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Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä uusinta näyttöön perustuvaa tietoa sepelvaltimotaudista, sekä sen 
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Summary 

 

Coronary artery disease is the most common cause of death in Finland and Europe when it comes to 

cardiovascular diseases. In nursing you will inevitably meet a patient who has a coronary artery dis-

ease. This disease could easily be prevented by a change of lifestyle.  

 

The aim of this thesis was to collect the latest information about the treatment and prevention of coro-

nary artery disease and to compile a thesis on this study material. The thesis was carried out as a de-

velopment study, the result of which was a self-care book for coronary artery disease patients.  

The facts and information collected for the thesis were compiled to the self-care book, which is being 

used in the patient guidance of Heart Center of Kuopio University Hospital. The coronary artery patient 

self-care book was made to a support and guide patients and to assist personnel in tutoring. Patients´ 

self-care has a big role in the different phases of treatment and patients have a big responsibility for 
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Patients can prevent possible incipient coronary artery disease with a change of lifestyle. When a per-

son is affected by the disease, changing lifestyle could easily improve and enhance the quality of life 

and prevent from ending up in a meddling treatment like balloon angioplasty or bypass surgery. Health 

care professionals are also needed when it comes to changing lifestyle. Nurses should be able to help 
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1 JOHDANTO  

 

Sepelvaltimotauti ja sen hoito on aiheena mielenkiintoinen ja opettavainen. Opinnäytetyönä tehty omahoi-

tokirja on käytännöllinen ja tarpeellinen. Työssämme hoidamme paljon sydänpotilaita, joista valtaosa sai-

rastaa sepelvaltimotautia, taudin yleisyys siis näkyy hoitoalalla hyvinkin selkeästi. Aihe on tärkeä myös 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Tilastokeskuksen (2017) mukaan verenkiertoelinten sairauk-

sista sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisimpiä kuolemansyitä, vaikka sepelvaltimotautikuolleisuus onkin 

laskussa Suomessa selvästi. Vuonna 2016 Sepelvaltimotauti aiheutti joka viidennen kuoleman ja sepelval-

timotautiin kuoli yli 10 000 henkilöä. Sepelvaltimotauti kuuluu Suomessa elintasosairauksiin koska noin 

80 % tapauksista olisi ehkäistävissä elintavoilla. (Töyry 2008, 6.)  

 

 

Suomessa on alueelliset erot sydän- ja verisuonitautiasairastavuudessa, Itä- ja Koillis-Suomessa on jopa 

puolitoistakertaisesti enemmän sepelvaltimotautia kuin Lounais- Suomessa. Sosioekonomiset erot ovat 

myös suuret, pienempi tuloisilla on suurentunut riski sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2014.) Ravintotottumukset, tupakointi ja liikunnan määrä selittävät myös 

näitä eroja. Kuitenkin sepelvaltimotaudin sairastavuus on lähtenyt laskuun, tähän on vaikuttanut elintapo-

jen kohentuminen mutta myös tehokas hoito.  (Mäkijärvi 2011, 16). Sepelvaltimosairauksista puhuttaessa 

on tärkeää siis ottaa esille riskitekijät, oireiden tunnistaminen, hoitomuodot, lääkehoito sekä omahoito. 

Tästä syystä omahoitokirja tulee tarpeeseen.  

 

Sepelvaltimotauti ei ole pelkästään suomalaisten suurin kuolinsyy vaan sepelvaltimotauti on Euroopan laa-

juisestikin suurin kuolemaan johtava sairaus.  Tutkimusten mukaan Euroopan laajuisesti on havaittavissa 

myönteisiä elämäntapamuutoksia, vaikkakin niiden ylläpito on haasteellista niillekin potilaille, jotka ovat 

omistautuneet myönteisesti omaan hoitoonsa. Potilaan ohjaamisen tiedetään lisänneen potilaiden tietoa 

sepelvaltimotaudista ja näin ollen ohjaus on auttanut potilaiden elämäntapamuutosta ja parantanut heidän 

elämänlaatua. (Svavarsdóttir, Sigurardóttir, Steinsbekk 2014.) 

 

Opinnäytetyön tilaajana on Kuopion yliopistollisen sairaalan Sydänosasto 2241, yhteyshenkilönä osaston-

hoitaja ja osaston kotiutushoitajat. Opinnäytetyö on tehty kehittämistyönä. Opinnäytetyötä ja siitä syntyvää 

omahoitokirjaa käytetään yleisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan sisällä, ensisijaisesti Sydänkeskuksella. 

Omahoitokirjaa käytetään sepelvaltimotautipotilaan hoidossa ja ohjauksen välineenä. 
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2 SEPELVALTIMOTAUTI 

 

Mannosen, Penttilän ja Rajalan 2006, 14–15 mukaan sepelvaltimotauti tarkoittaa sydämen verta tuovien 

sepelvaltimoiden ahtaumista ja siitä seuraavia sairaustiloja. Sepelvaltimotautia voi olla kolmen tyyppistä.  

Vakaa, krooninen sepelvaltimotauti on sairaus, jolloin sepelvaltimosta on ahtautunut puolet ja sitä kautta 

saava sydänlihaksen osa alkaa kärsiä hapenpuutteesta.  Äkillinen sepelvaltimokohtaus taas on vakavampi 

sairauden muoto, se johtuu valtimoseinämän kovettumapesäkkeen repeämästä tai haavaumasta. Tämän 

seurauksena syntyy trombi eli valtimotukos. Epästabiili angina pectoris muodostuu silloin kun sepelvaltimo 

tukkeutuu osin, veren virtaus heikkenee ajoittain ja rintakipua esiintyy myös levossa toistuvasti. Tämä on 

tila, joka voi johtaa nopeasti valtimon tukkeutumiseen ja sydäninfarktiin. (Mannonen ym. 2006, 14-15.) 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) näkyvät sydämeen happea tuovien sepelvaltimoiden sijainnit ja lyhenteet. 

 

Sepelvaltimotaudin kehittymiselle riskitekijöinä pidetään mm. tupakointia, LDL-kolesterolipitoisuuden ko-

hoamista, korkeaa verenpainetasoa, tyypin 2 diabetesta, ylipainoa, perinnöllisiä tekijöitä ja joskus myös 

aiemmin sairastetut tulehdukset. Suojaavia tekijöitä on mm. ruokavalio, joka sisältää runsaasti kalaa, vi-

hanneksia ja hedelmiä sekä säännöllinen liikunta. (Hammar 2011, 222.) 

 

Pitkäaikaissairauden riskitekijä ei vielä välttämättä aiheuta potilaalle mitään oireita. Oireettomalla potilaalla 

voi olla heikko motivaatio muuttaa elintapojaan. Riskitekijän aiheuttama terveysongelma saattaa kehittyä 

vähitellen pitkän ajan kuluttua. Potilaan oirehtiessa sairautta ei yleensä voida enää ehkäistä, mutta potilas 

pystyy vaikuttamaan riskitekijöihin. Hoitamalla alkanutta sepelvaltimotautia ja pitämällä huolta omista hy-

vistä elintavoistaan, potilas pystyy hidastamaan taudin etenemistä, vähentämään oireita ja ehkäisemään 

sairaudesta aiheutuvia uusia terveysongelmia. (Routasalo ja Pitkälä 2009, 30.) 

 

Sydämen sepelvaltimot ja niiden lyhenteet: 

 

LCA/LM = vasemman sepelvaltimon päähaara 

LAD = vasen eteen laskeva haara 

LD = vasen diagonaalihaara 

LCX = vasen kiertävä haara 

LOM = vasen marginaalihaara 

RCA = oikea sepelvaltimo 

RIVP/RP/RPD/PDA = oikean sepelvaltimon 

taakse laskeva haara 

RAM = oikea marginaalihaara 

 

KUVA 1. Sydämen sepelvaltimot (Parkkila, Seppo. Julkaisussa: Airaksinen, Aalto-Setälä, Hartikainen, Hui-

kuri, Laine, Lommi, Raatikainen ja Saraste, Kardiologia 2016. Helsinki: Duodecim) 
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2.1 Kliininen tutkiminen 

 

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan vastaanotolla lääkärin tekemää potilaan tutkimista, johon kuuluvat esi-

tietojen kerääminen eli tarkka anamneesi ja potilaan tutkiminen. Anamneesi on tärkeä lähtökohta taudin-

määrityksessä. Esitiedoilla saadaan tietoa potilaan oireista, taustasairauksista, taudin etenemisestä ja pa-

henemisvaiheista, muista sairauteen liittyvistä tekijöistä, potilaan lääkityksestä ja elintavoista. Kysymykset 

tulee potilaalle esittää huolellisesti ja niin tarkasti, että vääriä tulkintoja ei tulisi. Lääkäri ei saa esittää 

johdattelevia kysymyksiä, vaan potilaan tulee kertoa oireistaan itse ja lääkäri tarkentaa lisäkysymyksillä 

anamneesin tekoa. (Rissanen, Laukkanen ja Raatikainen 2016, 94).  Anamneesin teon jälkeen lääkäri sel-

vittää potilaan statusta eli tilaa. Kliininen tutkiminen on tärkeä osa tehtäessä potilaan kokonaisarviota. Sy-

dänpotilaan kliinisessä tutkimisessa huomio on kiinnitettävä ruumiinrakenteen, ihon ja yleisen olemuksen 

poikkeavuuksiin kuten turvotuksiin. Keuhkojen, sydämen ja suurten verisuonten auskultointi eli kuuntelu, 

inspektio eli tarkastelu, palpaatio eli tunnustelu ja perkussio eli koputtelu sekä ääreisverenkierron arviointi 

ovat tutkimisessa keskeisimmät seikat. (Laine 2011b, 40.)  

 

Rintakipua voidaan arvioida erilaisilla luokitteluilla. Sepelvaltimotaudin kipua voidaan arvioida CGS- luokit-

telulla. Rintakipu, joka tulee vain kovassa rasituksessa, eikä tavallinen fyysinen rasitus aiheuta oireita, luo-

kitellaan I asteen kivuksi. II-kipu ilmenee tavallisessa rasituksessa esimerkiksi reippaassa kävelyssä tai 

ylämäessä tai lievänä kipuna. III-kipu ilmenee jo vähemmästäkin rasituksesta, esimerkiksi normaalivauhtia 

kävellessä, jolloin kipu on rajoittavaa. IV-luokan kipu ilmenee kaikenlaisessa fyysisessä rasituksessa, le-

vossa, puhuessa ja pukeutumisessa. CGS-luokittelu auttaa hoitajia ja lääkäreitä arvioimaan potilaan tilaa ja 

hoidon kiireellisyyttä. (Rissanen, Laukkanen ja Raatikainen 2016b, 96-97.) Sepelvaltimotautipotilaan taudin 

määrittämiseen vaikuttavat kliiniseen tutkimiseen ja arvioon perustuva oireiden laatu, taudin todennäköi-

syys, hoitoresurssit, diagnostisten tutkimusten saatavuus, potilaan yksilölliset toivomukset ja muut sairau-

det (Käypä hoito-suositus 2015). 

 

Sepelvaltimotaudin diagnostiikka perustuu potilaan oirekuvaukseen, akuutin kipukohtauksen aikana otet-

tuun EKG:n, veren troponiinipitoisuuteen (P-Tnt) ja muihin tutkimuksiin, joista alempana on kerrottu tar-

kemmin (Hammar 2011, 222). Sepelvaltimotautia tutkittaessa otetaan sydänfilmi eli EKG (elektrokardiogra-

fia). Sydänfilmi kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja kuuluu yleensä jokaisen rintakipupotilaan perustut-

kimuksiin. Sydänfilmissä voi näkyä erilaiset rytmihäiriöt, sydänlihaksen tulehdus ja diagnosoimatta jäänyt 

sydäninfarkti tai iskemia eli paikallinen hapen puute kudoksessa. (Töyry 2008, 35.) Sydänfilmi voidaan ottaa 

levossa, jolloin puhutaan lepo- EKG: sta tai kliinisenä rasituskokeena eli rasitus-EKG:na. Kliinisessä rasitus-

kokeessa verenkierto-, hengitys- ja liikuntaelimistöä rasitetaan potilaan kunnon mukaan maksimaaliselle 

tasolle. Koe tehdään yleensä polkupyöräergometrin avulla, joskus myös käyttäen juoksumattoergometria. 

(Töyry 2008, 37.)  

 

Sydämen kaikututkimus eli ultraäänitutkimus on yksi keskeisimmistä menetelmistä tutkittaessa sydämen 

toimintaa ja rakennetta. Veren virtausnopeutta ja virtaussuuntaa voidaan mitata dopplertekniikalla ultraten. 

Sepelvaltimon ahtautumia ei ultraäänitutkimuksella voi varmuudella sulkea pois. Sepelvaltimot ovat niiden 

pienen koon takia vaikeasti ultraäänellä tutkittavissa.  (Laine 2011a, 44.) Kaikututkimus voidaan tehdä 

myös ruokatorven kautta. Kuvan tarkkuus lisääntyy, kun kuvantamisanturin ja sydämen välillä ei ole muita 
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rakenteita. Tähystystä ruokatorven kautta käytetään yleensä sydänleikkauksissa ja hätätilanteissa. (Yli-

Mäyry 2011, 44.) 

 

Varjoainekuvaus tehdään sepelvaltimoiden tilan selvittämiseksi. Kuvauksessa voidaan mitata ahtauman 

merkittävyyttä ja läpimittaa, ahtauman etu- ja jälkipuolen läpimittaan vertaamalla. Varjoainekuvauksella 

voidaan arvioida sopivaa hoitomuotoa ahtaumille mm. onko pallolaajennus riittävä vai tarvitaanko ohitus-

leikkausta. (Kivelä 2011a, 286).  Varjoainekuvaus voidaan tehdä suunnitellusti ja kiireettömästi jos potilaan 

tila on vakaa, kuitenkin kuvaus tulee tehdä muutaman viikon tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua, 

kun tarve on tunnistettu. Äkillisissä ja pahentuneissa tiloissa kuvaus tehdään 1-2 vuorokauden kuluessa tai 

vakavimmissa tilanteissa päivystysluontoisesti. (HUS 2018a.)  

 

Tietokonekerroskuvausta (TT, tietokonetomografia) käytetään sepelvaltimosairauksien tutkimisessa. Ku-

vauksessa näkyvät kalkkipitoiset muutokset ja näin ollen kuvausta voidaan käyttää muutosten toteamiseen, 

seulontatutkimuksena ja vaaran arvioinnissa. (Laukkanen ja Airaksinen 2016, 317.) Uusimmat TT-laitteet 

voivat kuvata sydämen rakenteen hyvin tarkasti yhden sydämen lyönnin aikana. Parhaiten TT-angiografia 

toimii rintakipuilevan potilaan sepelvaltimotaudin pois sulkemisessa. Myös suurten suonten stenttien ja ohi-

tusleikkaussiirteiden arvioinnissa TT-angiografia on toimiva.  (Hedman, Kajander, Ukkonen 2016, 210.) 

Ultraäänitutkimusta tarkempi kuvantamismenetelmä on magneettikuvaus. Magneettikuvaus täydentää ja 

vahvistaa ultraäänessä nähtyjä rakenteen muutoksia. Magneettikuvassa nähdään mm. sepelvaltimoiden 

lähtökohdat, kun taas TT-kuvassa nähdään suonten anatomia ja kalkkeutumat.  Magneettikuvauksen han-

kaluus on sen rajallinen saatavuus ja puutteellinen osaaminen tulkita magneettikuvia. (Hänninen ja Hed-

man 2016, 220.) 

 

Verinäytteistä yleisin on veren troponiinipitoisuuden (P-TnT) tarkistaminen. Pitoisuus kohoaa 3-4 tunnin 

kuluttua sydäninfarktin alkamisesta ja on korkeimmillaan 12-16 tunnin kuluttua. Pitoisuus on koholla jopa 

14 vuorokautta. Näytteitä on hyvä ottaa vähintään kaksi ja ne otetaan kuuden tunnin välein. Mitä suurempi 

troponiinipitoisuus on, sitä suurempi todennäköisyys on, että kyseessä on sydäninfarkti. (Islab 2018.) P-

CK-MBm pitoisuus nousee plasmassa 3-8 tunnin kuluttua sepelvaltimotukoksen muodostumisesta. Korkeim-

millaan pitoisuus on 20-24 tunnin kuluttua ja normalisoituu 50-70 tunnin kuluttua. Onnistuneen liuotus-

hoidon yhteydessä huippu saavutetaan noin 12 tunnin kohdalla ja normaalitasoon päästään 30-28 tunnin 

kuluttua.  Näyte otetaan tulohetkellä sekä 6-9 tunnin kuluttua. (Huslab 2018.) Sydän- ja verisuonipotilaan 

verinäytteisiin kuuluvat myös kolesterolia mittaavat näytteet (fP-Kol, fP-Kol-HDL, fb-Trigly). 

 

Sepelvaltimotaudin hoito muodostuu elämäntapa- ja lääkehoidosta. Kumpaakin käytetään, riippumatta teh-

däänkö kajoavia toimenpiteitä eli pallolaajennusta tai leikkausta. Eri hoidot tukevat siis toisiaan sepelvalti-

motautipotilaan hoidossa. (Syvänne 2014.) Seuraavalla sivulla on taulukko 1, josta näkyy selkeästi sydän- 

ja verisuonitautipotilaan tutkimukset avoterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Sivulla 10 on kuva 

(kuva 2), joka näyttää kaavion muotoisesti rintakipuisen potilaan hoitopolun. 
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TAULUKKO 1. Sydän- ja verisuonipotilaan tutkimukset taulukkona. (Rissanen, Laukkanen ja Raatikainen 

2016, 92) 

Kaikille tehtävät 

 perustutkimukset 

Anamneesi (oireet, muut sairaudet, lääkitykset, sukuanamneesi) 

Status (inspektio, palpaatio, auskultaatio) 

Verenpaineen mittaus 

EKG 

 Lepo-EKG 

 Oireiden aikainen EKG 

Tavalliset avoterveydenhuollossa 

 tehtävät 

 lisätutkimukset 

Laboratoriokokeet 

 Pieni verenkuva 

 Elektrolyytit 

 Munuaisen ja maksan toimintakokeet 

 Glukoosi 

 Lipidit 

 Sydänmerkkiaineet (troponiini, CK-MB) 

 Natriureettinen peptidi (BNP, NT-proBNP) 

 Hyytymiskokeet (INR) 

Sydämen ja keuhkojen röntgenkuva 

Kliininen rasituskoe 

Sydämen kaikututkimus 

Harvinaisempia,  

erikoissairaanhoidossa  

tehtäviä lisätutkimuksia 

Sydämen ja sepelvaltimoiden varjoainekuvaus 

Sepelvaltimoiden kuvantaminen eriyistekniikoilla (esim. ultraääni, valo-

kerroskuvaus) 

Sydämen ja sepelvaltimoiden painemittaukset ja verikaasu-analyysit 

Sydämen ja sepelvaltimoiden tietokonetomografia 

Sydämen magneettitutkimus 

Sydämen isotooppitutkimukset 

Elektrofysiolokinen tutkimus 

Sydänlihasbiopsia 

Geneettiset tutkimukset 
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SYDÄNPERÄISEKSI EPÄILTY 

RINTAKIPU 

Kliininen tutkimus, EKG, troponiini 

Aloita peruslääkitys 

ST-

lasku 

EKG:ssä 

T-inversio 

EKG:ssä 

ST-nousu 

EKG:ssä 

Ei uusia 

muutoksia 

EKG:ssä 

Tropiinipitoisuus 
 Toistuva tai pitkittynyt rin-

takipu 

 Epävakaa rytmi/hemody-

namiikka 

 Infarktin jälkeen uusiutuva 

kipu tai iskemia 

 Diabetes 

 Munuaisten vajaatoiminta 

Pallolaajennus 

ja/tai trom-

bolyysi 

Suurentunut Kahdesti 

normaali 

SUURI 

VAARA 

PIENI 

VAARA 

Tehostettu antitromboottinen lääkitys 

(vuotovaara huomioiden) 
Kliininen kuormituskoe (polikliinisesti) 

Varjoainekuvaus cv Oireet ja/tai iskemia  Ei iskemiaa 

  Revaskularisaatio 
Konservatiivinen 

hoito 

Muiden syiden 

selvittely 

Sekundaaripreventio 

Elämäntapamuutokset ja tarvittavat lääkkeet 

Kuva 2. Rintakipuisen potilaan hoitopolku. (Hammar 2011. Kirurgian perusteet.  

Mukailtu käypä hoito-suosituksesta.) 
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2.2 Rintakipukohtaus 

 

Rintakipu eli angina pectoris jakautuu kolmeen tyypilliseen oireeseen. Tyypillisiin oireisiin kuuluu alle 10 

minuuttia kestävä rintakehän alla tuntuva kipu tai epämukavuus, oireet ilmenevät voimakkaassa tilanteessa 

tai fyysisessä ponnistelussa eikä oire helpota muutaman minuutin kuluttua levolla eikä lääkenitraateilla. 

Epätyypillinen rintakipu on silloin kun, oireena on kaksi edellä mainittua tyypillistä oiretta. Muuksi kivuksi 

luokitellaan oire, jossa on vain yksi tai ei yhtään tyypillistä oiretta. (Käypä hoito -suositus 2015). 

 

Rintakivut ilmaantuvat yleensä fyysisissä rasitustilanteissa tai jopa voimakkaissa tunnereaktioissa. Tämä 

kipu menee ohi levossa tai nitrolla. (Töyry 2008, 29.) Kipu on yleensä laaja-alainen, puristava ja ahdistava 

kipu, joka voi säteillä käsivarsiin ja leukaperiin. Pitkälle edenneessä sairaudessa kipu voi välillä lievittyä ja 

palata uudelleen. Tätä kutsutaan epästabiiliksi angina pectorikseksi.  (Hammar 2011, 223.) Rintakipukoh-

tausta voidaan yrittää estää mm. välttämällä kiihtymystiloja, äkillisiä lämpötilavaihteluita, raskasta liikuntaa 

ja ponnisteluja. Nitraatteja (nitro) on hyvä pitää aina mukana ja niitä voidaan käyttää ennakoivasti ennen 

rasitusta. Jos kipukohtaus kuitenkin ehkäisystä huolimatta tulee, on potilaan lopetettava rasitus ja istah-

dettava puoli-istuvaan asentoon, jalat alaspäin. Potilas voi ottaa välittömästi nopeavaikutteista nitraattia 

suihkeena kielen päälle tai tablettina kielen alle. Tämä voidaan toistaa useita kertoja. Jos kohtaus ei mene 

ohi nitroista huolimatta noin 20 minuutissa, soitetaan apua hälytyskeskuksesta. (Kauppinen ja Poikonen 

2017.) Sepelvaltimotaudin hoidossa käytettävistä lääkkeistä kerrotaan tarkemmin sepelvaltimotaudin lää-

kehoito osiossa. 

 

Rintakipu voi johtaa sydäninfarktiin. Tavallisin syy siihen on sepelvaltimotaudin aiheuttama sepelvaltimon 

tukos. Sydäninfarkti on hengenvaarallinen sairauskohtaus. Sen nopea tunnistaminen ja oikeanlainen hoito 

on tärkeää. Infarktissa oireena on kova kipu, joka tuntuu laajalla alueella rintalastan takana. Kipu on pu-

ristavaa tai vannemaista ja voi säteillä olkavarsiin, leukaperiin, ylävatsalle ja selkään. Kipu on usein kovaa 

ja jatkuu samanlaisena pidemmän aikaa. Kivun seurauksena ilmenee kylmähiki ja huonovointisuus. Liikku-

minen ei yleensä helpota oireita eikä nitron ottaminen lievitä rintakipua. Joskus kipu voi olla hyvin vähäistä, 

närästyksen tunnetta rintakehällä ja ylävatsan alueella. Sydäninfarktin aiheuttamista rytmihäiriöistä vakavin 

on kammiovärinä, joka on yleisin sydäninfarktiin liittyvän äkkikuoleman syy. (Duodecim 2016a). 
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3 SEPELVALTIMOTAUTI POTILAAN OMAHOITO 

 

Lääkkeettömäksi hoidoksi sepelvaltimotaudin ehkäisyksi suositellaan; veren kolesterolitason (LDL-koleste-

roli) laskemista, tupakoinnin lopettamista, liikunnan lisäämistä, oikeanlaisen ruokavalion noudattamista ja 

ylipainon vähentämistä (Töyry 2008, 55–59). Potilaan on tärkeää seurata omaa verenpainettaan ja pitää 

mahdollisesti olemassa oleva diabetes hallinnassa tai ehkäistä alkavaa diabetestä. Potilaan kanssa on tär-

keää sopia yhdessä ja päättää yksilöllisesti hoidosta, tavoitteista ja elämäntapamuutoksista (Sippula ja 

Haapala 2015). Sepelvaltimotaudin syntymisen syynä on monia tekijöitä. Niitä ovat mm. etiologiset syyt, 

patogeeniset syyt, ikä sekä perintötekijät. Riskitekijät lisäävät taudin syntymisen todennäköisyyttä mutta 

eivät varsinaisesti ole taudin aiheuttajia. (Thurman 2016, 119-125.)  

 

Omahoito tarkoittaa, että potilas osallistuu aktiivisesti itsensä hoitoon ja elintapamuutoksensa suunnitte-

luun sekä toteuttamiseen. Omahoidossa painottuvat potilaan oman arjen kokemus ja tietous, yksilölliset 

hoito- tarpeet ja ratkaisut sekä potilaan omien hoitopäätösten hyväksyminen. Omahoidolla pyritään tuke-

maan potilasta saavuttamaan paras mahdollinen elämänlaatu pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Omahoito 

on potilaan itsensä toteuttamaa, ammattihenkilön kanssa suunniteltua sekä potilaan omaan tilanteeseen ja 

tarpeeseen räätälöityä näyttöön perustuvaa hoitoa. (Routasalo ja Pitkälä 2009, 5.) 

 

 

3.1 Verenpaineen hallinta ja seuranta  

 

Kohonnut verenpaine on yksi riskitekijä sepelvaltimotaudista puhuttaessa. Verenpaine kohoaa iän myötä ja 

on selvää, että sairastuneiden määrä näin ollen lisääntyy. Vuosittain suomessa todetaan 0,8% väestöllä 

kohonnutta verenpainetta. (Mäkijärvi 2011, 16.) Verenpaineen nousun ehkäisy ja verenpaineen alentami-

nen ovat sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn tärkeimpiä kulmakiviä. Yläpaine eli systolinen verenpaine nou-

see 65–74 vuoden ikään asti ja alapaine eli diastolinen verenpaine miehillä 45–54 vuoden ja naisilla 55–64 

vuoden ikään asti. (Koskinen, Lundgvist ja Ristiluoma 2011, 66.) Verenpaineen tulisi olla viitearvoissa. Ve-

renpaine on viitearvossa eli normaaliarvossa, kun se on alle 130/85 mmHg. Verenpainetaso on tyydyttävä 

välillä 130–139/85–89 ja koholla, kun paine on 140/90 tai enemmän. Systolinen paine ilmoittaa valtimon 

sisällä olevan paineen sydämen supistuksen aikana. Diastolinen paine ilmoittaa paineen sydämen lepovai-

heen aikana. Verenpaineen kohoaminen on yleistä keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla henkilöillä. Nuorilla ja 

keski-ikäisillä, joilla valtimon seinämät ovat kimmoisat, nousee ensimmäisenä alapaine. Iäkkäämmillä, joilla 

valtimoiden seinämät ovat jäykemmät, alapaine on usein normaali, mutta yläpaine kohoaa helposti liian 

korkeaksi. (Duodecim 2017.)  

 

Sepelvaltimoriskiä kantavan ja sairastavan on syytä seurata verenpainetta säännöllisesti. Verenpaine vaih-

telee eri tilanteissa. Verenpaineen mittaus tulee tehdä istuen hyvässä asennossa. Vaatteiden on hyvä olla 

puristamattomat ja mittauskäsi voi olla pöydällä rennosti. Varmistettava on, että olkavarren ympäri asetettu 

mittarin mansetti on sopivan kokoinen ja että se asettuu hyvin olkavarren ympärille. Kun mittarin mansetti 

on asetettu olkavarren ympärille, on hyvä rauhoittua mittausta varten. Mittaukseen valmistautumisen ja 
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mittaus suorituksen aikana ei pidä puhua tai touhuta muuta. Verenpaine on hyvä mitata kaksi kertaa pe-

räkkäin ja molemmat mittaustulokset kirjataan seurantatietoihin. Verenpainelukeman lisäksi kirjataan myös 

sydämen lyöntitiheys eli pulssi. (Duodecim 2017.)  

 

 

3.2 Liikunta  
 

Säännöllinen liikunta ehkäisee sepelvaltimotaudin kehittymistä ja siihen liittyviä vaaratekijöitä. Liikunnan 

ansiosta terveydelle hyvän HDL-kolesterolin määrä kasvaa ja haitallisten triglyseridien määrä laskee. Lii-

kunta vaikuttaa sepelvaltimoiden sisäkalvon toimintaan, joka taas parantaa verenkiertoa sydänlihaksessa. 

Säännöllinen liikunta alentaa sydänkuoleman vaaraa sepelvaltimotautiin sairastuneilla 30 % ja puolittaa 

vaaraa saada ensimmäinen sydäninfarkti. (Duodecim 2018.) 

 

Liikunnan vähäisyys ja huono fyysinen kunto ovat sepelvaltimotaudin itsenäisiä eli muista tekijöistä riippu-

mattomia vaaratekijöitä. Säännöllinen ja kohtuudella kuormittava liikunta on suositeltavaa sepelvaltimotau-

din ehkäisyssä- ja hoidossa. Fyysinen aktiivisuus vähentää sepelvaltimoiden tautimuutosten etenemistä 

yhdistettynä vähärasvaiseen terveelliseen ruokavalioon.  Liikunnan on osoitettu jopa pysäyttävän atero-

skleroosin etenemistä sepelvaltimopotilaan hoidossa. (Niskanen 2011b, 94.) Kestävyysliikunta sepelvalti-

motaudin ehkäisyssä on tärkeää. Viikoittainen kestävyysliikunta, joka kuluttaa vähintään 275 kcal, vähentää 

sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta. Suurempi kalorien kulutus vähentää entisestään vaaraa sairastua se-

pelvaltimotautiin. Jo kohtuu kuormitteisella kestävyysliikunnalla, esimerkiksi reippaalla kävelyllä on merkit-

tävä vaikutus vähentää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Kestävyysliikunta vähentää mm. valtimojäyk-

kyyttä, vähentää verihiutaleiden takertumista valtimossa, vatsaontelon sisäisen rasvakudoksen määrän vä-

henemistä ja verenpaineen laskua. Yleinen liikuntasuositus on reipasta kävelyä noin 150 minuuttia viikossa 

tai raskasta liikuntaa esim. juoksua 75 minuuttia viikossa. Kestävyysliikunnan lisäksi tarvitaan lihasvoimaa 

ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa. 65 vuotta täyttäneille 

suositellaan lisäksi liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa. (Käypä hoito -suositus 

2016).  

 

 

3.3 Seksuaaliterveys 

Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvin-

voinnin tila. Seksuaalisuus on osa ihmisen hyvinvointia. Seksuaalioikeuksien kunnioittaminen on hyvän sek-

suaaliterveyden peruste. Sairaus kuten tässä tapauksessa sepelvaltimotauti ei välttämättä heikennä seksu-

aaliterveyttä, mutta ohjauksessa on hyvä kertoa potilaalle sairauden mahdollinen vaikutus seksuaalitervey-

teen. Sairaus saattaa vaikuttaa itsetuntoon ja kehon kuvaan. Vaikutukset on hyvä ottaa potilaan kanssa 

puheeksi ja tietoa aiheesta pitää tarjota aktiivisesti. Seksuaalista hyvinvointia edistää se, että ihminen hy-

väksyy seksuaalisen minäkuvansa. (THL 2017.)  

Sepelvaltimotauti aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä ihmiselle, koska sukupuolielinten veren- ja hapensaanti 

on heikentynyt. Naisilla ongelmia tuottaa limakalvojen kuivuus. Miehillä ongelmana voi olla erektiohäiriö, 
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joka johtuu valtimoiden ahtautumisesta. Miehillä erektiohäiriöt voivat olla ensi merkkejä sepelvaltimotau-

dista. Yleisiä ongelmia ovat lisäksi rintakivun tai rytmihäiriön pelko sekä haluttomuus. Lääkityksestä voi olla 

apua perussairauksissa niin, että se parantaa myös seksuaalisia toimintoja. Kivun vähentyessä ja veren-

kierron parantuessa, voi haluttomuus sekä kostumis- ja erektiohäiriöt vähentyä. Yhdyntää ennen on syytä 

ottaa pikanitraattia, jos rintakipu aiheuttaa pelkoa. (Väestöliitto 2018).  

 

3.4 Kolesterolin hallinta 

 

Kolesteroli on kaikkien solukalvojen rakenneosa. Sitä tarvitaan myös monien elimistölle tärkeiden aineiden 

kuten kortisonin, testosteronin, estrogeenin, progesteronin ja D-vitamiini valmistukseen. Kohonnut kole-

sterolitaso voi johtua lisääntyneestä ravinnon kolesterolimäärästä tai hitaasta kolesterolin poistumisesta 

verenkierrosta. Kolesterolin haitallisuus ilmenee vuosien ja vuosikymmenten kuluessa, kun kolesterolia ke-

rääntyy valtimon seinämiin. Seinämä paksuntuu ajansaatossa, samalla valtimo ahtautuu ja valtimon veren-

kierto huononee. Sepelvaltimon seinämän kolesterolikertymä voi repeytyä ja aiheuttaa suonen äkillisen 

tukkeutumisen eli akuutin sydäninfarktin. (Duodecim 2014). 

 

Kolesterolipitoisuus veressä muodostuu LDL-kolesterolista, HDL- kolesterolista ja triglyseridipitoisten lipo-

proteiinien kolesterolista (Kovanen ja Pentikäinen 2016, 287). Familiaalinen hyperkolesterolemia, eli perin-

nöllinen yhden geenivirheen aiheuttama rasva-aineenvaihduntasairaus on seurausta syntymästä asti ko-

holla olleesta LDL-kolesterolipitoisuudesta. Tämä johtuu LDL-hiukkasia verestä poistavan reseptorin mu-

taatiosta. Hyperkolesterolemia eli korkeakolesteroli on useimmiten kuitenkin useamman geenin ja ruoka-

valion yhteisvaikutus. (Kovanen ja Pentikäinen 2016, 284.) Kuten edellä jo mainittiin, liiallinen kolesterolin 

saanti on elimistölle haitallista. Vuosien myötä kertynyt kolesterolikertymä ahtauttaa valtimot, josta kehittyy 

ateroskleroosi eli valtimonkovettumistauti. Sen ilmentymiä ovat sepelvaltimotauti rintakipuineen, verenkier-

tohäiriöt sekä sydäninfarktit. Verestä mitattava kokonaiskolesteroli koostuu LDL- kolesterolista, HDL- kole-

sterolista sekä triglyserideistä eli rasvahapoista. (Aalto-Setälä 2011, 230-231). 

 

Väestötasolla katsottuna tärkeimmät terveyttä edistävät lipidi eli rasva-aine arvot ovat plasman alle 5,0 

mmol /l:n kokonaiskolesterolipitoisuus ja alle 3,0 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus. Kolesterolin hallinnan 

kannalta tärkeää on elämäntapahoito. Elämäntapahoitoon liittyy terveellinen ruokavalio, säännöllinen lii-

kunta, painonhallinta, stressin välttäminen, tupakoimattomuus sekä riittävä uni ja lepo. Nämä tekijät edis-

tävät valtimoterveyttä. Elämäntapahoidon onnistumisen edellytyksenä ovat potilaan hyvä motivoiminen ja 

ammattitaitoinen ohjaus ja seuranta. (Käypä hoito-suositus 2017) 

 

 

3.5 Diabetes 

 

Diabetes on aineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee kohonneena veren glukoosi eli rypälesokeri pitoisuu-

tena, kansan kielellä verensokerina. Diabetekseen liittyy usein myös rasva- ja valkuaisaneiden aineenvaih-

dunnan häiriintyminen. 2. tyypin diabetekseen liittyy sydän- ja verisuoni sairauksien riski. Verihiutaleiden 

aktiivisuus on tekijä, joka voi käynnistää valtimotukoksen ja siten johtaa sydäninfarktin. (Ilanne-Parikka, 
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Rönnemaa, Saha ja Sane. 2011, 411). Diabetes on siis yksi sydänsairauksien riskitekijä. Pitkäaikainen kor-

kea verensokeri johtaa elimistön valkuaisaineiden sokeroitumiseen, joka aiheuttaa elinmuutoksia munuais-

ten ja hermoston lisäksi myös sydän- ja verenkiertoelimistössä. Näiden seurauksena syntyy mm. rintakipua, 

rytmihäiriötä, sydämen vajaatoimintaa sekä sydäninfarkti. Korkean verensokerin vaikutus sydäntauteihin 

on todella pitkäkestoinen. Hyvä hoitotasapaino taudin varhaisessa vaiheessa on tärkeää, sillä elimistö ikään 

kuin muistaa huonon ja hyvän tasapainon vaikutukset vuosienkin päästä. (Niskanen ym. 2011a, 546-549.) 

Diabeetikon valtimotukosten ehkäisyyn käytetään Aspiriinia kerran vuorokaudessa. Mikäli valtimotukostai-

pumus on suuri ja henkilö ei voi käyttää aspiriinia, vaihtoehtona on verihiutaleisiin vaikuttava klopidogree-

livalmisteet eli verenhyytymistä estävät lääkevalmisteet (Ilanne-Parikka ym. 2011, 409). 

 

 

3.6 Ravitsemus ja painonhallinta 

 

Hyvällä ja terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi sydän- ja verisuonisairauksien 

syntyyn. Sepelvaltimopotilaan tulee ruokavaliossaan kiinnittää huomiota rasvoihin, suolan käyttöön sekä 

ravinnon energia- ja kuitupitoisuuteen. (Niskanen 2011c, 80.) Lihavuus on merkittävä sydänsairauksia ai-

heuttava tekijä. Lihavuus vaikuttaa seerumin LDL- ja HDL- kolesterolin suhteeseen. Valtimoiden sisäpuolelle 

muodostuu rasvakertymää samassa suhteessa kuin veren kolesterolipitoisuus nousee. Sydänterveys ei kui-

tenkaan edellytä erityisruokavaliota vaan tärkeintä on, että ravinto on monipuolista ja ns. lautasmallin mu-

kaista. Sepelvaltimopotilaan on hyvä pohtia aterioiden ja ruuan määrää, huomioida väsymys suhteessa 

nälkään sekä tunnistaa kylläisyyden tunne. Suolaa on hyvä välttää tai käyttää maksimissaan suosituksen 

mukaisesti. Viimeisenä tulee painon nousun estäminen kiinnittämällä huomio aterioiden laatuun. (Niskanen 

2011d, 78-81.) Ravitsemuksessa tärkeää on aterian koostumus. Ruokavaliossa tulee käyttää kasvisrasvoja 

kuten rypsiöljyä ja suosia kuitupitoista ruokaa, kuten kokoviljatuotteita ja kasviksia. Perinteisiä kokojyvävilja 

tuotteita tulee kuitenkin käyttää kohtuudella. Hedelmiä ja kasviksia tulee nauttia noin puoli kiloa päivässä. 

Punaisen lihan käyttöä tulee rajoittaa, kalaa on hyvä käyttää kaksi kertaa viikossa sekä rajoittaa kananmu-

nien syömistä muutamaan kappaleeseen viikossa. Kalassa on Omega 3- rasvahappoja, josta valtimotauti-

potilaat erityisesti hyötyvät. Jos potilaalla on kala- allergia voi suositella käytettävän kalaöljyvalmisteita. On 

kuitenkin syytä huomioida, että jos potilaalla on antigoagulaatiolääkitys pitää kokonaistilannetta verenhyy-

tymisen suhteen seurata säännöllisesti. (Hyytinen, Mustajoki, Partanen ja Sinisalo-Ojala 2009, 40-41.) Mai-

totuotteista suositellaan käytettäväksi rasvattomia maitovalmisteita sekä muista juomista paras on vesi. 

(Niskanen 2011d, 81.)  

 

Ravitsemuksella on suuri merkitys sepelvaltimotaudin synnyssä ja hoidossa. Monipuolinen ja suositusten 

mukainen ruokavalio kattaa hyvin ravintoaineiden tarpeen, jolloin ei tarvitse käyttää ravintolisiä. Sydänsai-

rauksien ehkäisyssä ja hoidossa tärkeää on elintapojen merkitys. Yksi niistä on hyvä ja monipuolinen ravit-

semus. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.) Hyvän ravitsemushoidon tärkeitä tavoitteita on vähen-

tää sepelvaltimotaudin taustalla olevia vaaratekijöitä. Näitä tekijöitä on mm. kohonnut verenpaine, ylipaino, 

sokeri- ja insuliiniaineenvaihdunnan häiriö ja dyslipidemia. Tavoite onkin jarruttaa näihin sairauksiin liittyvää 

ateroskleroosin kehittymistä, helpottaa taudin oireita, ehkäistä muita altistavia sairauksia ja tukea lääke-

hoitoa. Ylipainoisen potilaan on hyvä pudottaa painoa. Jo 5-10% painonpudotus on hyödyllistä. Sydän- ja 

verisuonitautia sairastavalle on annettava yksilöllistä ravitsemusohjausta. Potilas voidaan ohjata lähetteen 
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kautta ravitsemusterapeutille, jolle esitietoina on syytä antaa potilaan diagnoosi, lääkitys, sukurasitus, pai-

nohistoria, pituus ja paino sekä mahdollinen ravintolisien käyttö. Ruokavaliomuutos vaatii yksilöllistä oh-

jausta, ja muutokset ruokailutottumuksissa ovat edellytykset potilaan ravitsemushoidon onnistumiseen. 

(Hyytinen ym. 2009, 41-41.) 

 

 

3.7 Tupakointi ja alkoholi 
 

Tupakointi on merkittävä vaaratekijä, joka on ehkäistävissä. Tupakointi vaikuttaa haitallisesti veren kole-

steroliin, aiheuttaa veren hyytymistaipumusta, joka taas lisää veritulppariskiä. Tupakointi nopeuttaa myös 

valtimokovettumistaudin kehittymistä. (Kettunen 2011e, 116.) Tupakansavun sisältämät kemialliset yhdis-

teet vahingoittavat sepelvaltimoiden endoteelisoluja.  Tupakansavu heikentää endoteelisolujen typpioksidi-

tuotantoa ja voi jopa aiheuttaa endoteelisolujen kuoleman terveissä sepelvaltimoissa. (Kovanen ja Penti-

käinen 2016, 289.) Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan tupakoinnin lopettaminen vähentää huomatta-

vasti akuuttien sydänoireiden ilmaantumista. Tupakoinnin lopettaminen vähentää jopa 50% riskiä sairastua 

sepelvaltimotautiin. (Kettunen 2011d, 117). Tupakoinnin lopettamiseen on saatavilla apua ja tukea. Ter-

veydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa tätä 

lopettamaan tupakointi sekä auttaa ja kannustaa häntä vieroituksessa. Nikotiinikorvaushoidoksi on saata-

villa mm. nikotiinipurukumi ja erilaiset imeskelytabletit. Tupakoinnin lopettamisessa voidaan hyödyntää ja 

käyttää aktiivisesti myös lääkärin määräämiä tehokkaita lääkeainetta, joita ovat varenikliini, bupropioni ja 

nortriptyliini. (Käypä hoito-suositus 2017.)  

 

Alkoholinkäyttöön liittyy monia terveysriskejä. Alkoholin ongelmakäyttö voi vaurioittaa lähes jokaista elintä. 

Se aiheuttaa vahinkoa sydänterveydelle ja sen riskikäyttöön liittyviä kliinisiä löydöksiä ovat epäsäännöllinen 

tai nopea syke sekä eteisvärinä ja kohonnut verenpaine. Jo 25 g alkoholia vuorokaudessa kohottaa veren-

painetta ja näin ollen on rasite sydämelle. Jos potilaalla on alkoholin käytön suhteen ongelmaa, voidaan 

hoitotyössä hyödyntää potilaan lyhytneuvontaa eli mini-interventiota. Se on tehokas ja hyödyllinen tapa 

vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja motivoivaa interventiota hyödyksi 

käyttäen. (Käypä hoito-suositus 2015) 

 

 

3.8  Stressi ja muut tekijät 

 

Sepelvaltimotaudin riskitekijöitä ovat myös lähisukulaisen sepelvaltimotauti ns. sukurasite, miessukupuoli, 

ikä, vaihdevuosien jälkeinen tila sekä psyykkiset että sosiaaliset tekijät (Nurminen 2010, 91). Sukupuolen 

merkitys sepelvaltimotautiin sairastumiseen on yleisesti tiedossa. Yleensä naiset sairastuvat kymmenen 

vuotta miehiä myöhemmin ja naisilla sairastumisen vaara kasvaa enemmän vaihdevuosien jälkeen. Tär-

keimmät syyt sukupuolien erilaiseen sairastumiseen liittyvät elämäntapoihin ja sukupuolten erilaiseen ai-

neenvaihduntaan. (Kovanen ja Pentikäinen 2016, 284.) Ikä vaikuttaa myös sepelvaltimotaudin ilmaantumi-

seen ja on yksi tärkeimmistä vaaratekijöistä. Sepelvaltimoplakit muodostuvat ja kasvavat hitaasti jopa vuo-

sikymmeniä, joten näin ollen iän myötä vaara sairastua suurentuu. (Kovanen ja Pentikäinen 2016, 285.) 
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Lähisukulaisen sepelvaltimotauti on yksi riskitekijä. Tätä voidaan kutsua sukurasitteeksi. Sukurasitus tar-

koittaa, että ensimmäisen asteen sukulaisilla (alle 55-vuotiailla miehillä tai alle 65-vuotiaalla naisilla) on 

ollut valtimotaudista johtuvia rintakipuja tai sepelvaltimotautikohtaus tai heille on tehty joko ohitusleikkaus 

tai pallolaajennus.  

 

Psyykkisiin ja sosiaalisiin vaaratekijöihin kuuluvat mm. fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskas työ, muut psyyk-

kiset tekijät omassa elämässä, traumaperäinen stressireaktio, masennus ja yhteiskunnallistaloudelliset eli 

sosioekonomiset tekijät. Sosioekonomisia tekijöitä ovat toimeentulo, omaisuus ja asumistaso sekä koulutus, 

ammatti ja asema työelämässä. Kaikilla näillä sosioekonomisilla tekijöillä on selvä yhteys hyvinvointiin ja 

sydänterveyteen. (Käypä hoito-suositus 2017). Psykososiaaliset riskitekijät on hyvä huomioida heti hoidon 

alussa. Tutkimuksessa on todettu, että masennuksella on negatiivinen vaikutus elämän laadun sekä sai-

rauden ennustavuudessa. Hoitoon sitoutuminen on erittäin tärkeää pitkäaikaishoidon ja arvioinnin kannalta. 

(Albus, Barkhausen, Fleck, Haasenritter, Lindner, Silber 2017, 718).  
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4 SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAS JA ARKI 

 

Sydänsairaudet vaikuttavat usein arkielämään ja henkilön suorituskykyyn. Sairaus voi heijastua työhön, 

vapaa-aikaan, autolla ajoon ja matkustamiseen. Sairauden toteamisen jälkeen ihminen käy läpi erilaisia 

tunnetiloja kuolemanpelosta masennukseen, mutta usein arkitodellisuus ja toiveikkuus lopulta voittavat. 

(Duodecim 2018.) Kotiutumisvaiheessa on hyvä käydä läpi potilaan kanssa asioita mitä kotona saa tehdä 

ja mitä asioita taas on syytä varoa. Potilasta kannattaa rohkaista toimimaan kuten ennenkin, kuitenkin 

omien voimavarojen mukaan. Voimat alkavat palautua pikkuhiljaa ja omasta toipumisestaan voi pitää 

vaikka päiväkirjaa. Päiväkirjan avulla potilas voi seurata omaa kehitystään viikko viikolta. (Penttilä 2011b, 

126.) Alla on kerrottu tarkemmin potilaita useimmiten mietityttävistä asioista, kuten saunomisesta, mat-

kailusta ja seksistä.  

 

 

4.1 Sauna ja uiminen 

 

Sepelvaltimopotilas saa saunoa maltillisesti siten, että saunan lämpötila on noin 60⁰C. Liian suuria kehon 

lämmönvaihteluja tulee välttää, esimerkiksi saunasta suoraan avantoon menemistä ei suositella. (HUS 

2018d.) Sauna ja sydänterveys -projektin tutkimusryhmä on tutkinut saunomisen fysiologisia muutoksia 

ihmiskehossa. Tutkimuksessa on tullut esille, että saunomisen fyysisiä vaikutuksia voidaan verrata reip-

paaseen kävelyyn. Sydän- ja verenkiertoelimistön hyvät vaikutukset ilmenevät mm. verenpaineen laskuna 

ja verisuonten kimmoisuuden lisääntymisenä. Saunaan mentäessä, sepelvaltiotautia sairastavan ei tule 

ottaa nitroa. Nitro ja sauna alentavat kumpikin verenpainetta, joten yhteisvaikutus voi laskea verenpai-

netta niin alas, että pyörtyminen on mahdollista (Sydänliitto 2018). Yleisesti liikunnan määrää säätelee 

omat tuntemukset. Sydän potilaalle suositeltava liikuntamuoto on suuria lihasryhmiä kuormittava liikunta. 

Uiminen on yksi niistä. (Duodecim 2016b.) 

 

 

4.2 Matkailu 

 

Ohitusleikkauksen jälkeen ei suositella autolla ajamista 1-2 kuukauteen. Pallolaajennuksen jälkeen autolla 

ajaminen on kielletty vain toimenpidepäivänä. Pitkillä automatkoilla on syytä pitää useita taukoja. Am-

mattiautoilija saa luvan ajaa työkseen, rasituskokeen ja lääkärintarkistuksen arvioiden perusteella. (Sy-

dänliitto 2017.) Ulkomaanmatkaa suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon ilmatilan erot, aikaero ja kor-

keuserot. Nämä voivat lisätä sepelvaltimotautipotilaan oireita. Ensimmäisinä päivinä ulkomailla on hyvä 

totuttautua ilmanalaan ja ottaa hieman rauhallisemmin. (Penttilä 2011a, 131.) Oireinen sepelvaltimotauti 

saattaa rajoittaa lentomatkustamista. Lentokoneella matkustaessa keuhkojen ja sydämen sairauksista 

kärsivillä on uhka hengitysvajauksesta. Lentäminen voi olla siis riski, joten jo matkaa varattaessa kannat-

taa kysyä lentoyhtiöstä, tarvitaanko ilmailulääkärin hyväksyntä matkustamiselle. (THL 2018.) Terveyden 

ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivuilta löytyy laajasti lisätietoa matkustamiseen liittyen. Sydänliiton sepel-

valtimotautioppaassa on mainittu, että esteenä lentomatkustukselle on, jos potilaan voimat eivät riitä 50 

metrin kävelyyn tai yhden kerrosvälin nousemiseen ilman oireita. 

 



         

          

19 

 

4.3 Seksi 

 

Seksuaalisuus on ihmisen perustarve, johon sepelvaltimotautiin sairastuminen saattaa vaikuttaa. Seksi ei 

ole kuitenkaan yhtään sen vaarallisempaa sydämelle kuin liikunta tai kotiaskareet. Seksin tuomaa rasitusta 

voidaan helpottaa erilaisilla asennoilla, joissa kumppani on aktiivisempi osapuoli. Herkästi rintakipuileva 

potilas voi pitää nitroja lähellä tai Nitron voi ottaa myös ennakkoon ennen esileikkivaihetta. (Penttilä 

2011c, 135.) Miehillä arteroskleroosi eli valtimonkovettumatauti, saattaa aiheuttaa verenkierron vajausta 

sukuelimissä, jolloin voi ilmetä erektiohäiriöitä. Erektiohäiriöiden eli potenssin hoitoon on olemassa lääk-

keitä esim. sildenafiili (Viagra) ja tadalafiili (Cialis). Mainittuja potenssilääkkeitä ei saa käyttää, jos käy-

tössä on pitkävaikutteinen nitraatti. Dinit- suihketta voi käyttää satunnaisesti ko. lääkkeiden rinnalla. Nai-

silla voi olla estrogeenin vähäisyydestä johtuvaa limakalvojen kuivumista ja siitä seurannutta seksuaalisen 

halukkuuden vähentymistä. Limakalvojen kuivumista voi hoitaa paikallisilla estrogeenivalmisteilla. Ohui-

den limakalvojen suojaamiseksi seksissä on hyvä käyttää liukuvoidetta. (Sydänliitto 2017.) 

 

 

4.4 Tulehdukset 

 

Sydänpotilaan on hyvin tärkeää pitää huolta omasta terveydestään. Jos sepelvaltimotautia sairastava saa 

tulehduksellisen sairauden, tulee se hoitaa nopeasti. Hoitamaton tulehdus kehossa voi aiheuttaa sydänli-

haksen sisäkalvon tulehduksen eli endokardiitin. Endokardiitti voi taas johtaa mm. sydämen läppien vau-

rioitumiseen. Suunterveys on myös olennainen osa yleisterveyttä. Suussa piilevät, krooniset tulehdukset 

voivat altistaa myös muiden vakavien sairauksien puhkeamiselle. Heikko suunterveys on yksi riskitekijä 

valtimokovettumataudin sekä sydän- ja aivoinfarktin taustalla. Siksi suun ja hampaiden itsehoito ovat 

tärkeitä ja kuuluvat sepelvaltimotautipotilaan itse hoitoon. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013.) Hammas-

lääkärillä olisi hyvä käydä säännöllisesti, vähintään vuoden välein. Tulehtuneet ikenet, huonot hampaat 

sekä haavat iholla voivat johtaa vakaviin tulehduksiin. (Töyry 2008, 53-54.) 

 

Sydänpotilaan on syytä ottaa säännöllisesti influenssarokote. Influenssa tarttuu ihmisestä toiseen hengi-

tystie-eritteiden välityksellä. Rokotusten hyötyjä ovat vähentyneet asiakaskäynnit sairaalassa mutta sy-

dänpotilaalle tärkein hyöty on kuitenkin ehkäistä keuhkokuume ja muita jälkitauteja. Kroonisia sairauksia 

sairastavilla jälkitaudit saattavat johtaa sairaalahoitoon ja vakavimmillaan jopa kuolemaan. Kun krooni-

sesti sydänsairas rokotuttaa itsensä, hän myös ehkäisee sitä, ettei itse perussairaus vaikeudu. (Duodecim 

2018.) 
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4.5 Uni 

 

Kroonisen unettomuuden syynä voi olla sydänsairaudet. Ihminen nukkuu keskimäärin kahdeksan tuntia 

vuorokaudessa, joka on kolmasosa elämästä. Riittävän pituinen hyvä uni on välttämätöntä toimintaky-

vylle. Unentarve on ihmisillä kuitenkin yksilöllinen ja hyvä unenlaatu on edellytys hyvälle elämänlaadulle. 

(Terveysportti 2018). Tutkimuksessa on osoitettu huonon unen laadun olevan iso riski sydäninfarktille. 

Huonoksi uneksi tutkimuksessa voidaan sanoa unta, joka on liian lyhyt/pitkä ja potilaalla on vaikeuksia 

saada unta sekä/tai pysyä unessa. (Sasaki 2017.) Jos potilas tuntee unensa olevan riittämätöntä, on syytä 

keskustella asiasta lääkärin kanssa.  
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5 SEPELVALTIMOTAUDIN LÄÄKEHOITO 

 

Sepelvaltimotaudin lääkehoito jaetaan kahteen ryhmään; ennustetta parantaviin ja oireita lievittäviin lääk-

keisiin (Syvänne 2014). Sepelvaltimotaudin lääkityksen tavoitteena on sydämen hapenpuutteen helpotta-

minen ja sydäntapahtumien estäminen. Sydänlääkkeet otetaan yleensä aamuisin, mutta kolesterolilääke 

otetaan ilta-aikaan. Säännöllinen lääkkeiden käyttö parantaa potilaan ennustetta ja vähentää mahdollisia 

oireita. Aloitettaessa verenpainelääkkeiden käyttö, voi ilmetä voimakasta verenpaineen alenemista ja hui-

mausta, jota esiintyy varsinkin ylös noustessa. Oireet helpottavat, kun elimistö tottuu alhaisempiin veren-

paineisiin. (HUS 2018b.)  Lääkehoidosta tulee sopia yhdessä potilaan kanssa, keskustellen lääkehoidon 

tavoitteista sekä lääkehoidon mahdollisista sivu- ja yhteisvaikutuksista. Lääkehoitoa ei saa lopettaa äkilli-

sesti eikä ilman lääkärin lupaa. Äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa heikotuksen tunnetta, sydämen 

tykytystä, hikoilua ja muita oireita, jotka voivat olla jopa vaarallisia. Lääkkeiden annosmuutoksista tulee 

keskustella lääkärin kanssa. (Kettunen 2011c, 199.) 

 

Sepelvaltimotautia sairastavien on vältettävä tai käytettävä varoen tiettyjä lääkeaineita, jotka saattavat 

pahentaa sepelvaltimotaudin oireita. Näitä lääkkeitä ovat: astman hoidossa käytettävät beeta-agonistit (li-

säävät hapenkulutusta sydämessä), migreenilääkkeet (lisäävät verisuonten supistumista), rytmihäiriö lääk-

keet, jotka pidentävät QT-aikaa sekä lääkeaineet, jotka vaikuttavat sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. 

(Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 374.) Sivulla 24 on esitetty taulukon muodossa (Taulukko 2), kuinka sy-

dänpotilaiden sydänlääkkeet vaikuttavat verenpaineeseen ja sykkeeseen.  

 

 

5.1 Ennustetta parantavat lääkkeet 
 

Asetyylisalisyylihappo (ASA), tunnetaan myös sydänaspiriinina, ehkäisee verihyytymien syntymistä valti-

moissa (ohentaa verta) ja näin ehkäisee sydäninfarktia. Angina pectoris-kohtauksen ensivaiheessa potilaalle 

annetaan 250 mg asetyylisalisyylihappoa pureskeltavaksi ja huolehditaan hyvästä makuu- tai istuma-asen-

nosta, myös mahdollisen lisähapen antaminen akuutissa tilanteessa on hyväksi. (Saano ja Taam-Ukkonen, 

374.) ASA lääkityksen haittavaikutuksena voi olla mahahaava ja verenvuotoa suolistossa, tätä voidaan eh-

käistä mahahappolääkkeellä (Kettunen 2011b, 278).  Klopidogreeli estää ADP-reseptorin toimintaa ja näin 

ollen vähentää verehiutaleiden ADP- välitteistä aggregaatiota eli verihiutaleiden (trombosyyttien) tarttu-

mista toisiinsa. Klopidogreeliä käytetään ASA:n kanssa akuuteissa sepelvaltimotautikohtauksissa, sydänin-

farkteissa ja pallolaajennusputken asentamisen jälkeen. Voidaan käyttää myös ASA yliherkkyyksissä. Hait-

tavaikutuksina ASA:n tavoin mahdollisuus mahahaavaan ja verenvuotoon suolistossa. (Töyry 2008, 42.)  

 

ACE:n estäjät eli angiotensiinin kovertaasientsyymien estäjät ovat tarkoitettu potilaille, joille on kehittynyt 

sydämen vajaatoiminta tai selvästi todettava vasemman kammion toimintahäiriö. Tämän lääkeryhmän lääk-

keet alentavat verenpainetta ja vähentävät sydämen ja verenkierron kuormitusta laajentamalla valtimoita 

ja estämällä nesteen ja natriumin kertymistä elimistöön. ACE.n estäjät vähentävät sydäninfarkteja ja äkki-

kuolemia. (Kettunen 2011a, 282.) ATR:n salpaajat vaikuttavat angiotensiini reseptoreihin ja estävät angio-

tensiinin verenpainetta nostavaa vaikutusta elimistössä. Salpaaja estää angiotensiinin sitoutumisen resep-

toreihin. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 351-353.)  
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Antikoagulantit eli veren hyytymistä estävät lääkeaineet, ovat pitkäaikaisia suun kautta otettavia lääkkeitä, 

jotka on tarkoitettu potilaille, joilla on valtimoverenkiertoa ahtauttava sairaus, diabetes tai jokin muu sydän- 

ja verisuonisairauksien riskitekijä. (Kesäniemi ja Salomaa 2009.) Varfariini on yleisin käytetty antikoagu-

lantti joka estää K- vitamiineista riippuvien hyytymistekijöiden toimintaa. Varfariini otetaan samaan aikaan, 

kerran vuorokaudessa ja hyytymistä estävä vaikutus alkaa 12-24 tunnissa. Suurin teho saavutetaan 24-72 

tunnin kuluttua. Varfariini hoidossa on tärkeää seurata hyytymisnopeutta kuvaavan tromboplastiini ajan eli 

INR-arvon muutoksia. Varfariini hoidon alussa INR-arvo mitataan 1-2 kertaa viikossa ja kun hoitotasapaino 

löytyy riittää mittaus kerran kuukaudessa. INR-arvo on yleensä 2-3 välillä. Mitä pienempi arvo on, sitä 

suurempi tukosriski, kun taas mitä suurempi arvo on niin sitä suurempi vuotoriski. Ennen leikkaukseen 

menoa on syytä kertoa hoitohenkilökunnalle varfariinin käytöstä. Ennen toimenpidettä varfariini yleensä 

laitetaankin tauolle vuotoriskin vuoksi. Haittavaikutuksia varfariinihoidossa on mustelmataipumus, pahoin-

vointi, ripuli, lievät verenvuodot ja oksentelu. ASA- valmisteita ei saa käyttää varfariinihoidon aikana, syynä 

on lisääntynyt vuotoriski. Muiden lääkeaineiden käytöstä varfariinin kanssa on syytä keskustella lääkärin 

kanssa. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 359-361.) 

 

Muita antikoagulantteja on mm. hepariini ja minihepariinit eli pienimolekyliset hepariinit. Näitä käytetään 

verisuonitukosten eli tromboosien ja keuhkoveritulpan eli keuhkoembolian estoon. Suoneen annettavan 

hepariinin ongelmana on vaihteleva hyytymistä estävä vaikutus potilailla, joten vuotoriskiä on vaikea arvi-

oida. Minihepariini voidaan antaa ihon alle ja niitä käytetään valtimo- ja laskimotukosten ehkäisyssä var-

sinkin sepelvaltimotaudin hoidossa. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 363.) 

 

Sepelvaltimotaudin hoidossa käytettäviä muita lääkkeitä on mm. hyperlipidemia lääkkeet eli kolesterolilääk-

keet, jotka alentavat seerumin lipidipitoisuuksia ja ehkäisevät niin valtimoiden ahtautumista. Ne sopivat 

suurelle osalle sepelvaltimotautipotilaista. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018.) 

 

 

5.2 Oireita lievittävät lääkkeet 

 

Nitraatit laajentavat suonia, niitä käytetään lievittämään oireita ja ovat nopeasti vaikuttavia eli ns. pika-

nitroja. Pikanitroja otetaan yleensä rintakivun ilmaannuttua mutta voidaan ottaa ennen rasitusta tai ennen 

muuta rintakipukohtauksen laukaisevaa toimintaa. (HUS 2018b.) Lievä oireisten potilaiden lääkitykseksi 

riittää kielenaluslääke kuten Nitro ja Nitromex. Käytössä voi myös olla suuontelon sumutelääke Dinit. (Nur-

minen 2010, 83-84.) Kielenalustabletti laitetaan kielen alle liukenemaan tai pureskellaan. Jos kipukohtaus 

ei helpota viidessä minuutissa voidaan ottaa uusi tabletti. On muistettava, että 15 minuutin sisällä ei saa 

ottaa yli kolmea tablettia. Jos oireet eivät helpota tuossa ajassa on otettava yhteys lääkäriin tai soitettava 

ambulanssi. Nopeavaikutteinen suihke suihkutetaan kielen päälle, pidättäen hengitystä. Suihketta voidaan 

käyttää 1-3 kertaa. Ennen rasitusta voidaan suihketta ottaa ennakkoon 1-3 kertaa, suihkeiden välissä on 

pidettävä 30 sekunnin tauko. Suihkeen käytössäkin soitetaan apua, jos oireet eivät helpota suihkeiden oton 

jälkeen. (HUS 2018b.) Nitraatteja on myös pitkävaikutteisena. Pitkävaikutteisia nitraatteja käytetään, jos 

nitraatteja joudutaan käyttämään usein. Pitkävaikutteisille nitraateille voi tulla toleranssi, joten on tärkeää 
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pitää vähintään 12 tunnin nitraatiton jakso, joka yleensä pidetään yöaikaan. Haittavaikutuksina nitraatin 

käytössä voi olla päänsärky ja huimaus. (HUS 2018b.) 

 

Beetasalpaajia käytetään potilailla, jotka ovat saaneet sydäninfarktin ja joilla on angina pectoris- oireita 

(Kesäniemi ja Salomaa 2009). Beetasalpaajat hidastavat sydämen sykettä ja vähentävät sydämen hapen-

tarvetta. Beetasalpaajat vähentävät sydäninfarktin vaaraa ja lievittävät rintakipuoireita. Haittavaikutuksina 

beetasalpaajilla on väsymys ja huimaus etenkin alkuvaiheessa sekä päänsärky, hidaslyöntisyys ja raajojen 

kylmyys. (HUS 2018b.)  

 

Kalsiumestäjillä on verisuonia laajentava vaikutus. Laajentamalla verisuonia, verenkierron vastus vähenee 

ja verenpaine laskee, näin ollen sydämen hapenkulutus pienenee ja sydämen työmäärä vähenee. Kalsiumi-

nestäjiä käytetään, kun jostain syystä beetasalpaajat eivät toimi. Haittavaikutuksina on päänsärky, turvo-

tukset nilkoissa ja ranteissa, huimaus, kasvojen kuumotus ja ummetus. Kalsiumestäjien ja digoksiinin tai 

beetasalpaajien yhteyskäyttö suurentaa rytmihäiriöriskiä. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018.) 

 

Diureetti on yleinen lääkeryhmä puhuttaessa sydän- ja verisuonitautien lääkehoidosta. Diureetit poistavat 

kehosta natriumia ja vettä. Tämä reaktio aiheuttaa sen, että elimistössä kiertävän veren määrä vähenee, 

tuloksena on verenpaine lasku ja työmäärän väheneminen sydämessä. Diureetit sopivat melkein kaikille 

ikään katsomatta, kuitenkin kihtipotilaille ja nestevajauksesta kärsiville ne eivät sovi. Diureetit ohjeistetaan 

ottamaan aamulla/aamupäivällä tai päivällä. Illalla otetut nesteenpoistolääkkeet, voivat laskea yöllä veren-

painetta ja aiheuttaa ylimääräisiä virtsan tyhjennyskäyntejä. Haittana diureeteissa on liiallinen kuivuminen, 

hypokalemia (alhainen kaliumpitoisuus) ja hypomagnesium (alhainen magnesiumpitoisuus). Rytmihäiriöt 

voivat aiheutua hypokalemiasta. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 348.) 
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TAULUKKO 2. Sydänpotilaiden käyttämien sydänlääkkeiden ja eräiden muiden valmisteiden vaikutuksia. (Kettu-

nen 2011, 201.) 

 

 

 

 

  

 

 

Sykettä alen-

tava vaikutus 

Sykettä nostava 

vaikutus 

Verenpainetta 

alentava vaiku-

tus 

Verenpainetta 

nostava vaiku-

tus 

Veren hyyty-

mistä estävä 

vaikutus 

Aspiriini Ei Ei Ei Ei Kyllä 

ACE:n estäjät ja 

angiotensiinire-

septorin estäjät 

Ei Harvoin Kyllä Ei Ei 

 

Astmakohtaus-

lääkkeet 

Ei Kyllä Ei Joskus Ei 

 

Beetasalpaajat Kyllä Ei Kyllä Ei Ei 

Digoksiini Kyllä Ei Ei Ei Ei 

Diureetit Ei Joskus Kyllä Ei Ei 

Kalsiuminestä-

jät 

Joskus Joskus Kyllä Ei Ei 

Klopidogreeli Ei Ei Ei Ei Kyllä 

Varfariini Ei Ei Ei Ei Kyllä 

Nitraatit Ei Usein Kyllä Ei Ei 

Rytmihäiriölääk-

keet 

Usein Joskus Joskus Ei Ei 

Statiinit ja muut 

kolesterolia 

alentavat lääk-

keet 

Ei Ei Ei Ei Ei 

Tulehduskipu-

lääkkeet 

Ei Ei Joskus Kyllä Kyllä 



         

          

25 

 

6 SEPELVALTIMOTAUDIN KAJOAVAT HOIDOT 

 

Sepelvaltimotaudin perustana on elintapojen korjaaminen, riskitekijöiden hallinta sekä lääkehoito. Jos se-

pelvaltimotaudin oireet häiritsevät työ- ja suorituskykyä lääkityksen lisäämisestä huolimatta, voidaan har-

kita kajoavaa hoitoa kuten pallolaajennusta tai ohitusleikkausta. Sepelvaltimoiden tilan tutkimiseksi tehdään 

potilaalle varjoainekuvaus, jonka perusteella arvioidaan, soveltuvatko ahtaumat pallolaajennuksella vai ohi-

tusleikkauksella hoidettavaksi. (Kivelä 2011a, 286-287.) Kaikille potilaille kajoavat hoidot eivät sovi tai hoi-

doilla ei ole elinaikaa lisäävää vaikutusta. Turkulaisten tutkijoiden ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos) tekemässä tutkimuksessa todettiin pallolaajennusten lisääntyneen runsaasti vuosien varrella, kun 

taas ohitusleikkaukset ovat huomattavasti vähentyneet. Pallolaajennuksilla on saatu sepelvaltimotauti po-

tilaiden kuolleisuutta vähennettyä, hoidettavien potilaiden keski-ikää nostettua ja hoidon jälkeisten aivo-

halvausten ja sydäninfarktien määrää vähennettyä huomattavasti. Tutkimuksessa on käytetty vuosien 

1994-2013 välisenä aikana tehtyjä sepelvaltimotaudin kajoavia hoitotilastoja Suomessa. (Kiviniemi, Pietilä, 

Gunn, Aittokallio, Mähönen, Salomaa ja Niiranen 2016.) Toimenpiteen jälkeen on entistä tehokkaammin 

huolehdittava lääkehoidon ja terveellisen elämäntapojen sujuvuudesta ja jatkumisesta. (Kivelä 2011a.) Pal-

lolaajennuksen etuja ovat potilaan nopeampi toipuminen pallolaajennuksesta kuin ohitusleikkauksesta, 

mini-invasiivisuus ja potilaan lyhyempi toimintakyvyn menetys (Hammar 2011, 227). 

 

 

6.1 Pallolaajennus 

 

Pallolaajennuksen tarvetta arvioidaan sepelvaltimoiden varjoainekuvauksella, jos oireita aiheuttava ah-

tauma löytyy varjoainekuvauksella, voidaan pallolaajennus tehdä samassa toimenpiteessä. (Kivelä 2011a, 

286.) Pallolaajennus tapahtuu teknisesti seuraavasti: tukkeutuneeseen sepelvaltimoon viedään katetrin 

kautta ohut metallilanka (ohjainvaijeri), jota myöten laajennuspallo viedään ahtauman kohdalle ja laajen-

netaan paineen avulla. Paine venyttää valtimoa ja hajottaa seinämien rasvakertymiä, tämän jälkeen pallo 

tyhjennetään ja poistetaan ja jäljelle jää avoin valtimo. (Töyry 2008, 43.) Valtimoon voidaan laittaa stentti 

eli laajentava putki, joka pitää valtimon auki pallolaajennuksen jälkeen. Käytössä on myös verkkoputki eli 

lääkestentti, joka estää uudelleen ahtautumista vapauttamalla lääkeainetta. Valitettavasti joskus taudin 

edetessä vanha ahtauma voi ahtautua uudelleen tai tulee uusia ahtaumia, tällöin tehdään uusi varjoaineku-

vaus ja tilanne arvioidaan hoitojen osalta uudestaan. Potilas pääsee usein jalkeille jo 2-6 tunnin kuluttua 

toimenpiteestä. Kotiutus tapahtuu joko samana iltana tai seuraavana päivänä. Ponnistelua on kuitenkin 

hyvä välttää vielä kahden vuorokauden ajan toimenpiteestä. Pallolaajennuksellakin on omat riskinsä, suu-

rimpina niistä on verenvuodot mm. pistopaikassa. Kun vuoto on niin runsasta, että pistopaikan painaminen 

ei enää auta, voidaan haava ommella tai pseudoaneurysman eli pullistuman hoidossa voidaan käyttää hyy-

tymistä estävää kollageenia.  Harvinaisempana riskinä mainittakoon erilaiset hyytymät ja tukokset, näitä 

voidaan estää klopidogreelilääkityksellä. (Kivelä 2011c, 286-292.) 
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6.2 Ohitusleikkaus 

 

Ohitusleikkaus tulee sepelvaltimotaudin hoidossa kyseeseen silloin, kun sepelvaltimotauti on laaja-alainen, 

tai ahtauma on sellaisessa paikassa, että se ei ole pallolaajennuksella hoidettavissa. Tilanne tulee arvioida 

yksilöllisesti ja ottaen huomioon potilaan elinennuste sekä potilaan kokonaistilanne, kuten ikä, sairaudet, 

keuhkojen ja munuaisten toiminta sekä aikaisemmat aivoverenkiertohäiriöt. (Hippeläinen 2011, 293-294.) 

Ohitusleikkauksessa verenkierto ohjataan ahtauman ohi suoniohitteen eli graftin avulla. Leikkaus voidaan 

tehdä avaamalla rintalasta (sternotomia), vasemman puolen rintaonteloavauksesta (torakotomia) tai vat-

saonteloavauksesta (laparotomia), riippuen tukkeutuneen suonen sijainnista. (Hammar 2011, 227.) Ohi-

tusleikkauksessa käytetään yleensä laskimosiirteitä alaraajoista mutta myös rintakehän sisäseinämävalti-

moita käytetään yleisesti ohitusleikkauksissa. Nämä laskimosiirteet ovat helposti saatavissa, niissä on hyvä 

käsiteltävyys ja näiden laskimoiden poistosta ei aiheudu merkittävää haittaa verenkiertojärjestelmälle. Val-

timosiirteitäkin käytetään ja ne otetaan yleensä rintakehän sisäseinämistä. Nämä siirteet ovat läpimitaltaan 

ja virtausominaisuuksiltaan sopivia eikä ne ole yhtä spasmiherkkiä kuin muut valtimosiirteet, kuten värt-

tinävaltimosiirre. (Ihlberg 2016, 360- 361.) 

 

Nykyään suurin osa ohitusleikkauksista tehdään sydänkeuhkokoneen eli ECMOn avulla. ECMO hapettaa 

elimistöstä palaavan veren ja palauttaa hapettuneet veren verenkiertoon. ECMOn käyttö mahdollistaa hyvin 

ommellut ohitteet. Leikkauksessa asennetaan leikkausalueelle laskuputket eli dreenit, joita pitkin leikkaus-

alueelta vuotanut veri ja kudosnesteet valuvat keräysastiaan. Nämä putket otetaan pois teho-osastolla 

ennen vuodeosastolle siirtymistä. Toipuminen leikkauksesta on hidasta. Leikkauksen jälkeen saattaa esiin-

tyä kipulääkkeiden takia tokkuraisuutta, ruokahaluttomuutta ja kuumeilua. Eteisvärinän mahdollisuus pari 

vuorokautta leikkauksen jälkeen on hyvin yleistä. Alkuun tulee varoa rintalastaan kohdistuvaa rasitusta mm. 

kyljellään nukkuminen on kiellettyä.  Potilas on leikkauksen jälkeen 1-2 vrk teho-osastolla, jonka jälkeen 

sydänosastolla toipumassa vielä noin viikon ajan. Itse toipilasaika kestää useita viikkoja, jopa kuukausia. 

(Hippeläinen 2011, 294-299.) 
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7 SEPELVALTIMOTAUTI POTILAAN KUNTOUTUS 

 

Sepelvaltimopotilaiden kuntoutus ja jatkohoito ovat tärkeä osa potilaan hoitoa. Suomessa lainsäädännön 

mukaan kuntoutuksen vastuu jakautuu terveydenhuollon, työeläkelaitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kes-

ken. Sepelvaltimopotilaille on tarjolla kuntoutusohjausta, joka tarkoittaa kuntoutujan ja lähiomaisen- tai 

yhteisön ohjausta, tukemista ja palveluiden saatavuuden tiedottamista. Kuntoutukseen sisältyvät kuntou-

tustarvetta selvittävä tutkimus, työ- ja toimintakyvyn arviointi, erilaiset terapiat ja sopeutumisvalmennus. 

Kuntoutukseen sisältyvät tarvittaessa kuntoutusjaksot, joko laitos- tai avohoidossa. Sepelvaltimopotilaan 

kuntoutuksen tarve katsotaan olevan tarpeellista, kun toipumisessa ja sairauden kanssa selviytymisessä on 

sosiaalista, psyykkistä, fyysistä tai ammatillista ongelmaa. Näihin osa-alueisiin voidaan vastata kuntoutuk-

sen keinoin ja jopa hidastaa sairauden etenemistä ja ehkäistä sairaalajaksoja. Kuntoutuksen katsotaan 

myös vähentävän kustannuksia. (Mäkinen ja Penttilä 2007, 8-9.) 

 

Kajoavien hoitojen jälkeen on entistäkin tärkeämpää elintapa- ja lääkehoidon toteutuminen sekä seurata 

veren kolesterolia, sokeritasoa ja verenpainetta. Ehdottoman tärkeää on tupakoinnin lopettaminen ja päi-

vittäinen liikunta. (Kivelä 2011a, 286.) Sepelvaltimopotilaan kuntoutumisella tarkoitetaan suunnitelmallista 

ja moniammatillisesti toteutettavaa kuntoutusohjelmaa, joka on laadittu sepelvaltimotautiin sairastuneen 

toipumisen edistämiseksi ja työikäisillä työkyvyn säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Sydänkuntoutuksen 

tavoitteena on mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. (Käypä hoito- suo-

situs 2015.) 

 

Tärkeitä tavoitteita ovat myös sairauden uusiutumisen ehkäiseminen, sairausprosessin pysähtyminen, toi-

minta- ja työkyvyn palauttaminen sekä elämän laadun kohentaminen. Nämä tavoitteet edellyttävät potilaan 

psyykkistä ja sosiaalista orientoitumista. (Mäkinen ym. 2007, 7.) 

 

Sepelvaltimotautiasairastavalle on tarjolla myös vertaistukea, jota tarjoaa mm. Kela ja sydänyhdistykset, 

sopeutumisvalmennuskurssit, teemapäivät ja vertaistukiryhmät. Kela korvaa osan sydänpotilaan liikunnal-

lisesta kuntoutuksesta, kun potilaalle on kirjoitettu tutkimus- ja hoitomääräys. Esimerkiksi Kelan tarjoamalle 

kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on sepelvaltimotauti ja joilla on useita riskitekijöitä, toimintakykyä ra-

joittava angina pectoris- oire tai ovat sairastaneet sydäninfarktin, tai heille on tehty ohitusleikkaus tai pal-

lolaajennus. Kuntoutuspäätös edellyttää, että sydänsairaus on asianmukaisesti diagnosoitu ja kurssille va-

littaville kuntoutujille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. (Kansaneläkelaitos 2017.) 
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8 POTILAANOHJAAMINEN 

 

Potilasohjaus on auttamismenetelmä, jossa hoitaja tukee potilaan omatoimisuutta, toimintakykyä ja vuo-

rovaikutusta. Potilasohjauksen perustana on aina lainsäädäntö, ammattietiikka, laatu- ja hoitosuositukset 

sekä terveys- ja hyvinvointiohjelma. Hyvässä potilasohjauksessa tulee kunnioittaa potilaan ihmisarvoa, it-

semääräämisoikeutta, vakaumusta sekä yksityisyyttä. (Eloranta ja Virkki 2011, 7-11.) Potilasohjaus on kes-

keinen asia hoitotyössä. Jokaisen hoitotyötä tekevän tehtävä on ohjata potilasta. Potilasohjauksen tarkoitus 

on tukea potilaan voimavaroja, kannustaa ottamaan vastuuta omasta terveydestä sekä tukea omahoitoon. 

Haasteen hoitotyöhön tuovat lyhentyneet hoitoajat sairaalassa ja terveyskeskuksissa, jolloin ohjaukselle jää 

vähemmän aikaa. Hoitotyössä ohjausta annetaan monissa tilanteissa. Hyvä ohjaus kannustaa potilasta 

saavuttamaan annetut tavoitteet. Hyvän ohjauksen tarkoitus on vahvistaa arjessa pärjäämistä ja vähentää 

hoitojakson jälkeisiä yhteydenottoja. (Kyngäs, Kääriäinen ja Poskiparta 2007, 5-6.)  

 

Kirjassa Ohjaus hoitotyössä todetaan, että nykypäivänä ihmisen ongelmana ei ole tiedon puute vaan se, 

miten tietoa saadaan oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. On tärkeää saada potilaat osallistumaan omaan 

hoitoonsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarjoamalla oikeaa tietoa. Hyvä potilasohje tai opas on 

asiallinen, arvostava, potilaan itsemääräämisoikeutta tukeva sekä oppaan täytyy sisältää uusinta tietoa ja 

sen on oltava selkeä ja helppolukuinen. Ohjeen tulee antaa potilaalle hänen tarvitsemansa tiedot ja vastata 

kysymyksiin; mitä, miksi, milloin ja missä. (Eloranta ja Virkki 2011, 74-76.) 

 

Ohjaus on hoitotyössä prosessi, jota voidaan kuvata perinteisen hoitotyön prosessin kautta. Hyvällä poti-

lasohjauksella turvataan potilaan sitoutuminen hoitoon ja sen jatkuvuuteen arjessa. Hoitotyön ohjaamisen 

prosessiin kuuluu ohjaustarpeen määrittäminen, tavoitteiden asettaminen, ohjauksen suunnitteleminen, 

toteuttaminen, ohjauksen arvioiminen ja viimeisenä kirjaaminen. Ohjausta voidaan tarkastella myös oppi-

misen näkökulmasta, johon sisältyy prosessin eri vaiheita. Näitä vaiheita ovat motivoituminen, orientoitu-

minen, sisäistäminen, ulkoistaminen ja arvioiminen. Tällöin oppiminen voidaan ajatella olevan vuorovaikut-

teinen prosessi. Oppiminen on henkilökohtainen ja elämänkokemukseen nivoutuvaa toimintaa.  

(Eloranta ja Virkki 2011, 25-29.) 

 

Potilaalla on oikeus vuorovaikutteiseen ja yhdenvertaiseen toimintaan, hoitoon osallistuvien kanssa. Hoita-

jan näkökulmasta päämääränä asiakasprosessissa on asiakkaan ymmärtäminen, tietojen, taitojen ja koke-

musten huomioon ottaminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Tärkeää on potilaan kuuleminen, kuulemi-

sen reflektointi ja keskustelun dokumentointi. (Helminen 2017, 24-25.) Sairaanhoitajan ohjausosaaminen 

on keskeinen työmenetelmä. Sairaanhoitajan tulee suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan ohjauspro-

sessi. Hoitotyössä sairaanhoitaja ohjaa potilasta terveyden edistämisen näkökulmasta ja ymmärtää palve-

luiden merkityksen palveluprosessissa. Helminen (2017, 60-61) kuvaa kirjassaan ohjausta ammatillisen 

keskustelun muodoksi. Ohjaustilanteessa potilas ja hoitaja työskentelevät yhdessä. Ohjauksessa voidaan 

käyttää myös hyödyksi toiminnallisia keinoja. Sosiaalihuoltolaissa viitataan ohjaukseen ja neuvontaan seu-

raavasti; ”Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Neuvontaa ja 

ohjausta järjestäessään sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava yhteistyössä terveydenhuoltolain 

(1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toi-

mialojen kanssa” (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 6 §). 
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9 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

 

Tilastokeskus on määritellyt tutkimus- ja kehittämistoiminnan olevan järjestelmällistä toimintaa tiedon li-

säämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Oleellisena tavoitteena tutkimustyössä on 

kehittää uutta tietoa. Kehittämistyö käsitteenä tarkoittaa toimintaa, jonka tavoitteena on tutkimustulosten 

avulla luoda uutta tai parempaa palvelua, tuotannonvälineitä tai menetelmiä. Yksi tarkastelun näkökulma 

kehittämisessä on oppiminen. Monipuolinen osaaminen tuo vaihtuvuutta työhön ja avaa uusia oppimisen 

mahdollisuuksia. Oppimisen tulee olla innostavaa, elävää, realistista ja yhteisöä palkitsevaa. (Heikkilä, Jo-

kinen ja Nurmela, 2008, 17-21.) Päätavoite tällä kehittämistyöllä, oli uuden oppiminen ja tuotoksen myötä 

henkilökunnan osaamisen tukeminen ja kehittäminen. 

 

Kehittämistyön aihe, sepelvaltimotautipotilaan omahoitokirja, tuli suoraan osastolta. Aihe oli mielestämme 

mielenkiintoinen. Pidimme aihetta tärkeänä myös oman oppimisen ja työelämän ammatillisen kasvun kan-

nalta, sekä kehittämisen näkökulmasta. Ensimmäinen yhteydenotto sydänosastolle tapahtui maaliskuussa 

2018. Keskustelimme tällöin kotiutushoitajan kanssa, osaston toiveista ja odotuksista opinnäytetyön suh-

teen. Suunnittelu alkoi maalis-huhtikuussa 2018. Työsuunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa 2018. Elokuussa 

2018 aloitimme raportin ja tuotoksen tekemisen. Olimme kehittämistyön edetessä yhteydessä kotiutushoi-

tajiin ja lähetimme heille arvioitavaksi erilaisia versioita omahoitokirjasta. Saimme hoitajilta korjausehdo-

tuksia ja muokkasimme omahoitokirjaa niiden mukaisesti. Omahoitokirjaa kommentoivat myös ravitsemus-

terapeutti, fysioterapeutti ja lääkäri. Lopullisen raportin ja omahoitokirjan tarkisti sydänosaston lääkäri.  

 

Keräsimme tietoa luotettavista ja näyttöön perustuvista lähteistä, kuten sepelvaltimotaudin ja sydän- ja 

verisuontautien teoksista sekä sydänjärjestöjen oppaista ja tietokannoista. Lisäksi teimme tiedonhakua 

käyttämällä Medic-, Melinda ja terveysportti- tietokantoja. Omahoitokirjan kokosimme teoriatiedon poh-

jalta. Omahoitokirjassa käytetyt kuvat olivat joko itse otettuja, tai kuvat olivat otettu ilmaisilta sivustoilta 

kuten Pixabay, Unplash ja Istockphoto. Näiden sivustojen kuvat olivat vapaasti käytettävissä eli olivat niin 

sanotusti tekijänoikeusvapaita. Omahoitokirjan teimme word-muotoon ja toisen version tallensimme pdf-

muotoisena, josta omahoitokirja on tulostettavissa vihko muotoon. Jatkossa sydänosasto hoitaa omahoito-

kirjojen tilaamisen sairaalan sisäisestä monistamosta. Sydänliitolta olemme saaneet luvan käyttää omahoi-

tokirjassa sydänmerkkiä ja sydänliiton logoa. 
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10 OPINNÄYTETYÖN MERKITYS JA HYÖDYNNETTÄVYYS 

 

Tavoitteenamme opinnäytetyössä oli tuottaa tuote, tässä tapauksessa omahoitokirja, joka on helposti hyö-

dynnettävissä sydänosastolla potilasohjauksessa. Koemme, että opimme opinnäytetyötä tehdessä etsimään 

uusimman tiedon ja kokoamaan sen yksiin kansiin. Hyödynnämme opinnäytetyön prosessinvaiheita näin 

ollen luontevasti myös tulevassa sairaanhoitajan ammatissa. Opinnäytetyömme tarjoaa ajankohtaista, käy-

tännönläheistä tietoa sepelvaltimotautia sairastavalle ja hoitotyötä tekevälle. Potilaalle omahoitokirja antaa 

viimeisimmän ja tärkeimmän tiedon sepelvaltimotaudin hoidosta; lääkkeettömästä ja lääkkeellisestä. Oma-

hoitokirjasta löytyvät myös tärkeimmät yhteystiedot ongelmien ja lisäkysymysten ilmaantuessa. Potilas saa 

tarvitsemansa tiedot omahoitokirjasta nopeasti ja vaivattomasti.  

 

Omahoitokirjaa voi tarvittaessa käyttää osastolla myös omaisen ja opiskelijan perehdyttämisessä aihee-

seen. Sydänosasto saa valtuudet päättää miten hyödyntää omahoitokirjaa. Osaston toive oli, että tieto 

löytyy potilaalle helposti ja yksinkertaisesti, eikä potilaalle tarvitse antaa monia erilaisia esitteitä ja ohjeita. 

Näin ollen omahoitokirjaan on lisätty osaston oma informaatio mm. ensitietopäivästä. Opinnäytetyö ja oma-

hoitokirja auttavat ja helpottavat potilastyötä sydänosastolla. Omahoitokirjaa tullaan käyttämään käytän-

nön hoitotyössä ja se tulee helpottamaan potilasohjausta. Sydänosasto saa työstämme valmiin ja ajanta-

saisen omahoitokirjan, joka tukee suullista ohjausta hoitajan ja potilaan välillä.   
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11 POHDINTA 

 

11.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2013, 211) mukaan kaiken tieteellisen toiminnan ydin on eettisyys. 

Tavallisesti tutkimusetiikka luokitellaan normatiiviseksi etiikaksi. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen oikeista 

säännöistä, joita tutkimuksessa tulee noudattaa. Tutkimusetiikka voidaan jakaa kahteen osaan. Tieteen 

sisäiseen ja ulkopuoliseen. Sisäinen etiikka tarkoittaa tieteenalan totuudellisuutta ja luotettavuutta. Ulko-

puolinen etiikka tarkoittaa miten ulkopuoliset asiat vaikuttavat siihen, miten asiaa tutkitaan ja aihe valitaan. 

Hoitotieteellistä tutkimusta ohjaa lainsäädäntö ja ohjeet. Meillä suomessa on sitouduttu turvaamaan tutki-

muksen eettisyys Helsingin julistuksen mukaan. Julistus on kansainvälisesti hyväksytty tutkimusetiikan oh-

jeistus. (Kankkunen ym. 111-114.)  

 

Eettisestä näkökulmasta katsottuna valitsimme aiheen opinnäytetyölle toimeksiannon ja aiheen kiinnosta-

vuuden vuoksi. Myös tieto uuden informaatiolähteen tuottamisesta kiinnosti meitä kovasti. Käytimme aikaa 

tiedon hankintaan ja käytimme työssä luotettavia lähteitä.  Kävimme avointa keskustelua kahdestaan mutta 

myös tilaajan kanssa ja arvioimme kirjallisia ja suullisia lähteitä kriittisesti. Pyrimme minimoimaan vahinkoa 

sekä teimme työtä ja tekstiä ihmisarvoa kunnioittavasti. Tieto siitä, että työ menee tärkeään käyttötarkoi-

tukseen, minimoi sosiaalisia riskejä. Opinnäytetyötä tekemällä edistimme omaa oppimista laajasti ja toi-

mimme työtä tehdessä kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa arvostavasti. 

 

Projektin alussa teimme toimintasuunnitelman, jossa pohdimme opinnäytetyön ideaa ja tavoitteita. Näin 

jäsentelimme itsellemme mitä ollaan tekemässä. Pyrimme myös johdonmukaiseen päättelyyn asettaessa 

tavoitteita opinnäytetyölle. Itse opinnäytetyön teon aloitimme käsittelemällä opinnäytetyön prosessin eet-

tisiä ja tieteellisiä suosituksia. Nämä suositukset perustuvat lainsäädäntöön sekä kansallisiin tutkimuseetti-

siin periaatteisiin, linjauksiin ja suosituksiin. Kävimme opetussuunnitelmaan kuuluvan tutki, oivalla ja kehi-

tän- kurssin opettajatutorimme johdolla. Opinnäytetyötä kirjoittaessa pyrimme hakemaan tietoa laajasti 

luotettavista lähteistä. Lähteet olivat rajattu olemaan alle kymmenen vuotta vanhoja. Haimme tietoa laajasti 

kotimaisista teoksista mutta myös kansanvälisistä julkaisuista. Savonian kirjaston informaatikolta saimme 

ohjeita, miten lähteä etsimään ajantasaista ja luotettavaa tietoa, eri tietokannoista. Lisäksi saimme hyö-

dynnettävää tietoa tilaajan edustajalta. Toimimme luotettavasti ja avoimesti tilaajan kanssa. Alussa projek-

tia asetimme aikataulun työn etenemiselle ja ajallisesti etenimmekin työssä suunnitellusti. Prosessi eteni 

vaihe vaiheelta selkeä päämäärä mielessä. 

 

 

11.2 Kehittämistyön arviointi ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö on mielestämme onnistunut. Omahoitokirjaan on koottu tärkeimmät ja uusimmat tiedot 

sepelvaltimotaudista ja sen omahoidosta. Omahoitokirja on selkeä ja helposti luettavissa. Se sisältää po-

tilaalle tärkeimmät tiedot, kuten miten tunnistaa infarkti, tärkeimmät lääkkeet, joita käytetään sepelvalti-

motaudin hoidossa sekä ohjeita terveelliseen elämäntapaan.  
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Olemme saaneet apua tilaajalta, koulun kirjaston informaatikolta, sekä ohjaavalta opettajalta. Olemme 

käsitelleet paljon materiaalia kirjoista sekä materiaalia sähköisistä lähteistä. Aiheen ja tiedon rajaus oli 

haastavaa, koska sepelvaltimotaudin ja hoidon ympärille liittyy paljon tietoa. Loppujen lopuksi saimme 

rajattua aiheen tärkeimpien aihealueiden ympärille. Haimme kirjallisuutta ja tutustuimme teoreettiseen 

tietopohjaan laajasti.  Koemme, että prosessin kirjoittaminen oli aluksi haastavaa mutta pian tekstin tuot-

taminen alkoi sujua paremmin ja tehokkaammin. Haasteen toi myös opinnäytetyöntekijöiden asuminen 

eri puolilla Suomea, joten yhteisiä tapaamisia ei juurikaan ollut. Kommunikointi tapahtui puhelimitse, vi-

deopuheluiden ja sähköpostin kautta.  

 

Osaamme jatkossa ohjata potilasta ja kertoa sepelvaltimopotilaan hoitoon liittyvistä asioista. Osaamme 

ohjata henkilön hoidon piiriin ja arvioida tarvittaessa hoidon toteutusta. Sepelvaltimopotilaan omahoito-

kirja on selkeä apuväline hoitajille Kuopion yliopistollisen sairaalan sydänkeskukselle mutta myös hyvä 

opas potilaalle annettavaksi. Aiheen tutkiminen syvemmin on edesauttanut kasvuamme sairaanhoitajiksi. 

Tulemme tulevaisuudessakin toimimaan potilaiden kanssa, joilla on sepelvaltimotauti, näin ollen on tär-

keää syventää omaa tietoutta sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta. Mielenkiintoinen aihe sekä tieto, että 

omahoitokirja tulee tarpeeseen ja käyttöön lisäsi motivaatiota opinnäytetyön tekemiseen.  
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