovat täysin erilaiset kuin ICH-vuodossa. 
Yleisimpinä oireina SAV-vuodossa esiintyy nopeasti alkanutta kovaa pään-
särkyä, pahoinvointia, oksentelua, niskajäykkyyttä, silmien valonarkuutta, 
kouristelua sekä tajuttomuutta. Oireiden esiintyvyys ja voimakkuus vaih-
televat usein paljon eri potilaiden välillä. Lukinkalvon alainen vuoto vaatii 
välitöntä hoitoa, joka koostuu oireiden mukaisesta hoidosta sekä leikkaus-
hoidosta. (Mustajoki 2018) 

5.2 ICH eli aivojen sisäinen verenvuoto 

ICH vuodossa aivojen sisäiseen kudokseen vuotaa verta verisuonen seinä-
män repeytyessä. Tavallisesti syynä on aivojen pienten verisuonten sai-
raus, jonka taustalla puolestaan on usein verenpainetauti, erityisesti jos 
verenpainetauti on ollut pitkään hoitamaton tai huonossa tasapainossa. 
Muita riskitekijöitä aivoverenvuodoille ovat diabetes sekä harvinaiset tu-
lehdukselliset tai perinnölliset sairaudet. Altistavina tekijöinä voivat lisäksi 
toimia sairastuneet verenvuototaipumus, mikä puolestaan voi johtua mo-
nesta syystä kuten: maksan toimintahäiriöön liittyvästä veren hyytymiste-
kijöiden vähentyneestä tuotannosta, hyytymistekijöiden puutteesta tai 
huonosta toiminnasta, perinnöllisestä verenvuototaudista tai verenvuoto-
taipumusta lisäävistä lääkkeistä. (HYKS Neurologian klinikka, 2013b) 
 
Aivoverenvuoto alkaa aina yhtäkkisesti ja usein rasituksen yhteydessä. 
Vuotokohta aivoissa vaikuttaa oireiden ilmaantumiseen, sekä vuodon laa-
juudella on vaikutus oireiden voimakkuuteen. Yleisimpiä ICH vuodon oi-
reita ovat toispuolinen halvausoire, pahoinvointi, tajunnantason lasku, 
uneliaisuus sekä mahdolliset kouristuskohtaukset. Muut ICH vuodossa 
esiintyvän oireet muistuttavat paljolti aivoinfarktin oireistoa. Tyypillisesti 
oireet vaikeutuvat ensimmäisten päivien kuluessa vuotoon liittyvän turvo-
tuksen lisääntyessä. Lähes kolmanneksella aivoverenvuodon saaneista ve-
renvuoto jatkuu ensimmäisten päivien aikana, mikä osaltaan myös voimis-
taa oireita. (Aivovaurio n.d.; HYKS Neurologian klinikka, 2013b) 
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6 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖYKSIKÖN TOIMINTA 

Akuuttivaiheen hoidolla on aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kohdalla mer-
kittävä ja ratkaiseva rooli potilaan ennusteen ja toipumisen kannalta. Al-
kuvaiheen hoitoon lasketaan kuuluviksi tukoksen liuotushoito, mekaani-
nen tukoksen poisto eli trombektomia sekä hoito aivohalvauksien akuutti-
hoitoon tarkoitetussa yksikössä. Tehokkaalla akuuttivaiheen hoidolla voi-
daan pyrkiä vähentämään sairauden aiheuttamaa vammautumista ja pie-
nentää uusiutumisen riskiä, tunnistamalla ja hoitamalla sairauden riskite-
kijöitä. Tärkeimpiä hoidon lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat oirei-
den nopea diagnosointi ja hoito, oikea hoidon valinta sekä varhainen 
akuuttihoito siihen erikoistuneessa yksikössä. (Käypä hoito –suositus 
2016a) 
 
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoito siihen tarkoitetussa yksikössä on tär-
keä osa potilaan hoitoketjua. Hyvin varustellun aivoverenkiertohäiriöyksi-
kön vaatimukset on listattu neurologi Juha Huhtakankaan (2016b) toi-
mesta. Yksikössä tulee olla ympärivuorokautinen valvonta sekä aivoveren-
kiertohäiriöiden hoitoon perehtynyt henkilökunta. Yksikön henkilökunta 
koostuu neurologista, sairaanhoitajista, fysio-, toiminta- ja puhetera-
peutista, neuropsykologista sekä sosiaalityöntekijästä. Kaikilla potilaiden 
hoitoon osallistuvilla tasoilla on tiedossa yhteiset hoitokäytännöt, jotka on 
kirjattu yksikön yhteisiksi toimintaohjeiksi. Yksikön hoito tulee lisäksi pe-
rustua näyttöön ja sen vuoksi yksikön henkilökuntaa tulee jatkuvasti kou-
luttaa uusiin käytäntöihin. (Huhtakangas 2016a) 
 
Aivoverenkiertohäiriöyksikön tulee sijaita sairaalassa, jossa on mahdolli-
suus tietokonetomografiaan, laboratoriotutkimuksiin sekä magneettiku-
vaustutkimuksiin ympäri vuorokauden. Yksikössä tulee lisäksi olla valmius 
jatkuvaan potilaan monitorointiin ja elintoimintojen seurantaan. Potilaalla 
tulee olla tarvittaessa mahdollisuus saada tehohoitoa sekä muiden erikois-
alojen konsultaatiopalvelut ja jatkoyhteydet hoitoa jatkaviin kuntoutusyk-
siköihin tulee olla helposti saatavilla. Hoito aivoverenkiertohäiriöyksikössä 
vähentää kuolleisuutta, lyhentää sairaalahoitoa ja lisää toipumista omatoi-
miseksi. (Huhtakangas 2016a; Käypä hoito –suositus 2016a) 
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Kuvio 1. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitopolku 

7 HOITOTYÖN EETTISYYS JA AMMATILLISUUS  

Hoitotyön ammattietiikka ja eettiset ammattisäännöt ovat periaatteita, 
joihin hoitoyön ammattilaiset yksilönä ja yhteisöinä sitoutuvat. Yleisesti 
ammattietiikka määrittelee, millainen toiminta on ammatinharjoittami-
sessa eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa. Eettisyys merkitsee kykyä 
pohtia ja kyseenalaistaa omaa ammatillista toimintaa, päätöksentekoa ja 
perusteita päätösten ja toiminnan taustalla. Hoitotyössä etiikka pitää sisäl-
lään kysymyksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, ihmisten yhden-
vertaisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista, oikeudenmukaisuudesta 
sekä hyväksyttävästä käyttäytymisestä. (Rautava-Nurmi, Westergård, 
Henttonen, Ojala & Vuorinen 2015, s.18) 
 
Suomen sairaanhoitajaliitto on määritellyt sairaanhoitajan eettiset ohjeet 
tukemaan hoitotyön periaatteiden toteutumista sekä sairaanhoitajan eet-
tistä päätöksentekoa. Eettisissä ohjeissa sairaanhoitajan tehtäväksi määri-
tellään väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäi-
seminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoitaja pyrkii työllään tu-
kemaan ja lisäämään hoidettavien voimavaroja sekä parantamaan heidän 
elämänlaatuaan. (Rautava-Nurmi ym. 2015, s.18–19) 
 
Sairaanhoitajan ammattitaito on kokonaisuus, joka koostuu eri osa-alu-
eista, joita ovat: hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, kliininen osaaminen, 

Ilmoitus 112 -> potilas 
kuljetetaan ensihoitoyksikön 
toimesta päivystysyksikköön 

Päivystysosasto -> 
kuvantamistutkimukset  ja 

akuuttihoito

Aivoverenkiertohäiriyksikkö  
-> valitun hoitomuodon 

toteuttaminen ja 
elintoimintojen seuranta

Neurologian vuodeosasto  -> 
varhaisvaiheen kuntoutus

Jatkohoito (terveyskeskus, 
kuntoutusyksikkö, koti)            

-> myöhäisvaiheen 
kuntoutus 
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näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, asiakaslähtöisyys, yrittä-
jyys ja johtaminen, ohjaus- ja opetusosaaminen, palvelujen turvallisuus ja 
laatu sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kaikki 
edellä mainitut osa-alueet ovat yhtä tärkeitä sairaanhoitajan ammattitai-
don kannalta. Terveydenhuollon ammattilaisia ohjaavat yhteisesti sääde-
tyt kansainväliset säädöksen sekä Suomen laki potilasturvallisuudesta sekä 
palveluiden laadusta. (Rautava-Nurmi ym. 2015, s.19–26) 

8 HOITOTYÖ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖYKSIKÖSSÄ 

Kaikkien neurologisten potilaiden ensi-, teho- ja kirurgisen hoidon tavoit-
teena on jo aiheutuneen aivovaurion eli niin sanotun primaarivaurion pa-
henemisen estäminen ja uusien aivovaurioiden tai jo olemassa olevan ai-
vovaurion esto ja vähentäminen. Aivovaurioita pahentavia tekijöitä ovat: 
liian alhainen tai liian korkea verenpaine, hengitysvaikeudet ja elimistön 
liiallinen tai huono hapettuminen, kuume, kouristukset ja epileptiset koh-
taukset, anemia, elimistön nestetasapainon häiriöt, liian alhaiset tai liian 
korkeat verensokeriarvot sekä liian korkea kallonsisäinen paine. (Käypä 
hoito –suositus 2017) 
 
Tärkeimpiä aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon lopputulokseen vaikut-
tavia tekijöitä ovat oireiden nopea diagnosointi ja varhainen akuuttihoito 
siihen erikoistuneessa yksikössä (Käypä hoito –suositus 2016a). Neurologi 
Juha Huhtakangas (2016b) on listannut hyvin varustellun aivoverenkierto-
häiriöyksikön vaatimukset. Hänen mukaansa yksikössä tulee olla ympäri-
vuorokautinen valvonta sekä henkilökunta, joka on perehtynyt aivoveren-
kiertohäiriöiden hoitoon. Yksikössä tulee olla yhteiset hoitokäytännöt sekä 
hoidon tulee olla näyttöön perustuvaa. Yksikkö tulee sijaita sairaalassa, 
jossa on mahdollisuus kuvantamistutkimuksiin ympäri vuorokauden. Li-
säksi yksikössä tulee olla mahdollisuus potilaan jatkuvaan monitorointiin 
ja elintoimintojen seurantaan. Useissa tutkimuksissa tulikin esille, että 
hoito aivoverenkiertohäiriöyksikössä vähentää AVH-potilaiden kuollei-
suutta, lyhentää sairaalahoitoa sekä lisää mahdollisuuksia toipua omatoi-
miseksi. 
 
Hyvät käytänteet aivoverenkiertohäiriöpotilaan alkuvaiheen hoidossa liit-
tyvät potilaan elintoimintojen jatkuvaan tarkkailuun ja elintoimintojen on-
gelmien hoitoon ja sitä kautta komplikaatioiden ehkäisyyn. Ihmisen aivot 
saavat verta neljää valtimoa pitkin. Verenkierron aivoihin on oltava jatku-
vaa, sillä aivot eivät kykene varastoimaan verestä saamaansa happea ja 
energiaa, jotka ovat aivojen toiminnan kannalta välttämättömiä. Käyte-
tyissä tietolähteissä korostettiinkin riittävän hapetuksen ja verenkierron 
merkitystä hoidon alkuvaiheessa, jotta aivoverenkiertohäiriön synnyttä-
mät vauriot alkaisivat korjaantua ja vältyttäisiin uusilta aivokudosta vau-
rioittavilta komplikaatioilta.  
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Peruselintoimintojen turvaamisen lisäksi tärkeäksi asiaksi nousi kompli-
kaatioiden, kuten kallon sisäisen paineen nousun ehkäisy ja hoito. Tär-
keimmäksi asiaksi komplikaatioiden ehkäisyssä nousi potilaan kohonneen 
verensokerin ja lämpötilan hoito. Komplikaatioiden ja potilaan tilan huo-
nonemisen varhaisessa tunnistamisessa auttaa potilaan neurologisten oi-
reiden ja tajunnan tason säännöllinen havainnoiminen, tutkiminen ja kir-
jaaminen.  
 
Jokaiseen kappaleeseen on koottu tutkimuksissa ja muissa käytetyissä tie-
tolähteissä esiin tulleet keskeiset asiat siihen aivoverenkiertohäiriöpoti-
laan alkuvaiheen hoidon osa-alueeseen liittyen. 

8.1 Akuuttihoito 

Aivoverenkiertohäiriö on aina hätätilanne ja vaatii viiveetöntä lisäselvitte-
lyä sekä hoitoa. Hoidon kannalta ratkaisevaa on hoidon aloittamisen no-
peus. Jo ensimmäisinä tunteina oireiden alkamisesta voi syntyä peruutta-
mattomia vaurioita aivokudoksessa. Ensimmäisten oireiden ilmaannuttua 
tulee viivyttelemättä hakeutua hoitoon. Hoidon arviointi tehdään kiireelli-
senä ja näin vältytään pysyviltä keskushermosto vaurioilta. Ensisijaisen tär-
keää on vitaalielintoimintojen turvaaminen, mikä AVH tapauksissa edellyt-
tää veren happisaturaation mittaamista sekä verenpaineen ja sydämen 
sykkeen jatkuvaa seurantaa. Myös ohimenevän TIA-kohtauksen oireet on 
tutkittava heti, sillä usein ne viestittävät pysyvästä tukoksesta ja aivoin-
farktista. (Ahonen ym. 2015, s.356; Aivoliitto 2010.) 
 
Aivoinfarktien hoitoon käytetään liuotushoitoa eli trombolyysihoitoa. En-
nen liuoshoidon toteuttamista tulee suorittaa pään TT-kuvaus sekä tulee 
selvittää, että hoidolle ei ole vasta-aiheita. Yleisimpiä vasta-aiheita ovat 
vuotoalttius, aiempi suuri kirurginen toimenpide, aiemmat aivoverenvuo-
dot tai jos oireiden alkamisajankohta on epäselvä. Potilaalle voidaan suo-
rittaa liuotushoito, jos hänellä on kehittymässä oleva aivoinfarkti ja jos oi-
reiden alusta on alle 4,5 tuntia. Hoito toteutetaan kudosplasminogeenin 
aktivaattorilla, jota annetaan suonensisäisesti 0,9mg potilaan painokiloa 
kohden. Suomessa liuotushoitoa käytetään useammille aivoinfarktipoti-
laille kuin missään muussa EU-maassa. (Ahonen ym. 2015, s.356.) 
 
Mikäli potilaalle ei ole voitu antaa liuotushoitoa tai se ei ole tehonnut, voi-
daan todettu tukos pyrkiä poistamaan mekaanisesti siihen suunnitellulla 
erikoiskatetrilla, puhutaan trombektomiasta. Hoito voidaan antaa, mikäli 
oireiden alkamisesta on enintään 8 tuntia. Valtimonsisäinen katetrihoito 
suoritetaan viemällä mekaaninen katetri nivusvaltimon kautta haluttuun 
valtimoon ohjauskatetrin avulla. Katetrin kautta valtimoon viedään suonta 
laajentava stentti sekä imetään trombihyytymää pois valtimosta. Aivoval-
timon verenkierron palauttaminen eli rekanalisoituminen onnistuu tällä 
menetelmällä vähintään yhtä usein kuin liuotushoidolla. (Ahonen ym. 
2015, s.356) 
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Hollannissa toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että niille potilaille, joille 
tehtiin kuuden tunnin kuluessa trombektomia tai molemmat, sekä trom-
bektomia että valtimonsisäinen liuotushoito, oli 3 kuukauden kuluessa pa-
rempi ennuste ja toimintakyky kuin pelkän liuotushoidon saaneilla poti-
lailla (Berkhemer ym. 2015). Mekaaninen tukoksen poistaminen ei kuiten-
kaan ole yhtä yleistä kuin liuotushoito. (Ahonen ym. 2015, s.356.) 
 
Aivoverenvuodoista 10-15% hoidetaan leikkaushoidolla. Leikkaushoidon 
tarvetta arvioidaan kuvaamalla pää TT-kuvauksella. Leikkaushoito suorite-
taan, mikäli potilaan kunto sallii ja jos vuoto ei ole massiivinen ja se on pai-
kassa, josta leikkaaminen onnistuu. Leikattavat vuodot ovat pinnallisia ja 
pieniä. Usein vuotoalueella verenkierto tyrehtyy verisuonten supistumisen 
seurauksena, mikä mahdollistaa leikkauksen suorittamisen. Myös suurin 
osa valtimon pullistumista (aneurysma) suljetaan mikrokirurgisesti tai suo-
nensisäisesti, näin voidaan välttyä uusilta vuodoilta. (Aivovaurio n.d.) 
 
Mikäli potilaalla todetaan kaulavaltimon ahtauma, pyydetään verisuoniki-
rurgilta arvio leikkaushoidosta. Kaulavaltimon sisäkalvon ja sen alaisen pla-
kin poisto on aiheellinen, jos potilas oireilee ja hänellä on selvä (50–99%) 
ahtauma. Leikkaus tulee tehdä kahden viikon kuluessa arviosta. Leikkaus 
toteutetaan tekemällä viilto kaulavaltimoon ja poistamalla plakki sitä 
kautta. Toimenpide on riskialtis, sillä plakinpaloja ja pieniä verihyytymiä voi 
päästä verenkiertoon aiheuttaen aivoinfarktin toimenpiteen aikana. (Aho-
nen ym. 2015, s.358.) 

8.2 Peruselintoimintojen tarkkailu ja turvaaminen 

Tilanteesta riippumatta jokaisella potilaalla on oikeus saada laadultaan hy-
vää ja turvallista terveyden- ja sairaanhoitoa (Laki potilaan asemasta ja oi-
keuksista 785/1992). Potilaan peruselintoimintojen tarkkailulla pyritään 
olemaan tietoinen potilaan voinnista ja ennakoimaan mahdollisia voin-
nissa tapahtuvia muutoksia. Elintoiminnoissa tapahtuvat muutokset anta-
vat ajantasaista tietoa potilaan tilan vakavuudesta ja kertovat mahdollis-
ten lisäselvittelyiden tarpeellisuudesta. (Käypä hoito –suositus 2016b) 
 
Britannian sisätautilääkäriyhdistys (Royal College of Physicians) kehitti 
vuonna 2012 National Early Warning Scoren (NEWS) yhdenmukaistamaan 
aikuispotilaiden peruselintoimintojen arviointia ja seurantaa sekä mahdol-
listamaan yhä varhaisemman puuttumisen peruselintoimintojen häiriöihin 
sairaaloissa. Pisteytys auttaa tunnistamaan potilaan hengitystaajuuden, 
happisaturaation, verenpaineen, syketaajuuden, tajunnan tason, lämpöti-
lan ja niissä tapahtuvat muutokset sekä mahdollisen tarpeen lisähapen 
käytölle. (Taulukko 2) Muuttujat pisteytetään asteikolla 0-3. Mitä kauem-
pana normaalista fysiologisesta suureesta mittaustulos on, sitä korkeampi 
tulos on. Korkeat pisteet ennakoivat sydämenpysähdyksiä, tehohoitoon 
päätymistä sekä vuorokauden sisällä tapahtuvia kuolemia. (Karjalainen, 
Norrgård, Peltomaa, Pirneskoski, Rantala & Tirkkonen, 2018, s.786-788) 
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Taulukko 2. NEWS-aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä (Sairaanhoi-
tajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy, 2017) 

Fysiologi-
set suureet 

     2      1       0      1      2    3        3 

Hengitysti-
heys 

 9-11 12-20  21-24 ≤8 ≥25 

Happisatu-
raatio 

92-93 94-95 ≥96   ≤91  

Lisähappi kyllä  ei     

Lämpötila  35.1-
36 

36.1-
38 

38.1-
39 

≥39.1 ≤35  

Systolinen 
veren-
paine 

91-
100 

101-
110 

111-
219 

  ≤90  

Pulssi  41-50 51-90 91-
110 

111-
130 

≤40 ≥131 

Tajunnan 
taso 

  nor-
maali 

   poik-
keava 

 

8.2.1 Hengitys 

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon alkuvaiheessa ensisijaista on hengi-
tysteiden varmistaminen, aspiraation ehkäisy sekä riittävän hapettumisen 
ja ventilaation turvaaminen, sillä mahdollinen hapenpuute voi pahentaa jo 
olemassa olevaa aivovauriota. Potilaan hengitystä seurataan tarkkaile-
malla potilaan hengitystapaa, hengitystaajuutta, hengitysääniä, hengenah-
distusta ja sen voimakkuutta, mahdollista hengityksen apulihasten käyt-
töä, potilaan ihon väriä sekä hengityksen hajua. (Remes ym. 2015, s.13) 
 
Aivoverenkiertohäiriöissä potilaan hengityshäiriöt ja siitä johtuen alentu-
nut valtimoveren happipitoisuus ovat tavallisia, sillä usein ydinjatkeessa si-
jaitsevan hengityskeskuksen toiminta häiriintyy aivovaurion seurauksena. 
Muutokset potilaan hengitystaajuudessa, hengitysliikkeissä, hengitysta-
vassa ja hengitysäänissä viittaavat ensimmäisenä potilaan hengityksen vai-
keutumiseen. Hengitysvajaus voi ilmetä hapettumishäiriönä tai liiallisen 
hiilidioksidin kertymisenä elimistöön. Usein aivoverenkiertohäiriöpotilailla 
on lisäksi heikentynyt tajunnan taso, jolloin potilaan hengitys muuttuu pin-
nalliseksi. (Remes ym. 2015, s.13) 
 
Akuutin hengitysvajauksen kriteereinä pidetään hengitystaajuuden lisään-
tymistä (>25xmin), hiilidioksidin kertymistä elimistöön ja valtimoveren 
pH:n laskua (pH alle 7.35), veren happikyllästyneisyyden laskua (Sp02 alle 
90%) tai happiosapaineen laskua (< 8 kPa) ja hiilidioksidiosapaineen nou-
sua (>6kPa). Huomioitavaa on, että jo viiden sekunnin keskeytys aivojen 
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hapensaannissa voi johtaa tajuttomuuteen ja viiden minuutin hengitys-
katko peruuttamattomaan aivovaurioon. (Remes ym. 2015, s.13; Käypä 
hoito –suositus 2017) 
 
Yleisinä hengityksen hoitoon liittyvinä käytänteinä pidetään hengitysään-
ten kuuntelua vähintään kerran työvuoron aikana. Lisäksi potilaan hengi-
tysfrekvenssiä, hengitystapaa, -liikkeitä ja -ääniä tulisi seurata säännölli-
sesti. Potilaan hengitystä hoidettaessa on hyvä muistaa, että asentohoidot 
ovat erittäin tärkeässä asemassa potilaan keuhkojen tuulettumisen kan-
nalta. Potilaan vuodelepo heikentää liman poistumista keuhkoista sekä al-
tistaa keuhkojen kasaan painumiselle. Mikäli potilas on kovin limainen, 
myös liman imeminen potilaan suusta ja nielusta on tärkeää. Myös poti-
laan kovat kivut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia, ja siksi riittävästä ki-
pulääkityksestä tulee huolehtia. (Remes ym. 2015, s.13–14) 
 
Aivoverenkiertopotilaan alkuvaiheen hoidossa pyritään yli 92-95 % happi-
saturaatioon, mikä useissa tilanteissa vaatii 2-4 litran lisähapen antamista 
minuutissa. On tutkittu että 2 litran lisähapen antaminen yölliseen aikaan 
parantaa yöllistä happisaturaatiota ja vähentää saturaation laskuja. Chris-
tine Roffen ja muiden (2011) tekemässä tutkimuksessa todettiin 24 tunnin 
kuluessa aloitetun, vähintään 72 tunnin mittaisen, 2-3 litraa minuutissa an-
netun lisähapen antamisen parantavan potilaan NIHSS-pistetasoa, neljällä 
tai jopa enemmällä pisteellä viikon kuluessa sairastumisesta. NIHSS-
pisteytys kertoo potilaan neurologisesta tasosta ja hoidon tarpeesta. (Huh-
takangas 2016b) 
 
Mikäli edellä mainituista hoitotoimenpiteistä ei ole riittävää vastetta poti-
laan hengityksen korjaantumiselle, tulee potilaalle aloittaa lisähappi. Lisä-
happea annetaan potilaille, jotka hengittävät spontaanisti, joko happimas-
kin, varaavan happimaskin, happiviiksien tai CPAP-maskin kautta. Mikäli 
non-invasiivinen lisähappihoito ei riitä turvaamaan potilaan hengitystä tai 
potilas on tajuton, eikä kykene pitämään hengitysteitään auki, täytyy poti-
las intuboida ja asettaa hengityskonehoitoon. (Remes ym. 2015, s.12) 

8.2.2 Verenkierto ja sydämen toiminta 

Neurologisen potilaan yksi keskeisimmistä hoitotavoitteista on aivojen riit-
tävän verenkierron turvaaminen, sillä aivot eivät voi varastoida happea ja 
glukoosia, ja siksi niitä tarvitaan jatkuvasti. Liian alhainen verenpaine yh-
dessä elimistön hapenpuutteen kanssa lisää aivovammapotilaan kuollei-
suutta jopa 14–kertaiseksi. Kuolleisuuden vähentämiseksi systolinen ve-
renpaine tulisi pitää vähintään tasolla 120mmHg. (Käypä hoito–suositus 
2016a) 
 
Kohonnut verenpaine on elimistön tapa suojella aivoja infarktialueen laa-
jenemiselta sairauden akuuttivaiheessa. Aivoinfarktipotilaista jopa yli 80–
prosentilla verenpaine nouseekin sairauden alkuvaiheessa. Aivoinfarktin 
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jälkeistä kohonnutta verenpainetta tulisi alentaa ensimmäisen vuorokau-
den aikana vain, jos potilaalle on tehty trombektomia tai valtimonsisäinen 
liuotushoito, jolloin systolinen verenpainetavoite on 180-185mmHg. Ve-
renpainetta pyritään maltillisesti laskemaan myös, jos potilaalla on sydän-
taustaa esimerkiksi sydäninfarkti tai sydämen vajaatoiminta tai jos veren-
paine on merkittävästi koholla eli systolinen verenpaine on yli 220mmHg. 
Verenpaine laskee kuitenkin yleensä spontaanisti jo muutaman tunnin ku-
luessa, etenkin jos tukkeutunut aivovaltimo on avautunut. Aivoverenvuo-
topotilaiden kohdalla, tulisi verenpaine pysyä akuuttivaiheessa tasolla 
180/100 mmHg. (Huhtakangas 2016c) 
 
Mikäli verenpainetta on tarvetta laskea, tulee se tehdä maltillisesti ja ta-
voitetaso määritellä yksilöllisesti, joka on yleensä noin 150-180/80-
100mmHg. Verenpainetta laskevaa lääkettä valittaessa on hyvä muistaa, 
että verenpaineen laskeminen vasodilatoivilla lääkkeillä, esimerkiksi kal-
siumkanavansalpaajilla, voi heikentää aivojen perfuusiota ja pahentaa ai-
vojen hapenpuutetta. Akuuttihoidossa eniten käytettyjä verenpainetta 
alentavia lääkkeitä ovat labetaloli sekä enalapriili. Akuuttivaiheen jälkeen 
on verenpaineen alentaminen kuitenkin tärkeää, sillä kohonnut veren-
paine on yksi suurimmista aivoverenkiertohäiriön riskitekijöistä. (Huhta-
kangas 2016c) 
 
Aivovamman alkuvaiheessa lisämunuainen vapauttaa katekoliamiini-välit-
täjäaineita, joita ovat adrenaliini, noradrenaliini ja dopamiini. Katekoliamii-
nien vapautumisen johdosta potilaan sydämen rytmissä voidaan havaita 
muutoksia, mikä vaatii sydämen rytmin eli EKG:n jatkuvaa seurantaa. 
EKG:ssä havaittavia muutoksia voivat olla muun muassa ST-tason nousut 
tai laskut, pitkittynyt sydämen QT-aika sekä P- ja T-aaltojen muutokset. Li-
säksi kohonnut kallonsisäinen paine voi aiheuttaa brady- tai takykardiaa. 
Jatkuva EKG-monitorointi on ensisijaisen tärkeää etenkin aivoinfarktipoti-
laan akuuttihoidossa, sillä usein aivoinfarktin taustalla on jokin sydänpe-
räinen syy, kuten eteisvärinä. Potilaan jatkuvalla monitoroinnilla rytmihäi-
riöt usein havaitaan ja niitä voidaan hoitaa, jotta vältyttäisiin uusilta aivoin-
farkteilta. (Remes ym. 2015, s.22) 

8.2.3 Ravitsemus ja nestehoito 

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttihoitoon kuuluu olennaisena osana 
riittävä nesteytys, sillä suurin osa potilaista ovat sairauden akuuttivai-
heessa kuivuneita. Nestehoitoa aloitettaessa on kuitenkin muistettava 
välttää hypotonisia ja sokeripitoisia liuoksia, sillä ne lisäävät aivoturvotuk-
sen riskiä. Ensimmäisen vuorokauden aikana potilaan nesteytykseen suo-
sitellaankin fysiologista keittosuolaliuosta (Roine 2016). Potilasta nes-
teytettäessä on lisäksi muistettava seurata potilaan nestetasapainoa ja sii-
hen liittyen virtsamäärää, esimerkiksi kestokatetrin avulla. Lisäksi potilaan 
nestetasapainoa tulisi seurata päivittäin laboratoriokokeilla ja mahdolliset 
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elektrolyyttihäiriöt korjata tarvittavilla elektrolyyttilisillä. Aivoverenkierto-
häiriöiden nestehoidossa pyritään normovolemiaan, sillä liiallinen nestey-
tys altistaa aivoturvotukselle. (Dale ym. 2015) 
 
Fyysinen rasitus, stressi, tulehdukset ja traumat lisäävät ihmisen energian-
kulutusta ja siksi myös aivovammat nostavat potilaan energiantarvetta 50-
100%. Yksi merkittävimmistä kuolinsyistä akuuttivaiheen aivoinfarkeissa 
on kuitenkin aspiraatiopneumonia ja siksi potilaita pidetään pääsääntöi-
sesti ravinnotta ensimmäiset 24 tuntia. Vuorokauden jälkeen potilaan nie-
lemistä testataan (liite 1) ja jos se sujuu hyvin, ja potilas ei aspiroi keuhkoi-
hin, voidaan potilaalle aloittaa varovasti pehmeitä ja paksuja ruokia suun 
kautta. Mikäli potilaan nieleminen ei onnistu ja on aihetta epäillä aspiraa-
tiota, aloitetaan potilaalle pneumoniaa eli keuhkokuumetta estävä/hoi-
tava antibioottihoito. (Roine 2016) 
 
Potilaille, joilla nieleminen ei onnistu kolmen vuorokauden jälkeen, voi-
daan aloittaa ravitsemus nenämahaletkun kautta (Huhtakangas 2016e). 
Taas potilailla, joilla on esimerkiksi vaikea keuhko tilanne, eikä nenämaha-
letku ravitsemus onnistu, voidaan ravitsemus aloittaa myös suonensisäi-
sesti. Suonensisäistä ravitsemusta suositellaan aloitettavaksi keskuslaski-
mon kautta, sillä suonensisäiseen ravitsemukseen tarkoitetut valmisteet 
ärsyttävät verisuonia ja siksi niitä ei suositella annettavaksi pienten peri-
feeristen suonten kautta. (Remes ym. 2015, s. 22-23) 

8.2.4 Eritystoiminta 

Hoidon alkuvaiheessa virtsaamisen ja ulostamisen häiriöt ovat aivoveren-
kiertohäiriöpotilailla yleisiä. Yleensä häiriöiden taustalla ovat tajunnan ta-
son häiriöt, tuntopuutokset ja kommunikaatiovaikeudet. On tavallista, että 
potilaan virtsarakko ei alkuvaiheessa tyhjene ja jäännösvirtsaa kertyy run-
saasti, mikä taas aiheuttaa kastelua ja virtsaumpea. Potilasta voidaan aut-
taa virtsaamaan 2–6 tunnin välein katetroimalla potilas. Usein aivoveren-
kiertohäiriön hoidon alkuvaiheessa potilaalle kuitenkin laitetaan kertaka-
tetroinnin sijasta kestokatetri, jonka avulla potilaan nestetasapainoa voi-
daan luotettavasti seurata. Myös potilaan vatsa tulee toimittaa säännölli-
sesti, mikäli vatsa ei toimi spontaanisti. (Huhtakangas 2016d) 

8.3 Tajunta ja neurologiset oireet 

Tajunnan tason ja neurologisten oireiden tarkkailulla pyritään havaitse-
maan mahdollinen oireiden eteneminen, jotta syiden selvittäminen ja 
hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Oireiden ymmärtämistä aut-
taa aivojen rakenteen, toimintojen ja verisuonitusten tunteminen. Vaurio 
aivoissa heijastaa oireet vastakkaiselle puolelle elimistössä. Tämä on hyvä 
muistaa, jos potilaalle alkaa ilmaantua uusia oireita toiselle puolelle kehoa 
mikä tarkoittaa, että myös toiselle puolelle aivoissa on syntynyt vauriota, 
joka taas vaatii reagointia. Uuden aivovaurion lisäksi oireiden eteneminen 
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voi merkitä aivokudoksen turvotusta tai tulehdusta. (Remes ym. 2015, 
s.41) 
 
Tajunta määritellään ominaisuudeksi, jonka avulla ihminen on tietoinen it-
sestään ja ympäristöstään suhteessa omaan menneisyyteensä, nykyisyy-
teensä ja tulevaisuuteensa. Tajunnan tason laskeminen johtaa useimmiten 
ensin uneliaisuuteen ja pikkuhiljaa kun tajunnan taso laskee edelleen, on 
potilaaseen vaikea saada kontaktia, eikä hän reagoi ärsykkeille odotetulla 
tavalla. Kun potilas ei ole enää heräteltävissä, puhutaan tajuttomuudesta.  
(Aivotalo.fi, n.d.b) 

8.3.1 Tajunnan tason määritys 

Clascow Coma Scale (GCS) on mittari tajunnan tason arviointiin. Mittari on 
kansainvälisesti hyväksytty ja käytetty. (Taulukko 3) GCS:n avulla voidaan 
arvioida potilaan tajunnan tasoa, tarkkailemalla potilaan silmien avaa-
mista, puhevastetta sekä liikevastetta. Mittarin avulla potilas pisteytetään 
sen mukaan, miten hän reagoi ärsykkeisiin. Potilas pisteytetään 3–15 pis-
teellä, niin että pienemmät pisteet kertovat tajunnan tason laskusta. (Ai-
votalo.fi, n.d.b) 

Taulukko 3. Glascow Coma Scale (GCS) (Aivotalo.fi, n.d.b) 

Silmien avaaminen Verbaalinen 
vaste 

Motorinen vaste 

Spontaanisti (4) Orientoitunut (5) Noudattaa kehotuksia (6) 

Puheelle (3) Sekava (4) Paikallistaa kivun (5) 

Kipuun (2) Sanoja (3) Koukistaa/fleksoi kivulle (4) 

Ei vastetta (1) Ääntelyä (2) Abnormi koukistus/fleksio (3) 
 Ei vastetta (1) Jäykistää/ekstensio kivulle (2) 
  Ei vastetta (1) 

  Pisteet yhteensä: (3-15) 

 
Tajunnan tason arviointi aloitetaan puhuttelemalla potilasta, ilman että 
potilaaseen kosketaan. Mikäli potilaan silmät eivät ole spontaanisti auki, 
tulee häntä kehottaa avaamaan silmänsä. Potilaita, joilla on alentunut ta-
junnan taso, tulee usein koskettaa tai jopa ravistaa ennen kuin he avaavat 
silmiään. (Aivotalo.fi, n.d.b) 
 
Seuraavaksi arvioidaan potilaan puhevastetta kysymällä potilaalta yksin-
kertaisia kysymyksiä. Orientoitunut potilas osaa kysyttäessä kertoa kuka 
hän on, missä hän on sekä mikä päivä, kuukausi ja vuosi on kyseessä. Se-
kava potilas ei ole välttämättä orientoitunut, mutta hän pystyy käymään 
keskustelua. Joissain tapauksissa puheen tuottaminen on vain yksittäisiä 
sanoja tai ääntelyä tai potilas ei välttämättä ole kykenevä tuottamaan pu-
hetta laisinkaan. (Aivotalo.fi, n.d.b) 
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Liikevaste on paras kuvaamaan aivojen toimintaa ja mahdollisen vaurion 
laajuutta. Tajutonkin ihminen voi reagoida tuntoärsykkeisiin tajuttomuu-
den asteen ja mahdollisen aivovaurion sallimissa rajoissa. Tajuton ihminen 
reagoi kipuärsykkeeseen väistämällä tai paikantamalla kivun, koukista-
malla raajojaan tai jäykistämällä raajojaan. (Aivotalo.fi, n.d.b) 
 
Raajaparien voima ja liikevaste arvioidaan symmetrisesti molemmin puo-
lin. Liikevasteen arvioinnissa on muistettava, että eri aivopuolien vauriot 
heijastavat vastakkaisesti raajoihin. Liikevastetta arvioidessa kiinnitetään 
huomiota raajojen voimaan, liikkuvuuteen, liikkeiden sujuvuuteen, käsien 
puristusvoimaan ja siihen ovatko raajojen liikkeet painovoiman voittavia. 
(Aivotalo.fi, n.d.b) 
 
Pelkkä potilaan saamien GCS pisteiden merkitseminen ei kuitenkaan riitä 
kuvaamaan potilaan tilaa, vaan tulee kuvaus potilaan voinnista, puheen-
tuotosta, käyttäytymisestä ja reagoinnista tehdä myös sanallisesti. Usein 
neurologisia oireita, diagnooseja ja toimenpiteitä kuvataan erilaisilla vie-
raskielisillä käsitteillä (Liite 2).  

8.3.2 Neurologisten oireiden arviointi 

Neurologiset oireet voidaan jaotella raajaoireisiin, tuntohäiriöihin, kielelli-
siin häiriöihin sekä näköhäiriöihin. Potilaan neurologisia oireita kartoite-
taan paitsi määrittämällä tajunnan taso, mutta myös tutkimalla potilaan 
pupillit. Reagoivatko mustuaiset valolle (pieneneekö, suureneeko), ovatko 
pupillit symmetriset ja onko katse kääntyneenä toiseen suuntaa, ilman 
että katsetta saadaan siirrettyä toisen suuntaan. Mikäli pupillit eivät reagoi 
normaalisti, on potilaan keskiaivoissa toimintavajautta. Lisäksi pupillien 
muutokset voivat johtua kohonneesta kallonsisäisestä paineesta. (Remes 
ym. 2015, s. 9-11) 
 
Pupillien tutkimisen lisäksi tulee potilaan raajavoimat kokeilla. Raajojen 
toiminnasta arvioidaan, pystyykö potilas kohottamaan raajojaan ja puris-
tamaan käsillään symmetrisesti. Lisäksi tarkkaillaan raajojen mahdollista 
spastisuutta, tuntopuutoksia, jäykistelyä sekä kouristuksia. Pupillien ja raa-
javoimien tutkimisen yhteydessä tulee myös potilaan mahdollisia puheen-
tuoton vaikeuksia arvioida. Neurologista potilasta tutkittaessa on muistet-
tava, että potilas voi vammansa vuoksi olla sekava, levoton ja aggressiivi-
nen, mikä vaatii hoitajalta erityistä tarkkaavaisuutta. (Remes ym. 2015, s. 
9-11) 

8.4 Turvotuksen ja kallonsisäisen paineen ehkäisy ja hoito 

Kallonsisäinen turvotus todetaan pään TT-kuvien perusteella, mittaamalla 
kallon sisäistä painetta tai kliinisten oireiden perusteella. Keskeisimmät 
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kliiniset merkit potilaan kallonsisäinen paineen noususta ovat: tajunnanta-
son lasku, vamman puoleisen mustuaisen laajeneminen sekä motoriset 
puolierot. (Käypä hoito –suositus 2017) 
 
Turvotusta pyritään rajoittamaan pitämällä kehon lämpötila ja verensokeri 
matalalla sekä potilas puoli-istuvassa asennossa. Mikäli aivoturvotusta ei 
kuitenkaan saada vähennettyä konservatiivisten hoitojen avulla, voidaan 
kallon sisälle tehdä tilaa poistamalla aivoselkäydinnestettä aivoista. Ai-
voselkäydinnestettä poistetaan neurokirurgisessa toimenpiteessä, jossa 
muovinen shunttiletku viedään aivokammiosta verenkiertoon turvaamaan 
aivoselkäydinnesteen kierto. Mikäli turvotus aivoissa on laaja ja aivorunko 
on puristuksessa, voidaan kuollutta kudosta poistaa kirurgisesti. Lisäksi ai-
vojen turvotusta voidaan helpottaa poistamalla osa kallon luusta, mikä 
mahdollistaa aivojen turpoamisen, aiheuttamatta lisävahinkoa. (HYKS 
Neurologian klinikka, 2013a) 

8.4.1 Lämpötila 

Lämmön seuranta ja tarvittaessa sen laskeminen kuuluu olennaisena 
osana aivoverenkiertohäiriöpotilaan alkuvaiheen hoitoon. Kehon lämpö-
tila voi nousta lämmönsäätelykeskuksen vauriosta tai tulehduksesta joh-
tuen.  Kehon lämpötilan nousu on haitallista hapen puutteesta kärsivän ai-
vokudoksen aineenvaihdunnalle. Lämmönnousu aivoissa lisää myös aivo-
jen verenkiertoa nostaen samalla kallonsisäistä paineitta. Yli 37,5 asteen 
ruumiinlämpöä pyritään laskemaan lääkkeillä. Lämmönnousua voidaan 
hoitaa ja ehkäistä myös kevyellä vaatetuksella ja huoneilmaa viilentämällä. 
Syy kuumeelle täytyy kuitenkin aina selvittää laboratoriokokeilla ja mah-
dollinen tulehdus hoitaa antibiooteilla. (Remes ym. 2015, s.22) 

8.4.2 Verensokeri 

Aivot tarvitsevat glukoosia energianlähteenä, mutta liian korkea verenso-
keripitoisuus huonontaa aivojen tilaa pahentamalla mahdollista iskemiaa 
aivoissa. Liian korkealla verensokerilla eli hyperglykemialla on todettu ole-
van yhteys akuutin vaiheen suurentuneeseen kuolleisuuteen aivoinfarkti- 
ja aivoverenvuotopotilailla. Korkea verensokeri stimuloi veren hyytymistä, 
mikä selittää hidastuneen suonen avautumisen (Reshia ym. 2017). Korkea 
verensokeri altistaa paitsi aivoinfarktin laajentumiselle, mutta myös suu-
rentuneeseen vuotoriskiin, sekä aivoturvotukseen (Soinila ym. 2006, s. 
310). Liian alhainen verensokeri puolestaan voi aiheuttaa aivokudoksen ai-
neenvaihdunnallisen ongelman. Optimaalista verensokeri tasoa ei tiedetä, 
mutta Käypä hoito –suosituksen (2017) mukaan verensokerin tavoitteena 
pidetään 4,4-8,6 mmol/l ja diabeetikoilla 5,5-11,1mmol/l. Verensokeri ta-
son seurannassa on oltava huolellinen ja verensokeri tulee mitata säännöl-
lisesti, koska insuliinihoidon jälkeen hypoglykemian riski on aina olemassa. 
(Remes ym. 2015, s.23) 
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8.5 Kivun ja pahoinvoinnin hoito 

Usein aivoverenkiertohäiriöpotilaat ovat melko kivuttomia sairauden alku-
vaiheessa, mikä osaltaan hidastaa myös potilaiden hoitoon hakeutumista. 
Kuitenkin päänsärkyä voi esiintyä, etenkin aivoverenvuotopotilaiden koh-
dalla ja pahasta kudosvauriosta kärsivillä. Mahdollinen kipu on tärkeää hoi-
taa, sillä kivun myötä potilaan kallonsisäinen paine voi nousta tai kipu voi 
olla merkkinä jo kohonneesta paineesta aivoissa. (Remes ym. 2015, s. 24) 
 
Neurologisen potilaan kivunhoitoon sopii parhaiten parasetamolivalmis-
teet ja sedatiivisia lääkkeitä on syytä välttää, sillä ne voivat heikentää poti-
laan kognitiivista suorituskykyä ja täten vaikeuttaa potilaan voinnin ja neu-
rologisten oireiden seurantaa. Opiaattien käyttö voi lisäksi laskea potilaan 
verenpainetta merkittävästi tai vastaavasti nostaa potilaan kallonsisäistä 
painetta. (Käypä hoito –suositus 2017) 
 
Pahoinvointi on yleistä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kohdalla. Usein 
syynä pahoinvoinnille on kohonnut aivopaine. Myös äkillinen oksentami-
nen, ilman edeltänyttä pahoinvointia voi olla merkki aivopaineen nou-
susta. Pahoinvointia hoidetaan paitsi hoitamalla syytä taustalla, mutta 
myös lääkkeellisesti. Lääkkeeksi aivoverenkiertohäiriöpotilaiden pahoin-
vointiin suositellaan Primperania ja se annostellaan usein suonensisäisesti 
annoksella 10 mg x 1–3. (Käypä hoito –suositus 2017; Remes ym. 2015, s. 
24) 

9 KUVAILEVA KIRJALLISUUSKATSAUS 

Yleiskäsitteenä kirjallisuuskatsaus on metodi, jossa tutkitaan aiheesta jo 
aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on 
koota yhteen jo aiemmin aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja pyrkiä niiden poh-
jalta rakentamaan kokonaiskuvaa tietyistä asiakokonaisuuksista. Kirjalli-
suuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, joita ovat kuvaileva kir-
jallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-analyysi. 
(Salminen 2011, s.1–6) 
 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisimmin käytetty kirjallisuuskatsauksen 
tyypeistä. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta luonnehditaan ilman tarkkoja 
sääntöjä tapahtuvaksi yleiskatsaukseksi aiheesta. Usein kuvailevassa kirjal-
lisuuskatsauksessa käytetyt aineistot ovat laajoja, eivätkä niitä rajaa tiukat 
säännöt. Myös tutkimuskysymykset ovat kuvailevassa kirjallisuuskatsauk-
sessa yleensä systemaattista kirjallisuuskatsausta ja meta-analyyseja väl-
jempiä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan vielä kahteen hieman toisis-
taan eroaviin variaatioihin, joita ovat narratiivinen ja integroiva katsaus.  
(Salminen 2011, s.6) 
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Tähän opinnäytetyöhön valikoitui narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Narra-
tiivisessa kirjallisuuskatsauksessa voidaan hyödyntää eri metodisia lähtö-
kohtia hyödyntäneitä tutkimuksia eikä tutkimusaineistoa tule seuloa yhtä 
tarkasti ja systemaattisesti kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. 
Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään antamaan mahdollisim-
man laaja kuva käsiteltävästä aiheesta, kuitenkin pyrkimällä siihen, että 
lopputulos on helppolukuinen. Narratiivinen katsaus pitää sisällään viisi 
vaihetta, joita ovat tutkimusongelman asettaminen, käytettävän aineiston 
keruu, aineiston laadun arviointi, aineiston analysointi ja tulkinta sekä tu-
losten esittäminen. Narratiivisesta kirjallisuuskatsauksesta voidaan vielä 
erottaa kolme toteuttamistapaa: toimituksellinen, kommentoiva sekä 
yleiskatsaus, joista tähän opinnäytetyöhön valikoitui yleiskatsaus. (Salmi-
nen 2011, s.7–8) 

10 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla sel-
vittää, mitä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoito AVH-yksikössä pitää si-
sällään ja mikä merkitys sillä on aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon kan-
nalta. Tehtävänä oli koota yhteen aiheesta jo aiemmin tutkittua tietoa ja 
koota niiden pohjalta halutusta aiheesta luotettava ja mahdollisimman 
kattava kokonaiskuva.  

10.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena on hakea tutkittua tietoa siitä, mitä aivove-
renkiertohäiriöpotilaan hoitotyö pitää sisällään hoidon alkuvaiheessa aivo-
verenkiertohäiriöyksikössä. Tavoitteena on kerätä yhteen tietoa hyvästä 
aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttihoidosta ja tarkkailusta. Tarkoituk-
sena on, että koottua tietoa voitaisiin hyödyntää aivoverenkiertohäiriöi-
den hoitoon tarkoitetussa yksikössä hoidon kehittämisessä, vastaamaan 
kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja tutkimuksissa esille tulleita hyvän 
aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitotyön tunnusmerkkejä. 
 
Kysymykset joihin tiedonhaulla pyritään vastaamaan:  
 

 AVH-yksikön vaatimukset, toiminta ja merkitys aivoverenkiertohäi-
riöpotilaan hoidon kannalta 

 Mitkä ovat hyvät käytänteet aivoverenkiertohäiriöpotilaan alkuvai-
heen hoidossa ja tarkkailussa?  

 Millaisia asioita AVH-potilaan alkuvaiheen hoidossa ja seurannassa 
tulisi ottaa huomioon? 
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10.2 Tiedonhaku 

Tiedonhaku pohjautui asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja niiden pohjalta 
luotuihin hakusanoihin. Tiedonhaku aloitettiin järjestelmällisesti ennalta 
valituista tietokannoista, joista oletettiin löytyvän aiheeseen liittyvää 
oleellista, tutkittua ja näyttään perustuvaa tietoa. Käytettyjä tietokantoja 
olivat Terveysportti ja sen alta löytyvät Käypä hoito -suositukset, Chinal 
sekä PubMed. Lisäksi tietoa haettiin hoitoalan oppikirjoista sekä muusta 
aiheeseen liittyvästä tietokirjallisuudesta. Tiedonhaussa ja aineiston valin-
nassa hyödynnettiin ennalta laadittuja sisäänotto- ja ulossulkukriteerejä 
(Taulukko 4). 
 

Taulukko 4. Tutkimusten sisäänotto- ja ulossulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimuskieli Suomi tai Englanti Tutkimuksen kieli joku muu kuin 
Suomi tai Englanti 

Tutkimus tehty vuosina 2008-
2018 

Tutkimus tehty aiemmin kuin vuonna 
2008 

Tutkimus on vapaasti saatavilla Tutkimus ei ole vapaasti saatavilla 

Lähteiden luotettavuus Lähteiden epäluotettavuus 

Aineisto käsittelee aivoveren-
kiertohäiriöpotilaan akuuttihoi-
toa 

Aineisto käsittelee aivoverenkierto-
häiriöpotilaan kuntoutusta tai jatko-
hoitoa 

 
Tiedonhaussa hyödynnettyjä hakusanoja kuvataan taulukossa 5. Aluksi 
tutkimusartikkeleita tarkasteltiin otsikkojen perusteella. Otsikkojen perus-
teella valituista tutkimuksista luettiin abstraktit, joiden perusteella haku-
kriteereihin soveltuvat tutkimukset joko valittiin mukaan kirjallisuuskat-
saukseen tai jätettiin sen ulkopuolelle. Mukaan valittujen tutkimusten ja 
materiaalien tuli käsitellä juuri aivoverenkiertohäiriöitä, aivoverenkierto-
häiriöiden akuuttivaiheen hoitoa sekä akuuttivaiheeseen liittyviä kompli-
kaatioita ja niiden hoitoa.  
 
Kirjallisuuskatsaukseen mukaan valittujen materiaalien lähteiden tuli olla 
luotettavia ja aineiston tuli olla näyttöön perustuvaa. Tiedonhaku rajattiin 
vuosiin 2008–2018. Alkuperäisen aineiston ja tutkimusten kielenä tuli olla 
joko suomi tai englanti. Lisäksi aineiston tuli olla vapaasti saatavilla.  
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Taulukko 5. Tiedonhakutaulukko 

HAKU Hakusanat Tutkimukset 

PubMed 1. haku acute stroke AND stroke 
unit AND nursing 

Hakutuloksia 5 kpl otsi-
kon perusteella valittuja 2 
 abstraktin perusteella 
valittuja 1kpl 

PubMed 2. haku acute stroke AND stroke 
unit AND nursing AND 
oversight 

Hakutuloksia 3 kpl  otsi-
kon perusteella valittuja 
1kpl  otettu mukaan 0 
kpl 

PubMed 3. haku acute AND stroke AND 
care  

Hakutuloksia 11508 kpl  
hakua rajattu sisäänotto- 
ja poissulkukriteereiden 
mukaan  tuloksia 1000 
kpl  valittu 5 kpl otsikon 
perusteella  abstraktin 
perusteella valittuja 2 kpl 

CHINAL 1. haku Stroke Units  Hakutuloksia 404 kpl  
hakua rajattu sisäänotto- 
ja ulossulkukriteereiden 
mukaan  tuloksia 17 kpl 
 abstraktin perusteella 
valittu 1kpl 

Terveysportti  aivoverenkiertohäiriö, 
aivoinfarkti, TIA, aivove-
renvuoto, peruselintoi-
minnot, tajunnan taso,   

 

Käypä hoito AVH-yksikkö, aivoveren-
kiertohäiriö, AVH-
potilaan kohonnut ve-
renpaine, aivovammat 

 

 

10.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Työn näyttöön perustuvuutta ja luotettavuutta lisää, työssä hyödynnetyt 
useat aiheeseen liittyvät käypä hoito –suositukset. Suosituksia päivitetään 
usein, mikä tekee tiedosta ajankohtaista ja lisää suositusten luotetta-
vuutta. Suositukset voivat toisaalta myös osin heikentää työn luotetta-
vuutta, sillä hoitotieteessä tulee jatkuvasti uusia tutkimuksia ja siksi suosi-
tukset usein myös vanhenevat nopeasti. Englanninkielisten tutkimusten 
kohdalla luotettavuutta taas heikentää se, ettei niistä saatua tietoa voida 
aina hyödyntää, sillä tieto ei aina sovellu Suomen hoitotyön kriteereihin.  
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Opinnäytetyössä käytettiin käypä hoito –suositusten ja englanninkielisten 
tutkimusten lisäksi painettuja oppi- ja tietokirjalähteitä, jossa tieto on mo-
neen kertaan tarkistettua ja sen vuoksi pääsääntöisesti luotettavaa. Pai-
nettujen kirjojen luotettavuutta kuitenkin heikentää niiden hidas päivitty-
minen ja sen vuoksi tieto niissä voi joskus olla uusien tutkimusten valossa 
vanhentunutta. Lähteistä saatua tietoa on työssä kuitenkin pyritty arvioi-
maan kriittisesti ja tieto on tarkistettu useasta eri lähteestä. Juuri tämän 
kriittisen suhtautumisen vuoksi, on työhön valitun tiedon oletettu olevan 
luotettavaa.  
 
Opinnäytetyön luotettavuutta lisää työssä käytetyt luotettavat tietokannat 
ja niistä löydetyt lähteet. Käytettyjä lähteitä on pyritty arvioimaan kriitti-
sesti ja huomiota kiinnitettiin etenkin lähteiden julkaisu- ja päivitysvuosiin 
ja sitä kautta tiedon ajankohtaisuuteen.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä eettiset lähtökohdat on pyritty huomioimaan, 
noudattamalla kaikissa työn vaiheissa hyviä tieteellisiä käytäntöjä, joita 
ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Työn luotettavuutta on pyritty li-
säämään arvioimalla työtä kriittisesti läpi opinnäytetyöprosessin. Työ luet-
tiin toistuvasti läpi prosessin eri vaiheissa, jolloin mahdolliset asiavirheet ja 
epäjohdonmukaiset asiakokonaisuudet huomioitiin ja korjattiin. Lisäksi 
työssä kiinnitettiin huomiota aiheen rajaukseen ja sen merkitsemiseen, 
mikä auttoi pitämään työn hallittuna kokonaisuutena, mikä toimii luotet-
tavuutta lisäävänä tekijänä.  
 
Tietolähteiden eettisyyttä tukee pohdinta siitä, palveleeko lähteiden laatu 
ja määrä opinnäytetyölle asetettua tarkoitusta ja tavoitteita. (Leino-Kilpi & 
Välimäki 2012, s. 366) Lähteitä valittaessa on kiinnitettävä huomiota paitsi 
tiedon ajankohtaisuuteen, mutta myös soveltuvuuteen. Luotettavuutta 
työssä lisää, että tieto on tarkoitettu juuri käsiteltävään aiheeseen, eikä 
sitä ole sovellettu muista käyttötarkoituksista. Työn eettisyyttä tukee li-
säksi riittävän kattava näkökulma, jonka toteutumista edesauttaa työssä 
hyödynnetyt useat eri tietolähteet. 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty yksin, mikä voi toimia eri näkökulmia rajaa-
vana ja sitä kautta luotettavuutta heikentävänä lähtökohtana. Opinnäyte-
työprosessissa on kuitenkin saatu tukea ohjaavalta opettajalta sekä kanssa 
opiskelijoilta ja heiltä saadun palautteen perusteella työtä on muunnettu 
haluttuun suuntaan, mikä on laajentanut työn näkökulmaa ja sitä kautta 
lisännyt luotettavuutta.   
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11 POHDINTA 

Opinnäytetyön aihe valikoitui oman kiinnostuksen pohjalta ja se varmistui 
aivoverenkiertohäiriöyksikössä suoritetun profiloivan harjoittelun myötä. 
Oma kiinnostus aiheeseen, teki opinnäytetyöprosessista kiinnostavan ja 
halu oppia lisää aiheesta tuki tiedonhakuprosessia sekä ammatillista kas-
vua.  
 
Kirjoitusprosessin aikana tuli usein tilanteita, joissa vaadittiin luovuutta ja 
ongelmanratkaisutaitoja, näitä ominaisuuksia tarvitaan usein myös sai-
raanhoitajan työssä. Juuri nämä opinnäytetyötprosessissa eteen tulleet 
haastavat tilanteet, tukivat ammatillista kasvua. Sairaanhoitajan tulee 
työssään pystyä perustelemaan potilaille, omaisille sekä muulle henkilö-
kunnalle valitsemansa työtavat ja tekemänsä ratkaisut. Näiden eettisesti 
hyväksyttävien perustelujen taustalla toimii tutkittu ja näyttöön perustuva 
tieto, mitä myös tämä työ pyrkii osaltaan vahvistamaan.  
 
Opinnäytetyön työstäminen alkoi aiheen valinnalla ja sitä seuranneella tie-
donhaulla. Tiedonhaun jälkeen aineisto luokiteltiin ja sen pohjalta lähdet-
tiin rakentamaan mahdollisimman selkeää ja johdonmukaista kokonai-
suutta aiheesta. Kokonaiskuvan muodostuttua opinnäytetyön kirjallista 
tuotosta lähdettiin hahmottamaan sisällysluettelon avulla. Sisällysluette-
losta pyrittiin muodostamaan mahdollisimman selkeä ja informatiivinen, 
jonka perusteella lukija voisi muodostaa käsityksen työn sisällöstä, aihetta 
ennalta tuntematta.  
 
Opinnäytetyöstä pyrittiin rakentamaan tiedoltaan kattava ja luotettava 
sekä rakenteeltaan selkeä ja lukijan mielenkiinnon herättävä kokonaisuus. 
Haasteena opinnäytetyön prosessissa oli saada työstä sisällöltään kattava 
mutta samalla helposti luettava ja välttyä työn paisumiselta liian suureksi 
ja puuduttavaksi tietopaketiksi. Lukijan mielenkiintoa pyrittiin pitämään 
yllä aihetta havainnollistavien kuvien, liitteiden ja taulukoiden avulla. 
 
Valmis raportti on osoitus siitä, että hallitsen tuotokseen valitun tiedon ja 
kykenen luomaan siitä luotettavan, johdonmukaisen ja selkeän kokonai-
suuden. Työn kohderyhmänä voidaan pitää hoitoalan ammattilaisia sekä 
opiskelijoita, sillä työssä on käytetty jonkin verran ammattisanastoa sekä 
ammattilaisille tarkoitettuja tietolähteitä, jonka lukijan on oletettu hallit-
sevan ja osaavan käyttää oikeaoppisesti. Oletuksena on, että lukijalla on 
hallussaan hoitotyön perusteet, joita hyödyntäen lukija voi sisäistää luke-
mansa.   

11.1 Kehittämisehdotukset 

Opinnäytetyön tuotos on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen metodeilla ra-
kennettu asiakokonaisuus aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttihoidosta 
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AVH-yksikössä. Työn tarkoituksena on tukea sekä valmiiden että vielä opis-
kelevien sairaanhoitajien ammatillista itseluottamusta aivoverenkiertohäi-
riöpotilaan hoidossa. Kokonaisuus on pyritty rakentamaan sekä kansallis-
ten että kansainvälisten suosituksien ja tutkimusten pohjalta kokonaisuu-
deksi, joka vastaa aivoverenkiertohäiriöpotilaan hyvän hoitotyön tunnus-
merkkejä.  
 
Väestön ikääntyessä aivoverenkiertohäiriöt tulee tulevaisuudessa ole-
maan yhä merkittävämpi kansanterveydellinen ongelma Suomessa. Juuri 
tämän kansanterveydellisen merkittävyyden vuoksi, paitsi aivoverenkier-
tohäiriöiden ennaltaehkäiseminen mutta myös akuuttihoito tulee ole-
maan yhä suuremmassa roolissa potilaiden selviämisen ja toipumisen kan-
nalta. Akuuttihoidon merkittävyys aivoverenkiertohäiriöpotilaan ennus-
teen kannalta, lisää tulevaisuudessa tarvetta tutkia aivoverenkiertohäi-
riöpotilaan hoitoa yhä enemmän ja sitä kautta saadut tulokset tulee viedä 
käytännön hoitotyöhön. Juuri tämän uuden tiedon vieminen käytäntöön 
on mielestäni hyvä lähtökohta opinnäytetyön tekemiselle.  
 
Tämän opinnäytetyön aihe on rajattu käsittelemään aivoverenkiertohäi-
riöpotilaan alkuvaiheen hoitoa aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon tarkoi-
tetussa yksikössä ja siksi siitä on jätetty kokonaan pois potilaiden kuntou-
tuksen, jatkohoidon sekä sairauden ennaltaehkäisyn näkökulmat. Jatkossa 
voisi aihetta käsitellä alkuvaiheen kuntoutuksen ja kuntouttavan työotteen 
näkökulmasta, sillä juuri alkuvaiheen kuntoutuksella on merkittävä rooli 
potilaan toimintakyvyn ja toipumisen ennusteen kannalta.   
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Liite 1 AVH-potilaan nielemisen arviointi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  



33 
 

 
 

Liite 2 Neurologista sanastoa 
 

 Abducens pareesi: silmän loitontajahermon pareesi. Silmä karsastaa sisäänpäin. 

 Afasia: puheen tuoton ja/tai ymmärtämisen vaikeus 

 Apraksia: vaikeus suorittaa tahdonalaisia liikkeitä. Tällöin tututkin toimintamallit 
ovat usein ’’hukassa’’ tai muuttuneet. (Ei johdu raajojen liikerajoituksista tai ym-
märtämisvaikeudesta.) 

 Alafacialis pareesi: suupieli roikkuu 

 Alien hand: potilaan käsi liikkuu omia aikojaan. Potilas ei tunne kättään tai sen liik-
keitä. 

 Anisokoriset pupillit: erikokoiset pupillit (voi olla potilaalla luonnostaan) 

 Ataksia: potilaan liikkeet nykiviä, eivätkä esimerkiksi kädet tahdo osua kohteeseen 

 Babinski: jalkapohjaa raaputettaessa kantapäästä kohti varpaita, on normaalireak-
tio, jos varpaat käpristyvät. Hemipareesin puoleisessa raajassa varpaat yleensä 
ojentuvat, tällöin babinskin-testi merkitään positiiviseksi. 

 Basillaaritromboosi: kallonpohjan valtimon tukos. 

 CEA: kaulavaltimon leikkaus, jossa valtimosta poistetaan sisäkalvoa ja sen alaista 
plakkia.  

 Devioida: esimerkiksi katse voi devioida oikealle, mikä tarkoittaa, että katse on 
kääntyneenä oikealle eikä sitä saada houkuttelemallakaan keskiviivaan. 

 Dissekaatio: verisuonen sisäkalvon repeäminen. 

 Diplopia: kaksoiskuvat 

 Dysmetria: liikkeiden epätarkkuus, esimerkiksi sorminenänpääkokeessa sormi voi 
osua nenänpään sijaa poskelle tai leukaan. 

 Dysartria: puheen puuromaisuus, epäselvyys. Tästä kärsivät usein kuitenkin ym-
märtävät puhetta. 

 Extensio: ojennus 

 Flexio: koukistus 

 Hemangiooma: usein hyvänlaatuinen verisuonikasvain. 

 Hemipareesi: raajojen toispuoleinen halvausoireisto. 

 Hemiplegia: toisen puolen raajoissa ei ole mitään aktiviteettia. 

 Hemikraniektomia: toimenpide, jossa kallon luuta poistetaan estämästä aivojen 
turvotuksen aiheuttamaa tilan ahtautta kallon sisällä. Kallon luu on tällöin poissa 
usein 2-3 kuukautta, jonka jälkeen se korvataan keinomateriaalilla infektioriskin 
vuoksi.  

 Jargon: potilas tuottaa puhetta, mutta puhe on ’’siansaksaa’’, joitain selviä sanoja 
voi tulla.  

 Katsepareesi: silmien liikuttajahermon halvaus.  

 Liqvor: aivoselkäydinneste 

 Locked-in-oireyhtymä: potilas on täysin tajuissaan kykenemättä liikkumaan/ilmai-
semaan itseään muutoin kuin silmiä liikuttamalla. 

 Neglect: vaikeus tunnistaa kehon toista puolta. 

 Nystagmus: silmävärve eli usein sivusuunnassa ilmenevä silmän nopea liikehäiriö. 

 Pusher: potilas työntää tahtomattaan itseään halvaantuneelle puolelle, koska tun-
tee oman asentonsa virheelliseksi. Potilas usein pelkää kaatuvansa terveelle puo-
lelle, vaikka itseasiassa on kaatamassa itseään halvaantuneelle puolelle.  

 Preferoida: esimerkiksi katse voi preferoida oikealle, jolloin katse on kääntyneenä 
oikealle. Katseen saa usein hetkellisesti käännettyä myös vasemmalle, mutta se pa-
laa nopeasti takaisin oikealle.  

 Ptoosi: silmäluomi roikkuu 

 Spastisuus: spastinen raaja on usein jäykästi koukussa tai jäykästi suorana 

 Sinustromboosi: laskimotukos 

 Tonus: lihasjänteys 

 Trombektomia: verisuonitukoksen mekaaninen poisto, mikä tapahtuu katetrin 
avulla nivusvaltimosta kohti aivoissa olevaa tukosta 

 


