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ABSTRACT 

The aim of intensive care is to gain time for the effective treatment of the 
recovery and disease. During intensive care patient’s vital functions are 
monitored constantly and this kind of treatment is not possible in all hos-
pital departments. 

Intensive care post-clinic activity is a complementary treatment that aims 
to improve the quality of treatment and support patient recovery and re-
habilitation. Intensive care post-clinic activity can have a positive impact 
on the patient's experience of intensive care. 

The aim of the post-clinic is to provide patients with information about 
their intensive care period, to recount the causal relationships of intensive 
care, to answer any questions they may have, and to supplement any 
memory holes left out of intensive care. 

The purpose of this thesis was to compile theoretical knowledge on the 
intensive care post-clinic activities and to develop intensive care. The de-
velopment of the author’s own professional competence was also one of 
the key goals of the thesis. 

The thesis was done in cooperation with the intensive care unit (ICU) of 
Kanta-Häme Central Hospital. Based on theoretical knowledge a descrip-
tion of the intensive care post-clinic activity was created. It summarized as 
briefly and concisely as possible.  
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1 JOHDANTO 

Tehohoidon ja kriittisen sairauden vaikutukset potilaan toipumiseen 
ovat tärkeää ja tarpeellista tietoa potilaan kannalta. Jatkoseurantapolikli-
nikoiden tarkoituksena on seurata potilaiden toipumista ja antaa potilaille 
sekä heidän läheisilleen tietoa tehohoidosta ja siitä toipumisesta. (Meriläi-
nen, M. 2012, 38-39.) Tehohoidon poliklinikkatoiminnalla pyritään vähen-
tämään psyykkistä traumaa, jonka tehohoitojakso mahdollisesti aiheuttaa. 
(KSSHP 2014) Opinnäytetyössäni kerron tarkemmin jälkipoliklinikka toi-
minnasta.   
 
Opinnäytetyön tilaajana on Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun 
hoidon yksikkö. Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikkö 
koostuu teho-osastosta sekä sydänvalvonnasta. Molemmissa niistä on viisi 
potilaspaikkaa. Tehostetun hoidon yksikön tehtävänä on vastata koko sai-
raanhoitopiiriin kuuluvan väestön tarvitsemista teho- ja sydänvalvontahoi-
topalveluista. Henkilökunta tehostetussa yksikössä työskentelee sekä te-
holla, että sydänvalvonnassa. (Kanta-Hämeen keskussairaala n.d.)   

 

Ammatillisen kehityksen näkökulmasta opinnäytetyön toteuttaminen on 
kannattavaa, sillä sekä hoitotyö, että hoitomenetelmät uudistuvat jatku-
vasti. Teknologian sekä lääketieteen kehittyminen tarjoavat jatkuvasti uu-
sia mahdollisuuksia entistä sairaampien potilaiden hoitoon.  

 
Tehohoidon jälkipoliklinikkatoimintaa ei ole vielä suurissa määrin toteu-
tettu Suomessa keskussairaalan mittakaavassa, joten aihe on uusi ja tutki-
mustietoa aiheesta löytyy melko vähän. Opinnäytetyön toteutus tapahtuu 
noudattaen toiminnallisen opinnäytetyön ohjeistusta. Työ koostuu teo-
reettisesta, tutkimuksellisesta taustasta sekä sen pohjalta laaditusta tuo-
toksesta. Hoitotyön näkökulmasta opinnäytetyö on tärkeä, sillä saamme 
siitä ajankohtaista tietoa tehohoidon jälkipoliklinikkatoiminnasta. 

2 TEHOHOITO 

Suomessa hoidetaan vuosittain teho- ja tehovalvontaosastoilla yhteensä 
noin 17 000 potilaista. Yleisimmät syyt joutua tehohoitoon ovat loukkaan-
tumiset ja äkilliset sairastumiset. Sairaalakuolleisuus Suomalaisten teho-
hoitopotilaiden kohdalla on keskimäärin 18,4% ja vaikeimmissa sairauk-
sissa pitkäaikaissairaalakuolleisuus on jopa 40% (FINNAKI-tutkimus). Kuol-
leisuus lisääntyy lineaarisesti potilaan iän myötä samoin kuin tehohoidon 
keston tarve sekä intensiteetti. Tehohoitoa, joka on ympärivuorokautista, 
annetaan kaikissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaa-
loissa. Tehohoitoa erityispotilasryhmien kohdalla on sovitusti keskitetty 
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siten, että ylipainehappihoitoa annetaan Turussa, palovamma- ja elinsiir-
topotilaiden Helsingissä. (Jalonen ym. 2016, 161.)  
 
Suomen tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden mukaisesti tehohoito 
määritellään vaikeasti sairaiden potilaiden hoidoksi, jossa potilaita ja hä-
nen elintoimintojaan tarkkaillaan keskeytymättä. Potilaan elintoimin-
toja valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erityislaittein. Tehohoidon ta-
voitteena on estää hengenvaara ja voittaa aikaa perussairauden hoitami-
seen. Teho-hoitoa annetaan teho-osastolla ja niihin keskitetään elintärkei-
den toimintojen valvonnan ja ylläpitämisen edellyttämä henkilöstö, tekno-
logia sekä osaaminen. (Suomen tehohoitoyhdistys, 1997)   
 
Ennen kuin tehohoito aloitetaan, on arvioitava tehohoidossa todennäköi-
sesti saavutettavissa oleva hyöty. Tarvittaessa tulee tehdä hoidon rajaa-
mispäätös. Koko tehohoito jakson ajan on jatkettava hoidon tarpeellisuu-
den ja vaikuttavuuden arviointia. (Jalonen ym. 2016, 161.) Tehohoidon ta-
voite, eli omatoiminen ja laadukas elämä on parhaiten saavutettavissa, 
kun hoitohenkilökunta noudattaa systemaattisesti hoito-ohjeistusten mu-
kaisia parhaita, tunnettuja ja vaikuttavaksi osoitettuja hoitokäytänteitä ja 
seuraa niiden toteutumista. (Pettilä, V. 2007)  

3 TEHOHOIDON EETTISET PERIAATTEET 

Eettisyys on ihmisen sitoutumista noudattamaan moraalisia periaatteita 
sekä tietoisia arvoja. Tekojen moraalinen hyväksyttävyys on eettisyyttä. 
Eettisyys näkyy jokaisessa kohtaamisessa sekä käytännön toimissa. Eetti-
syyden noudattaminen ei ole helppoa vaan se on jatkuvaa oppimista ja 
kasvamista. (Back, J. 1996, 4.)  
 
Etiikka ja moraali sanoja käytetään usein synonyymeinä toisistaan. Kuiten-
kin sanat voidaan erottaa siten, että ”etiikka” viittaa teoreettiseen tasoon 
ja ”moraali” käytännön toiminnan tasoon. Etiikassa pohdiskellaan sekä tut-
kitaan moraalia pyrkien luomaan siitä teoriaa. (Blomster ym. 2001, 75.)  
 
Eettisten päätösten taustalla ovat aina arvot, jotka vaikuttavat siihen, mitä 
asioita pidämme hyvinä ja oikeina ja mitä puolestaan pahoina ja väärinä 
tai huonoina. (Blomster ym. 2001, 75.) Arvot ovat lähtöisin aina ihmisestä 
itsestään. Arvot ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja niiden oppiminen ei 
ole jonkin ulkoa opetellun neuvon muistamista. Oman pohdinnan ja kas-
vamisen tuloksena saavutetaan todelliset arvot. Esimerkiksi lapsi kasvaa 
kodissa ja koulussa olevaan arvomaailmaan, mutta lopulta kasvettuaan va-
litsee itse omat arvonsa, jotka saattavat poiketa täysin lähiympäristönsä 
arvo valinnoista. Arvot kuvastuvat teoissa ja arvoilla tarkoitetaan niitä 
suuntaviittoja sekä ihanteita, jotka ohjaavat toimintaamme. Ne kertovat 
meille vastaukset elämän peruskysymyksiin: mitkä ovat toimintamme 
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päämääriä, minkä eteen ihmisen kannattaa tehdä työtä ja uhrauksia, mikä 
on elämisen arvoista.   
 
Arvomme ilmenevät teoissa sekä arkisessa toiminnassa. Arvoja ja tekoja ei 
voi erottaa toisistaan, koska ihminen toimii omaksumiensa arvojen mukai-
sesti, kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti (Kuuskoski, E. 1996, 11-13.) 
Hyvän päämäärän määrittäminen muodostaa hoitotyössä ongelmatilan-
teita, koska se ei ole yksinkertaista. Potilaan kriittisestä tilasta johtuen hy-
vän päämäärän määrittäminen on usein jonkun muun kuin potilaan itsensä 
määrittämä. Esimerkiksi hoitohenkilökunnan ja lääkärin tai omaisten. 
(Blomster ym. 2001, 75.)   
 
Hoidon viisi ensisijaista arvoa, jotka muodostavat myös ideologisen ja siten 
siis moraalisen päämäärän ovat elämä, terveys, turvallisuus, henkilökoh-
tainen loukkaamattomuus ja oikeudenmukaisuus. Hoitohenkilökunnan nä-
kökulmasta kysymys on siis ihmishengen pelastamisesta aina kun se on 
mahdollista, sairauden vähentämisestä sekä terveyden edistämisestä, tur-
vallisuuden tuottamisesta korkean hoidon laadun avulla sekä hoidettavan 
turvallisuuden tunteesta ja hoidon voimavarojen oikeudenmukaisesta ja-
kautumisesta. (Koskinen, L. 1996, 163.) Mitä suurimmassa määrin arvot 
ovat myönteinen asia. Ne ovat elämäniloa, tunnetta, energian lähde sekä 
elämän todellista voimavaraa. Elämän myönteisistä päämääristä lähtee 
myös usko tulevaisuuteen ja se antaa voimia vaikeuksien voittamiseen. 
(Kuuskoski, E. 1996, 12.)  
  
Eettisiin päätöksiin vaikuttavat yksilön henkilökohtaisten arvojen ohella 
kulttuuriset ja ammatilliset arvot. Tehohoitajan eettisen päätöksenteon tu-
lee perustua ammattikunnan eettisten sitoumusten soveltamiseen hoito-
tilanteessa. Eettisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi ja välttämiseksi 
on Suomen tehohoitoyhdistys kirjannut tehohoitoa ohjaavat yleiset peri-
aatteet. (Blomster ym. 2001, 75.)  
  
Tehohoidolla on luja eettinen perusta. Elämän ylläpitäminen ihmisarvoa 
kunnioittaen on tavoitteena selkeä, johon omistautuen ja rehellisesti pyr-
kimällä myös eettiset kysymykset ovat ratkaistavissa. Yleiset eettiset peri-
aatteet tehohoidossa voidaan luokitella seuraavasti: (Suomen tehohoito-
yhdistys, 1997)   
  

1. Elämän säilyttäminen  
2. Kärsimysten lievittäminen  
3. Lisähaittojen välttäminen  
4. Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen  
5. Totuudellisuus  
6. Oikeudenmukaisuus  
7. Potilaan vajaa päätöksentekokyky  
8. Kuoleva potilas tehohoidossa  
9. Turhan hoidon välttäminen  

 



4 
 

 
 

Tyylin saa käyttöön napsauttamalla sitä tyylivalikosta ennen kun kirjoitat 
tekstiä. Tyylin voi lisätä myös jälkeenpäin tyyliä napsauttamalla kursorin 
ollessa kyseisellä rivillä. 

3.1 Elämän säilyttäminen ja kärsimyksen lievittäminen  

Elämän säilyttäminen on keskeinen periaate, jonka merkitys tehohoidossa 
korostuu. Elämän säilyttämisellä tarkoitetaan, että jokaisella potilaalla on 
oikeus saada oikeanlaista, asianmukaista apua ja hoitoa hengenvaaran 
uhatessa niin kauan, kun hengenvaaran arvioidaan olevan tilapäinen. Mi-
käli potilas on joutunut hengenvaaraan, on elämä pyrittävä pelastamaan 
voimavaroja säästämättä kaikin tehohoidollisin keinoin. On myös edelly-
tettävä, että hoito on potilaan tahdon mukaista. (Suomen tehohoitoyhdis-
tys, 1997)   
 
Tilanne muodostuu ongelmalliseksi, kun pyritään määrittelemään hyväk-
syttävän elämän laatu. Potilaan ja hänen läheistensä kanssa on keskustel-
tava siitä, millä tavalla ja millä perusteilla elämä on säilyttämisen arvoista. 
Mikäli potilaan tila on niin kriittinen, että keskustelu hänen kanssaan ei ole 
mahdollista, tulee eettisen komitean ohjeiden mukaan pyrkiä asettumaan 
potilaan asemaan ja vältettävä omaa subjektiivista arviota. (Blomster ym. 
2001, 76.)   
 
Tehohoito jakso on usein potilaan näkökulmasta sekä fyysisesti, että 
psyykkisesti raskas kokemus, jonka vaikutukset voivat heijastua pitkälle tu-
levaisuuteen. Eettisenä ohjeena kärsimyksen lievittäminen sisältää sekä 
fyysisen, että psyykkisen kärsimyksen lievittämisen. Fyysiseen kärsimyk-
seen kuuluvat mm. stressi ja kipu ja psyykkiseen kärsimykseen kuuluvat 
mm. turvattomuuden tunne, pelko lähimmäisen menettämisestä tai kuo-
leman pelko. (Blomster ym. 2001, 76.)   
 
Teho-osasto hoitoympäristönä saattaa herättää pelkoa ja ahdistusta ja tä-
män takia potilaalle sekä läheisille tulee toistuvasti selittää tilannetta. Jat-
kuva kommunikaatio on tärkeää. Potilaan omaisille on kerrottava tehohoi-
don erilaisista menetelmistä potilaan voinnista totuudenmukaisesti, kii-
reettömästi ja tarpeeksi perustellusti. (Blomster ym. 2001, 76.)  
 
Tehohoidon kulmakivi on kivun hoito sekä lääketieteelliseltä, että eetti-
seltä kannalta katsottuna. Tehohoidon aikana hengityslamaa, jonka kipu-
lääkkeet aiheuttavat ei tarvitse varoa. Muissa olosuhteissa hengityslama 
saattaa estää tehokkaan kivunhoidon toteutumisen. (Suomen tehohoito-
yhdistys, 1997.)  

3.2 Lisähaittojen välttäminen ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen  

Erityisen aiheellinen periaate tehohoidossa on lisähaittojen välttäminen. 
Tehohoito lisää potilaan infektioriskiä ja hoito- ja valvontatoimenpiteisiin 
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liittyy aina lisähaittojen mahdollisuus. Jokaisen tehohoitopäätöksen sekä 
hoitotoimenpiteen hyödyt on arvioitava niiden aiheuttamia riskejä vas-
taan. Potilaan koskemattomuutta loukkaavat turhat vierasesineet sekä ai-
heettomat lääkkeet, mutta toisaalta myös liian passiivinen tehohoito voi 
vahingoittaa potilasta. (Blomster ym. 2001, 76.) Liian pinnallinen valvonta 
saattaa johtaa esimerkiksi sydäninfarktin tai pysyvän munuaisvaurion ke-
hittymiseen. (Suomen tehohoitoyhdistys, 1997)  
 
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tehohoitoa koskevissa päätök-
sissä on loukkaamaton. Potilaalla on myös oikeus vaihtaa mielipidettä te-
hohoidon aikana tai sairauden edetessä. Itsemääräämisoikeus koskee 
myös hoidon rajoittamisen päätöksiä edellyttäen, että potilas on tehnyt 
päätöksensä henkisesti itsenäisenä, ymmärtäen päätöksensä vaikutukset. 
(Blomster ym. 2001, 76.) Itsemääräämisoikeuden tärkeys korostuu teho-
hoidossa, koska usein pidemmällä tähtäimellä hengenvaaratilanteet liitty-
vät parantumattomiin sairauksiin. (Suomen tehohoitoyhdistys, 1997)  

3.3 Totuudellisuus ja oikeudenmukaisuus 

Tehohoidossa sekä potilailla, että hänen läheisillään on oikeus totuuden-
mukaiseen informaatioon tilanteesta ja sen kehittymiseen vaikuttavista te-
kijöistä. Potilaan läheisille saa kertoa ainoastaan hoidettavasta sairaudesta 
ja sen syistä, ei esimerkiksi aikaisemmista sairauksista tai terveyteen vai-
kuttaneista elämäntavoista ilman potilaalta saatua erillistä lupaa. (Bloms-
ter ym. 2001, 76-77.)   
  
Oikeudenmukainen tehohoitopalveluiden saatavuus on jokaisen tehohoi-
tolääkärin eettinen velvollisuus. Jokaisella ihmisellä on tilapäiseen hengen-
vaaraan jouduttuaan yhtäläinen oikeus tehohoitoon. Hoidon aiheellisuu-
den arviointiin ei saa vaikuttaa potilaan ikä, rotu, sukupuoli, yhteiskunnal-
linen asema, uskonnollinen vakaumus, varallisuus, elämäntavat tai muu 
vastaava ominaisuus. (Suomen tehohoitoyhdistys, 1997.) Tilanne muodos-
tuu ongelmalliseksi, kun tehohoidon aiheelliset kriteerit eivät ole yksiselit-
teiset ja potilas tarjonta ylittää käytössä olevat resurssit. Taloudelliset nä-
kökohdat tai perusteeton ammattiylpeys eivät saa olla hoitopäätökseen 
vaikuttavia asioita. (Blomster ym. 2001, 77.)  

3.4 Potilaan vajaa päätöksentekokyky 

Vaikea sairaus, tajunnan tason aleneminen ja erilaiset lääkehoidot vaikeut-
tavat potilaan omaa arviointikykyä. Tämä on tehohoidossa arkipäivää. Po-
tilaan läheisillä saattaa olla eri näkemys tehohoidon tarpeellisuudesta. Täl-
löin on asiantuntijan meneteltävä oman parhaan mahdollisen ymmärryk-
sensä mukaisesti. (Blomster ym. 2001, 77.)  
  
Lapsella on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon 
ymmärryksensä puitteissa yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat eivät 
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saa käyttää päätösvaltaa lapsen edun vastaisesti. Tehohoidosta vastaavan 
on tehtävä päätös lapsen parhaaksi yleisten eettisten periaatteiden mukai-
sesti. Esimerkiksi vakaumuksellisista syistä vanhemmat eivät saa lapsen te-
hohoitomahdollisuutta rajoittaa. (Suomen tehohoitoyhdistys, 1997)  

3.5 Kuoleva potilas tehohoidossa ja turhan hoidon välttäminen  

Teho-osastolla kuolevan potilaan hoito edellyttää ennusteen toivottomuu-
den luotettavaa toteamista. Hoito edellyttää myös läheisten valmistamista 
potilaan kuolemaan sekä hoidon teknistä rajoittamista ja keskittymistä oi-
reiden lievittämiseen. Potilaan kärsimystä ja kipuja tulee lievittää niin, että 
kuoleman kohtaaminen arvokkaasti mahdollistuu. (Blomster ym. 2001, 
77.) Oireiden lievityksessä tärkeässä asemassa ovat opioidit, jotka auttavat 
kipuun ja hengenahdistukseen. Kuolevan potilaan hoitoon eivät kuulu po-
tilasta rasittavat laajat toimenpiteet ja tutkimukset. (Jalonen ym. 2012, 
168.)  
  
Asiana kuolema on aina pelottava, ahdistava ja järkyttävä, mutta toisaalta 
se on luonnollinen päätös elämälle. Kuolemasta pitäisi keskustella ainakin 
silloin, kun omainen tai potilas itse kysyy siitä tai kun pitkäaikaissairauteen 
liittyvä psykososiaalinen kärsimys ja muut oireet lisääntyvät, letkuruokin-
taa harkitaan nielemisvaikeuksien seurauksena, hengitysvajaus pahenee 
tai kehittyy vähintään kahden alueen toiminnan menetys. (Jalonen ym. 
2012, 168.) Mikäli potilas on tajuissaan, hänellä on oikeus tietää lähesty-
västä kuolemasta ja häntä on autettava kohtaamaan kuolema arvokkaasti 
ja toivomustensa mukaisesti. (Blomster ym. 2001, 77.)  
  
Lääketieteellisesti perustelematonta tehohoitoa ei tule antaa kuin lyhyt-
kestoisesti omaisten toivomuksesta, mikäli se resurssien mukaan on mah-
dollista. On tehohoitolääkärin vastuulla lopettaa ns. turha tehohoito, jos 
sen jatkaminen estää parempiennusteisten potilaiden pääsyn hoitoon. 
(Blomster ym. 2001, 78.)  

4 TEHO-OSASTO 

Sairaanhoitajan työ teho-osastolla on pitkälle rationalisoitua ja erikoistu-
nutta työtä. Potilaan hoitoprosessi kokonaisuudessaan on pitkä ja tehohoi-
tajat ovat mukana vain tietyssä sairauden vaiheessa. Usein tämä vaihe on 
kriittinen ja sisältää erilaisia ennakoimattomia muutoksia potilaan tilassa. 
Ammattitaidollisesti työ on vaativaa sekä fyysisesti ja psyykkisesti ras-
kasta. Jatkuva teknologian kehittyminen asettaa haastetta ammattitaidon 
ylläpitämiselle. (Blomster, Mäkelä, Ritmala-Castrén, Säämänen, Var-
jus 2001, 63.)   
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4.1 Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikkö 

Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikkö koostuu teho-
osastosta sekä sydänvalvonnasta. Teho-osastolla hoidetaan kaikkien eri-
koisalojen potilaita. Potilaan ottamisesta teho-osastolle vastaa aneste-
sialääkäri. Anestesialääkäri myös organisoi sekä toteuttaa potilaan hoidon 
yhteistyössä erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Hoito jaksoja teho-osastolla 
on n. 330 vuodessa ja keskimääräinen hoitoaika potilailla on n. 3 vuoro-
kautta. (Kanta-Hämeen keskussairaala n.d.)  
 
Teholla hoidetaan potilaita, joilla on äkillinen, henkeä uhkaava yhden tai 
useamman elintoiminnon häiriö. Useimmiten kyse on eri syistä johtuvista 
hengityksen, nestetasapainon ja/tai verenkierron häiriöistä.  Tämä vaatii 
potilaan keskeytymätöntä tarkkailua ja elintoimintojen jatkuvaa valvontaa 
ja ylläpitämistä erikoislaittein. Kun potilaan vointi korjaantuu, voidaan hä-
net siirtää jatkohoitoon vuodeosastolle. (Kanta-Hämeen keskussai-
raala n.d.)   

4.1.1 Sydänvalvonta 

Sydänvalvonnassa potilaat ovat usein vakavan sydämen toimintahäiriön tai 
sen uhkan takia. Sydänvalvonnassa hoidetaan myös muiden erikoisalojen 
valvontaa tarvitsevia potilaita. Hoidossa ja valvonnassa käytetään useita 
teknisiä apuvälineitä, joiden käyttöön osaston henkilökunta on koulutettu. 
Jatkohoito järjestetään vuodeosastolla. Sydänvalvonnan puolella hoito jak-
soja on vuodessa n. 550 ja keskimääräinen hoitoaika on n. 2 vuorokautta. 
TAYS Sydänsairaala Oy ostaa palveluita Kanta-Hämeen keskussairaalan sy-
dänvalvonnasta. (Kanta-Hämeen keskussairaala n.d.)   
 
Rytmihäiriöiden tarkkailu ja hoito kuuluu sydänvalvontaan. Tärkeää poti-
laan hoidon kannalta on, että hoitohenkilökunta osaa tulkita erilaisia ryt-
mihäiriöitä, ymmärtää rytmihäiriöiden merkityksen potilaan verenkierron 
kannalta, tietää verenkierron kannalta haitalliset rytmihäiriöt sekä osaa 
tarkkailla ja hoitaa potilaan verenkiertoa. (Blomster ym. 2001, 131-144.)  

4.1.2 MET-toiminta 

Tehostetun hoidon yksikössä Kanta-Hämeen keskussairaalassa toimii li-
säksi elvytysryhmä, joka on anestesialääkärijohtoinen. Elvytysryhmä hoi-
taa elvytystilanteet, jotka tapahtuvat kanta talon sisällä. Sama elvytys-
ryhmä toimii myös MET-ryhmänä (Medical Emergency Team), jonka ta-
voitteena on puuttua ajoissa potilaiden peruselintoimintojen häiriöihin 
vuodeosastoilla. Mikäli MET-ryhmä puuttuu ajoissa vuodeosastoilla ole-
vien potilaiden peruselintoimintojen häiriöihin, vältytään turhalta tehohoi-
dolta. Ryhmä antaa tarvittaessa tukea myös vuodeosaston henkilökun-
nalle potilaan tilan seurantaan liittyen. (Kanta-Hämeen keskussai-
raala n.d.)   
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MET-toiminta yleisesti perustuu peruselintoimintojen häiriöiden tunnista-
miseen ennalta sovittujen hälytyskriteerien perusteella. Sairaaloissa sy-
dänpysähdyksen saaneista suurimmalla osalla on ennen sydänpysähdystä 
ollut peruselintoiminnoissa poikkeavuuksia. Yleisimmin poikkeavuuksia on 
ollut hengityksessä, verenkierrossa tai tajunnan tasossa. Hälytyskynnyksen 
tulee olla riittävän matala, jotta ongelmien korjaaminen on vielä mahdol-
lista. (Jalonen, Junttila, Metsävainio, Niemi-Murola, Pöyhiä, Saari, Vahtera 
& Vakkala 2016, 161.)   
  
Pisteytykseen perustuva tarkka luokitus on esimerkiksi National Early War-
ning Score (NEWS), jonka käyttö on yleistymässä. MET:n hälytyskriteerejä 
ovat esimerkiksi seuraavat: hengitystiheys on alle 8/min tai yli 24/min, hap-
pikyllästeisyys äkillisesti ja toistetusti alle 90% huolimatta lisähapesta, sy-
ketaajuus alle 40/min tai yli 140/min, systolinen verenpaine toistetusti alle 
90mmHg, äkillinen tajunnan tason heikkeneminen (GCS pienenee tunnissa 
2p), toistuva pitkittynyt kouristelu tai hoitajan herännyt huoli potilaasta 
esimerkiksi sovitulla seuranta käynnillä tai hoidon ohjauksessa. (Jalonen, 
Junttila, Metsävainio, Niemi-Murola, Pöyhiä, Saari, Vahtera & Vakkala 
2016, 161.)  

4.2 Teho-osasto hoitoympäristönä 

Florence Nightingale uskoi, että terveeseen taloon tarvitaan viisi perus-
asiaa, jotka ovat puhdas ilma, puhdas vesi, tehokas viemäröinti, puhtaus ja 
valo. Hänen mielestään myös kunnollinen taloudenpito vaikuttaa sairaiden 
toipumiseen sekä potilaan kanssa kontaktissa oleviin ihmisiin. (Meriläinen, 
M. 2012, 22.)  
  
Ympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, sosiaalista tai symbolista ympäristöä. 
Fyysisellä hoitoympäristöllä tarkoitetaan ihmistä yleisesti ympäröivä, 
konkreettinen ympäristö, kuten asuinympäristö tai sairaalan huone. Fyysi-
nen ympäristö voi olla lähtökohta stressille tai se voidaan nähdä resurssina, 
joka mahdollistaa toiminnan. Sosiaalinen ympäristö viittaa muihin ihmisiin, 
normeihin, asenteisiin ja laitoksiin. Se pitää sisällään myös mm. sosiaaliset 
verkostot. Symbolinen ympäristö voidaan jakaa kolmeen elementtiin, jotka 
ovat ideaali, normatiivinen sekä institutionaalinen. Kaikilla elementeillä on 
oma historiansa. (Meriläinen, M. 2012, 19-20.)  
  
Kansainvälisissä turvallisuusstandardeissa tehohoitoa koskien kiinnitetään 
huomiota tilojen suunnitteluun, monitorointiin ja laitteistoon sekä palve-
lujen saatavuuteen. Teho-osaston toiminnan ylläpitämiseksi tulee turvata 
radiologian sekä laboratorion palvelut saataville kaikkina vuorokau-
denaikoina. Huomioitavaa on myös ensiapupoliklinikan sekä leikkausosas-
ton sijainti, jotta välimatka osastojen välillä ei ole liian pitkä. Tarpeeton lä-
pikulku on minimoitava pohjapiirroksissa siten, että monitorointi, hoidot ja 
tutkimukset ovat kuitenkin mahdollisimman yksinkertaisesti toteutetta-
vissa. (Blomster ym. 2001, 9-10.)  
  



9 
 

 
 

Potilashuoneissa on oltava myös tilaa riittävästi sängyn ympärillä, jotta 
sängyn päätyyn on mahdollista mennä esimerkiksi intubaatiotilanteessa tai 
kanyloitaessa. Jokaiselle potilaspaikalle on saatava happi, sähkö, ilma, va-
laistus sekä ilmanvaihto. Lisäksi kaikilla em. järjestelmillä on oltava varajär-
jestelmä. Potilashuoneessa on oltava käsien pesupaikka sekä jokaisen po-
tilaspaikan kohdalla oma käsien desinfektiomahdollisuus. Potilas huonei-
den koko ja potilaspaikkojen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka suuresta 
sairaalasta on kyse. (Blomster ym. 2001, 9-10.)  
  
Potilashuoneiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat hoitajien työ-
huone, valvomo, josta monitoreiden avulla voidaan seurata jatkuvasti po-
tilaan tilaa ja sen mahdollisia muutoksia, lääkehuone sekä muutama sulul-
linen eristyshuone. Eristyshuoneiden määrä vaihtelee sairaalan koon mu-
kaan. Varastotiloja on oltava riittävästi, sillä on laitteita, infuusionesteitä, 
lääkkeitä, liinavaatteita, likaista pyykkiä, roskia sekä erilaisia potilashoi-
toon- ja valvontaan liittyvää laitteistoa, jotka kaikki vaativat omat toimivat 
tilaratkaisunsa. (Blomster ym. 2001, 10.)  

4.3 Teho-osaston laitteisto 

Teho-osastolla on paljon erilaisia monitoreita, koska potilaiden elintoimin-
toja on pystyttävä jatkuvasti tarkkailemaan ja varoittamaan henkilökuntaa 
niiden mahdollisista muutoksista. (Brighton and Sussex University Hospi-
tals, 2018, 4.) Monitoroituna näyttöruudulle tulee jatkuvasti olla potilaan 
sairaudesta tai vammasta riippuen EKG, happisaturaatio (SP02), suora pai-
neen mittaus valtimosta, keskuslaskimosta (CVP), keuhkovaltimosta, kal-
lon sisältä ja hengitysteistä. (Blomster ym. 2001, 10.) Lisäksi on pidettävä 
kirjaa potilaan virtsanerityksestä, lämpötilasta sekä kaikista nesteistä, ruo-
asta sekä lääkkeistä. (Brighton and Sussex University Hospitals, 2018, 5.) 
 
Monitoroitujen suureiden muutossuuntaa on pystyttävä arvioimaan. Ve-
renpaineen tai syketaajuuden vaihtelut tai muutokset ylöspäin tai alaspäin 
kertovat usein potilaan voinnista yksittäistä arvoa enemmän. Potilaan tie-
toja tulee olla mahdollista tarvittaessa selata siis taaksepäin. (Blomster ym. 
2001, 10.)   
  
Teho-osastolla potilas useasti kärsii hengitysvajauksesta. Hengitystä voi-
daan tukea erilaisten naamareiden avulla tai hengitysteihin viedyn put-
ken avulla, jolloin potilas usein tarvitsee rauhoittavaa lääkitystä.Modernit 
ventilaattorit pystyvät mahdollistamaan potilaan hengittämisen niin itse-
näisesti kuin on mahdollista vaihtelevalla avustuksella. (Brighton and Sus-
sex University Hospitals, 2018, 4.)  
  
Joidenkin potilaiden munuaiset lakkaavat toimimasta sairaudesta johtuen. 
Munuaiset toimivat veren suodattimina ja jätetuotteiden poistajina, jo-
ten on tärkeää, että on laite, joka pystyy hoitamaan tämän työn munuais-
ten puolesta. Teho-osaston laitteistoon kuuluu siis myös munuaisten 
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toimintaa korvaavaa laitteistoa. (Brighton and Sussex University Hospitals, 
2018, 5.)  
  
Potilas on erittäin riippuvainen hoitoympäristöstä sekä siitä, että minkä-
laiseksi hoitohenkilökunta luo hoitoympäristön. Ympäristöön potilaan nä-
kökulmasta vaikuttavat erilaiset tilaratkaisut, osaston koko, henkilökunnan 
ammattitaito ja käyttäytyminen sekä oma ja muiden potilaiden hoitoisuus-
aste. Potilaasta teho-osasto saattaa tuntua ahdistavalta ja pelottavalta, 
mikä ilmenee sekavuutena ja rauhattomana käytöksenä. Kun hoitohenki-
löunta ottaa huomioon potilaan henkilökohtaiset tarpeet, voidaan poti-
laan itsemääräämisoikeutta vahvistaa ja täten rauhoittaa poti-
lasta. (Blomster ym. 2001, 9.)  

4.4 Tehohoidon aiheet ja vasta-aiheet 

Potilaat, joilla on ohimeneväksi arvioitu hengenvaarallinen tila eikä hoito 
ole toteutettavissa muilla valvota- tai vuodeosastoilla otetaan tehohoi-
toon. Kun ihmisen tärkeimmät elintoiminnot turvataan ja lisävaurioiden 
syntyminen estetään, on mahdollista pystyä korjaamaan kriittinen sairaus, 
joka johti alkujaan tehohoitoon. (Jalonen ym. 2016, 161.)   
 
Potilaita, jotka ovat liian hyväkuntoisia ei tule hoitaa teho-osastoilla, sillä 
tehohoito itsessään altistaa potilaan erilaisille komplikaatioille, kuten in-
fektioille sekä kanyylien laitolle, johon invasiivisena toimenpiteenä liittyy 
aina riskejä. Tavanomaiseen vuodeosastolla tapahtuvaan hoitoon verrat-
taessa on tehohoito kallista ja resursseja vaativaa ja tällöin ei liian huono-
kuntoisten potilaidenkaan tehohoitaminen ole perusteltua. (Jalo-
nen ym. 2016, 161.)   
  
Tärkeimpiä tekijöitä potilaan tehohoitokelpoisuutta arvioitaessa ovat hä-
nen yleinen toimintakykynsä ja merkittävien perussairauksien, kuten ate-
roskleroosin, keuhkoahtaumataudin tai munuaisten vajaatoiminnan vai-
keusaste. Ikä ei ole sinällään itsenäinen tehohoidon rajauskriteeri. Yleinen 
ajatus on, että tehohoidossa edellytetään sitä, että potilaalla on mahdolli-
suus palautua tehohoitojakson jälkeen sairautta edeltäneeseen toiminta-
kykyyn. Oletetaan myös, että potilas on ollut vähintään kohtalaisen oma-
toiminen. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, altistaa tehohoito potilaat turhille 
ja raskaille hoidoille, joten pidättäytyminen tehohoidosta on myös eetti-
sesti perusteltua. (Jalonen ym. 2016, 161.)   
  
Peruselintoimintojen häiriöiden varhaisella tunnistamisella ja nopealla hoi-
totoimien aloituksella voidaan parhaimmassa tapauksessa estää kriittisten 
häiriöiden kehittyminen. Sydänpysähdyksen estämiseksi on tärkeää tun-
nistaa hengitys- ja verenkiertovajaus riittävän varhaisessa vaiheessa. Arvi-
olta joka kolmannes sairaalassa tapahtuvista kuolemista on ehkäistävissä 
tunnistamalla peruselintoimintojen häiriöt ja aloittamalla hoito ajoissa. 
(Alahuhta, S, Ala-Kokko, T, Kiviluoma, K, Ruokonen, E &Silfvast, T. 2013)  
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Kriittisesti sairaan potilaan tutkimisessa keskeistä on tunnistaa hengitys- ja 
verenkiertovajaus. Tärkeää on selvittää perussyy, joka oireeseen on johta-
nut. Tilan muuttuminen kriittiseksi ilmenee hengitystyön lisääntymisenä, 
hengitysvajauksena, verenkierron heikkenemisenä sekä tajunnantason las-
kuna. Hengitysvajauksen tyyppioireita ovat hengenahdistus, hapennälkä ja 
tunne ilman loppumisesta. (Ala Kokko, T & Ruokonen, E. 2014)   
 
Myös sekavuus ja levottomuus viittaavat vakavaan hengitysvajaukseen. 
Kliinisiä löydöksiä hengitysvajauksessa on mm. hengitystaajuus, joka on yli 
30/min tai alle 8/min tai apuhengityslihasten käyttö, kylkiluuvälilihasten si-
sään vetäytyminen sekä paradoksaalinen pallean liike. Verenkiertovajaus 
sekä siihen usein liittyvä hypovolemia ilmenevät kohde-elinten toiminta-
häiriöinä. Verenkiertovajaukseen voi liittyä anaerobisen aineenvaihdun-
nan ja metabolisen asidoosin provosoima hengitysvajaus. (Ala Kokko, T & 
Ruokonen, E. 2014)   

5 TEHOHOITOJAKSON JÄLKEEN 

Tehohoidon jälkeisen elämänlaadun ja selviytymisen tukeminen koostuu 
jälkipoliklinikasta, mahdollisesta kuntoutuksesta sekä sosiaalisesta tuesta. 
Tehohoitojakson jälkeen keskeistä on elämänlaatu, sen mittaaminen ja sel-
viytyminen. Tehohoidon jälkeisen elämänlaatuun ja selviytymiseen vaikut-
tavia osatekijöitä ovat mm. tehohoidon syyt, potilaan ikä, tehohoitoseka-
vuus oireyhtymä, traumaperäinen stressireaktio sekä kokemukset ja muis-
tikuvat.  

5.1 Tehostetun hoidon jälkipoliklinikka 

Tehohoidon jälkipoliklinikalla saa paljon arvokasta tietoa potilaan toipumi-
sesta ja paluusta normaalin elämän pariin. Tehohoitoon satsataan resurs-
seja sekä rahaa suurissa määrin, joten tieto potilaiden toipumisesta on yk-
sikön toiminnankin kannalta tärkeää. Jälkipoliklinikalla saa myös tärkeää 
palautetta potilailta heidän kokemuksistaan tehohoidosta. (Majapuro, A. 
2011, 405.) Tehohoidon jälkipoliklinikkatoiminnalla pyritään vähentämään 
psyykkistä traumaa, jonka tehohoitojakso mahdollisesti aiheuttaa. (KSSHP 
2014)  
  
Tieto siitä, miten kriittinen sairaus ja tehohoito vaikuttavat toipumiseen on 
tarpeellista potilaan kannalta. Viimeisien vuosikymmenien aikana Pohjois-
maissa ja Englannissa on perustettu jatkoseurantapoliklinikoita, joiden tar-
koitus on seurata potilaiden toipumista tehohoidosta. Tarkoituksena on 
seurata potilaiden toipumista ja antaa potilaille sekä heidän läheisilleen 
tietoa tehohoidosta ja siitä toipumisesta. Potilaille annetaan myös mahdol-
lisuus kysyä asioista, jotka mahdollisesti askarruttavat mieltä.  (Meriläinen, 
M. 2012, 38-39.)  
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Ensimmäinen tehohoidon jatkohoitopoliklinikka avattiin vuonna 2004 Ou-
lun yliopistollisessa sairaalassa. Jälkiseurantapoliklinikalle Oulussa kutsu-
taan yli seitsemän vuorokautta tehohoidossa olleita potilaita. Tarjotaan 
myös mahdollisuutta, että potilaat saavat ottaa läheisensä mukaan vas-
taanottokäynnille. Toiminnan aloittaminen on ollut osa laadun valvontaa 
ja parannusta tehohoidossa. (Meriläinen, M. 2012, 39.)   
 
Tavoitteena on luoda tehohoidon pitkäaikaispotilaille seurantajärjestelmä 
tehohoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tarkoituksena on lisäksi selvit-
tää potilaiden toipuminen fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla te-
hohoidon jälkeen, heidän käyttämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon re-
surssit sekä taloudellinen merkitys, jonka tehohoito on potilaalle aiheutta-
nut. Tavoitteena on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden päällekkäisen käy-
tön ja siitä aiheutuvien kustannuksien vähentäminen sekä valtakunnallis-
ten hoitosuosituksien tekeminen. Tehohoidossa olleet potilaat käyvät 
useissa sairaaloissa jälkikontrolleissa eri erikoisalojen poliklinikoilla, joiden 
henkilökunnalla ei ole tietoa tehohoidon aikaisista tapahtumista.  (Meriläi-
nen, M. 2012, 39.)   
  
Tehohoidon jälkipoliklinikan vastaanottokäynnillä potilas tapaa osastonyli-
lääkärin yhdessä tehohoitajan kanssa. Jälkipoliklinikka käynnillä on mah-
dollista tutustua teho-osastoon tehohoitajan kanssa ja samalla potilas pää-
see mahdollisesti tapaamaan henkilökuntaa, joka häntä on hoitanut jakson 
aikana. Toisen erikoisalan lääkäriä voi konsultoida poliklinikkakäynnin pe-
rusteella ja on mahdollista tehdä myös lähete tai varata käyntiaika toisen 
erikoisalan poliklinikalle. (KSSHP 2014)   
  
Vaasan keskussairaalassa teho-osaston jälkiseurantapoliklinikka on aloitta-
nut toimintansa keväällä 2013. Jälkipoliklinikalla työskentelee teho-osas-
ton ylilääkäri sekä kaksi sairaanhoitajaa. Potilaat kutsutaan jälkiseuranta-
poliklinikalle n. 6 kuukautta tehohoitojakson jälkeen. (Vaasan keskussai-
raala 2015)   
  
Vaasan keskussairaalassa on käytäntönä kirjoittaa päiväkirjaa potilaille, 
jotka ovat olleet hoidettavina teho-osastolla yli kolme vuorokautta. Päivä-
kirjan sisältö on potilaskeskeinen. Merkinnät päiväkirjassa koostuvat poti-
laan voinnista ja siitä, miten potilaan hoito etenee. Myös mahdolliset vas-
toinkäymiset kirjataan. Hoitoympäristöä, eri apuvälineitä kuten dialyysiko-
netta, tippalaskinta ja hengityslaitetta sekä kaikkea muuta varustusta, jota 
potilaan hoidossa tarvitaan, kuvaillaan päiväkirjassa. Lääketieteellisiä ter-
mejä päiväkirjassa ei mielellään käytetä ja valokuviakin voidaan ottaa, jotta 
potilas saisi paremman kuvan teho-osastolla viettämästään ajasta. Päivä-
kirja on henkilökohtainen ja suljetussa kuoressa se seuraa potilasta jatko-
hoito-osastolle. (Vaasan keskussairaala 2015)  
  
Mikäli potilaalla herää jotakin kysymyksiä tai mietteitä päiväkirjasta, voi 
hän olla teho-osastoon yhteydessä. Osastonhoitajan puhelinnumero löy-
tyy päiväkirjasta. Jälkiseurantakäynnillä voidaan käydä läpi mahdolliset 



13 
 

 
 

epäselvyydet ja kysymykset, joita potilaalla on herännyt päiväkirjan sisäl-
lön suhteen. (Vaasan keskussairaala 2015)  

5.2 Elämänlaatu ja sen mittaaminen 

Käsitteenä elämänlaatu on moniulotteinen. Usein elämänlaatuun sisälly-
tetään neljä ulottuvuutta: tyytyväisyys elämään, käsitys itsestä, terveys ja 
toimintakyky sekä sosioekonomiset tekijät. Terveydentila vaikuttaa ihmi-
sen kykyyn toimia sekä hänen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvin-
vointiinsa yksilöllisesti. (Koskinen S, Talo S, Hokkinen E-M, Paltamaa J & 
Mustikka-Siirtola M, 2009.)   
 
Vuoden kuluttua tehohoidosta tehohoitopotilaan elämänlaatu on yleisesti 
matalampi kuin ikä- ja sukupuolivakioiduilla normaaliväestöllä. Elämän-
laatu kohenee hitaasti. Menee useita vuosia, että tehohoidosta toipuvalla 
potilaalla on elämänlaatu, joka on verrattavissa normaaliväestöön. (Meri-
läinen, 2012, 34.)  
 

”Elämänlaatua voidaan arvioida objektiivisesti, subjektiivisesti tai molem-
pia näkökulmia yhdistäen” (Kaarlola 2007, 20). Objektiivisessa arvioinnissa 
on käytössä erilaisia testejä ja tutkimuksia. Subjektiivinen arvio saadaan 
tutkittavaa henkilöä haastatellen tai pyytämällä henkilöä vastaamaan elä-
mänlaatumittarin kysymyksiin. Elämänlaadun pohjan luovat subjektiiviset 
käsitykset terveydestä. Arvioon elämän laadusta vaikuttaa vastaajan suku-
puoli, ikä, sosiaalinen asema sekä ammatti. Tärkeä osatekijä arvioinnissa 
on lääketieteellisesti todettu sairaus, mutta toisinaan psyykkisten tekijöi-
den merkitys voi olla niin suuri, että subjektiivisesti koettu terveydentila 
perustuu enemmän kuviteltuun kuin lääketieteellisesti todettuun sairau-
teen tai terveyteen. (Kaarlola2007, 20.)  

  
Koettu terveys on vaikeasti mitattavissa ja havaittavissa oleva asia, jota ar-
vioidaan usein kyselylomakkeella. Useilla kysymyksillä pyritään tällöin saa-
maan tietoa yhdestä mittavasta konstruktiosta. Usein vaikeasti havaitta-
vissa olevat abstraktit asiat ovat niin moniulotteisia, että on kartoitet-
tava useita eri osa-alueita mittarin avulla, joiden ajatellaan kuvaavan jollain 
tavalla itse mitattavaa konstruktiota. Elämänlaatua on arvioitava kysymällä 
kysymyksiä niin ihmissuhteista, terveydestä, liikkumiskyvystä kuin muista-
misesta ja omasta itsestä huolehtimisestakin. (TOIMIA, 2014).   

5.2.1 Elämänlaadun mittarit 

Spesifi vs geneetinen mittari: Spesifit mittarit ovat kehitetty esimerkiksi 
sairauskohtaisiksi mittareiksi. Ne on kehitetty tiettyä tilannetta tai sai-
rautta varten. Geneeriset mittarit mittaavat kokonaisvaltaisesti ja yleisesti 
asiakokonaisuuksia (TOIMIA, 2014).   

  
Erityisesti tehohoitoon soveltuvia geneerisia mittareita ovat:   
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• Perceived Quality of Life Scale (PQOL)  
• Sickness Impact / Functional Limitation Profile (SIP/FIP)  
• Nottingham Health Profile (NHP)  
• Medical Outcome Study Short Form 36 (SF-36)  
• Rosser´s Disability and Distress Categories (Rosser)   
• Quality of Life Index (QLI)  

  
Euroopan tehohoitoyhdistyksen (European Society of Intensive CareMe-
dicine, ESICM) suosittelemia mittareita ovat preferenssilukumittari Eu-
roQol-5D (EQ-5D) ja profiilimittari SF-36 / RAND 36-Item HealthSur-
vey 1.0 (RAND-36) (Kaarlola 2007, 20.) Mittareiksi, jotka kuvaavat par-
haiten tehohoitopotilaan elämänlaatua ovat valikoituneet SF-36, RAND-
36 ja EQ-5D (Meriläinen 2012, 34).  
 
Kohtuullinen elämänlaatu sekä omatoiminen elämä ovat tehohoidon ta-
voitteita. Tehohoidon laatukonsortio Suomessa on tehnyt 1990-luvulta 
lähtien korkeatasoista työtä hoidon yhtenäistämiseksi ja hoidon loppu-
tuloksen ja laadun seuraamiseksi. Tehohoidon kriteerinä pitää olla sel-
viytyminen ja elämänlaatu 6-12 kuukautta tehohoidon jälkeen. (Pettilä,  
2007).  
 
Vuonna 2007 laatukonsortio on liittänyt edeltävän ja myöhäisen elä-
mänlaadun selvittämisen eurooppalaisella EQ-5D-mittarilla osaksi poti-
laan rutiini seurantaa. (Pettilä, 2007). Elämänlaatua tehohoidon jälkeen 
on kartoitettu 1-4 kertaa puhelin- tai postikyselyillä 6-12 kuukauden ku-
luttua hoidon päättymisestä. Euroopan tehohoitoyhdistys on ehdotta-
nut tehohoidon ja elämänlaatumittauksen väliajaksi vähintään kuutta 
kuukautta. (Kaarlola 2007, 30.)   

5.2.2 EQ-5D 

Mittarissa EQ-5D on kaksi osuutta, jotka ovat potilaan terveydentilaaviiden 
ulottuvuuden kautta kuvailevat lomakkeet ja yleistä terveydentilaa ku-
vaava EQ-VAS-asteikko. Vastaaja arvioi terveydentilaansa viidellä ulottu-
vuudella, jotka ovat liikkuvuus, omatoimisuus/itsehoito, päivittäiset toi-
minnot, kipu/epämukavuuden tunne, ahdistuneisuus/masennus kyseisenä 
päivänä.  (THL, 2011-2014)  
  
Ulottuvuuksia kartoittavat monivalintakysymykset, joita on viisi kappa-
letta. EQ-5D-3L -mittarin kysymykset ovat kolmiasteikollisia ja EQ-5D-5L -
mittarin kysymykset ovat viisiasteikollisia. Vastausvaihtoehdot kolmias-
teikollisen mittarin kysymyksille ovat 1=ei ongelmia/vaikeuksia, 2=joitakin 
hankaluuksia/vaikeuksia sekä 3=erittäin paljon vaikeuksia/ongelmia. Vii-
siasteikollisen mittarin kysymysten vastausvaihtoehdot ovat puolestaan 1= 
ei ongelmia, 2= lieviä ongelmia, 3= keskivaikeita ongelmia, 4= vakavia on-
gelmia ja 5=äärimmäisiä ongelmia/vaikeuksia. EQ-VAS-asteikossa valitaan 
terveydentilaa parhaiten vastaushetkellä kuvaava vaihtoehto 20 cm 
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pystysuoralta asteikolta (0-100). Päätepisteet ovat 100= paras mahdollinen 
kuviteltavissa oleva terveys ja 0= huonoin mahdollinen terveydentila. Mit-
tarin versiot EQ-5D-3L ja EQ-5D-5L ovat suunnattu aikuisille >19. Mittarista 
on olemassa myös nuorille suunnattu versio E-Q-5D-Y (young). (THL, 2011-
2014)  

5.3 Fyysiset ongelmat 

Fyysiset ongelmat kriittisen sairauden jälkeen voidaan jakaa kahteen pää-
ryhmään: Pelkästään hengityselimistöön rajoittuvat häiriöt ja muut fyysi-
set ongelmat. Tehohoidon tavoitteena on potilaan selviäminen hengissä si-
ten, että hoitojakson jälkeen toimintakyky muistuttaisi mahdollisimman 
paljon sairastumista edeltävää tilannetta. (Niittyvuopio & Pikku-
peura 2017, 274.)  
  
Kun potilas on toipumassa tehohoidosta, esiintyy usein laaja-alaisia häiri-
öitä usealla eri elämän osa-alueella. Tehohoitojaksosta ja kriittisestä sai-
raudesta toipuminen ei ole arvatenkaan ongelmatonta. Osalla potilaista 
äkillinen hengenvaara väistyy nopeasti lyhyen tehohoitojakson jälkeen ja 
sekä toimintakyky, että terveydentila palautuvat nopeasti entiselleen. 
Osalla potilaista toipuminen saattaa olla hidasta, eivätkä terveydentila ja 
toimintakyky koskaan pääse kriittistä sairautta edeltävälle tasolleen. (Niit-
tyvuopio & Pikkupeura 2017, 274.)  
  
Usein toipumisvaiheessa potilaan ruokahalu saattaa olla huono. Kriittisen 
sairauden jälkeen ravitsemustilan arvioiminen on keskeistä. Vakava sairaus 
on saattanut aiheuttaa ulkonäköön muutoksia. Tavallista on hiustenlähtö, 
laihtuminen, erilaiset haavat sekä arvet. Näihin vaikuttavat sairaudesta ai-
heutunut stressi, käytetyt lääkkeet sekä huono ravitsemus(TAYS 
2017). Trakeostomiasta jäänyt arpi saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia ja 
joihinkin neurokirurgisiin tiloihin voi liittyä nielupareesi. Potilaat punnitaan 
ja aliravitsemukseen altistavia riskitekijöitä kartoitetaan. (Majapuro 2011, 
406.) Ravitsemustila kohentuu, kun potilas syö terveellisesti ja monipuoli-
sesti. Ravitsemusterapeutin vastaanotto saattaa toisinaan olla tarpeellinen 
(TAYS 2017).  
  
Toipumisvaiheessa myös lihasheikkouden selvittäminen on keskeistä, 
koska pitkittyneeseen tehohoitoon liittyy CIP eli critical illnessneuropathy. 
Usein tämä on helposti selvitettävissä tiedustelemalla potilaan liikuntahar-
rastuksia ja suorituskykyyn liittyviä asioita. (Majapuro2011, 406.)   
  
Tehohoidon jälkeen esiintyy varsin paljon hengenahdistusta. Syynä saattaa 
olla lihasheikkous, ARDS:n (adult respiratory distress syndrome) jälkitila 
tai sydänsairaus. (Majapuro, A. 2011, 406.) ARDS-potilailla on tutkittu eni-
ten suoraan hengityselimistöön liittyviä ongelmia.  Potilaiden on todettu 
kärsivän alentuneesta keuhkojen diffusiokapasiteetista, heikentyneestä 
uloshengityksen sekuntikapasiteetista ja keuhkokudoksen restriktiosta. 
Hengityskapasiteetin alenemisen ajatellaan johtuvan ensisijaisesti 
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pallealihaksiston heikkoudesta. (Niittyvuopio & Pikkupeura 
2017, 275.) Hengenahdistuksen vaikeusastetta arvioidaan jälkipoliklinikka 
käynnillä keskustelun lisäksi spirometrialla, keuhkokuvalla ja joissakin ta-
pauksissa keuhkojen verikaasuanalyysilla. Joillakin potilailla pystyasen-
nossa tuleva huimaus saattaa olla hankala oire ja useasti siitä on potilaalta 
erikseen kysyttävä. (Majapuro 2011, 406.)  

5.4 Psyykkiset ongelmat 

Tehohoito kuormittaa potilaita psyykkisesti. Tavanomaisesta poikkeavassa 
henkisessä tilassa voi sairaalasta lähteä jopa puolet potilaista. Stressiteki-
jöiksi potilaat ovat kokeneet useiden tutkimusten mukaan melun, unihäi-
riöt, painajaiset, sekavuuden, muistihäiriöt ja kivun. Myös hengityskone-
hoidosta, liian harvoista omaisten vierailuista sekä epäystävällisestä koh-
telusta on osalle potilaista jäänyt epämiellyttäviä muistikuvia. (Kaar-
lola, 2007, 32.)   
  
Ahdistuneisuus sekä masennus ovat vakavan sairauden jälkeen kohtuulli-
sen tavallisia. Elämänlaatukartoitukset ja potilaan kanssa keskustelu tuo-
vat psyykkisen tilan varsin hyvin esiin. Arvokasta perspektiiviä asiaan saa 
myös potilaan omaisilta. Posttraumaattinen stressioireilu on myös mah-
dollista ja kenties alidiagnosoitua. (Majapuro, A. 2011, 406.) Posttraumaat-
tisen stressioireyhtymän (PTSD) oireita ovat uupumus, harhat, ahdistus, 
kuolemanpelko, unihäiriöt, depressiivisyys, lohduttomuus ja sekavuus. 
Posttraumaattista stressioireyhtymää voidaan kutsua myös senso-
riseksi deprivaatioksi, tehohoidon aiheuttamaksi psykoosiksi tai tehohoi-
tosyndroomaksi. (Kaarlola. 2007, 32.)   
  
Potilaista, jotka toipuvat jostakin kriittisestä sairaudesta, noin 30–80 % kär-
sii kognitiivisten toimintojen häiriöistä. (Niittyvuopio & Pikkupeura,2017. 
277.) Kognitiivisina häiriöinä voi esiintyä muisti-, keskittymis- ja tarkkaavai-
suushäiriöitä. Nämä häiriöt voivat liittyä hengenvajauspotilailla globaaliin 
iskemiaan ja neurologisilla potilailla primääri- sekä sekundaarivaurioon. 
(Majapuro, A. 2011, 406.) Muutokset muistin toiminnassa tehohoidon jäl-
keen saattaa näkyä arjessa mielialan vaihteluina, itkuherkkyytenä sekä her-
mostuneisuutena. On normaalia, että potilas ei muista tehohoitojakson ai-
kaisia tapahtumia. Unet ja todellisuus sekoittuvat ja voi olla vaikeaa erot-
taa mikä muistikuvista on totta ja mikä on kuvitelmaa. (TAYS 2017)  
  
Vakavasta sairaudesta toipuminen sekä tehohoito saattavat vaikuttaa po-
tilaan seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. Pelot ja epävarmuus sekä sek-
suaaliset toimintahäiriöt voivat tulla osaksi arkea. On mahdollista saada 
seksuaalineuvojalta apua ongelmien ratkaisemiseksi. Kumppanin läheisyys 
ja lämpö ovat tärkeitä, myös toipumisen kannalta. (TAYS 2017)  
  
Tehohoidon pitkäaikaisvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu vähän. Tutki-
mukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tehohoidon pitkäaikaiset vaikutuk-
set liittyvät persoonallisuuden muutoksiin, seksuaaliseen kyvyttömyyteen, 
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kehonkuvan muuttumiseen sekä sosiaalisten taitojen häviämiseen. (Kaar-
lola 2007, 32.)   

6 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Työnä toiminnallinen opinnäytetyö on kehittämistyö. Se tehdään yhteis-
työssä toimeksiantajan kanssa ja tavoittelee toiminnan ohjeistamista ja ke-
hittämistä ammatillisessa työelämässä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41 – 42, 
65.) Toiminnallinen opinnäytetyö mahdollistaa syventymisen ja keskitty-
misen jonkin käytännön ongelman ratkaisuun. Tulokset pohjautuvat aina 
ammattialan tietopohjalle, pelkkä konkreettinen tuotos ei riitä opinnäyte-
työksi ammattikorkeakoulussa. (Hämeen ammattikorkeakoulu, opinnäyte-
työopas. 2017, 5.)  

6.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toiminnan kuvaus siitä, miten te-
hostetun hoidon jälkipoliklinikka toimintaa voitaisiin toteuttaa. Tavoit-
teena opinnäytetyöllä oli hakea perusteluja siihen, miksi tämänkaltainen 
toiminta on tärkeää sekä tietoa erilaisten tehohoidon jälkipoliklinikoiden 
toimintamalleista.   
 
Opiskelijan näkökulmasta tavoitteena opinnäytetyölle oli kehittää omaa 
ammatillista osaamista kohti asiantuntijuutta sekä syventää tehohoidon 
osaamista. Työn toiminnallinen tuotos pyrkii vastaamaan kysymykseen 
siitä, millainen tehostetun hoidon jälkipoliklinikka on ja millaista tietoa po-
tilaalle voitaisiin siellä antaa.   

6.2 Suunnittelu 

Keväällä 2018 aloin kokoamaan työn teoriaosuutta. Etsin internetistä tie-
toa muista sairaaloista, joissa tehostetun hoidon jälkipoliklinikkatoimintaa 
järjestetään. Rajasin hakua siten, että keskityin kokoluokaltaan Kanta-Hä-
meen keskussairaalan kaltaisiin sairaaloihin. Etsin tietoa mahdollisimman 
luotettavista lähteistä internetistä ja kirjallisuudesta. Löytyneen tie-
don pohjalta lähdin suunnittelemaan sitä, miten tehostetun hoidon jälki-
poliklinikkatoimintaa voitaisiin Hämeenlinnan keskussairaalassa toteut-
taa.  
  
Teoriapohjan keräämisen jälkeen lähdin suunnittelemaan konkreettista 
tuotosta. Luonnostelin paperille tiivistettyä palvelukuvausta ja pohdin po-
tilasryhmän rajausta, sitä miten potilaat käynnille kutsutaan ja milloin, 
mitä käynnillä tapahtuu ja mitä mahdollisesti jatkossa tehdään. Kysyin oh-
jaavan opettajani, opiskelu tovereideni ja tietenkin tilaajan mielipidettä 
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suunnitelmistani ja heidän rakentavan ja hyödyllisen palautteen avulla 
muokkasin palvelukuvausta lopulliseen muotoonsa.   

6.3 Toteutus 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen 
opinnäytetyön tuotoksena tein Kanta-Hämeen keskussairaalalle toiminnan 
kuvauksen tehostetun hoidon jälkipoliklinikasta. Konkreettinen tuotos 
on A4, jossa on tiivistettynä kuvaus tehostetun hoidon jälkipoliklinikka toi-
minnasta. Tämän tuotoksen esittelin sekä teho-osaston henkilökunnalle, 
että Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka suuntautuvat 
akuuttiin hoitotyöhön.   

6.4 Tiedonhaku 

Tiedonhaussa suhtauduin kriittisesti lähteiden valintaan ja valitsin ne har-
kiten. Lähteiden ajantasaisuus oli tärkeässä asemassa. Työn alkuvaiheessa 
selvitin työn tavoitteen ja sen, minkälaista tietoa alan etsimään. Yleisesti 
tehohoito, tehohoidon eettiset periaatteet, teho-osasto sekä tehohoidon 
jälkeiset tapahtumat olivat asioita, jotka halusin tuoda esille työssäni. Tä-
män kartoituksen pohjalta aloin keräämään teoriatietoa aiheesta.  
 
Tiedonhaussa etsin enimmäkseen sähköistä, tuoretta materiaalia sekä ai-
heeseen liittyvää kirjallisuutta.  Sähköisinä lähteinä työssäni käytin esimer-
kiksi aiheeseen liittyviä väitöskirjoja sekä pro gradu-tutkielmia. Selasin kir-
jallisten, samankaltaisten töiden sisällysluetteloita läpi hakien lähdemate-
riaalia, jota pystyisin itsekin työssäni hyödyntämään. Erilaisten järjestöjen 
ja yhteisöjen sivuilta keräsin myös tietoperustaa työhöni. 
 
Etsin tietoa sekä suomenkielisistä, että englanninkielisistä lähteistä. Ylei-
simpiä hakusanoina, joita käytin tietoa hakiessani olivat mm. ”tehohoito”, 
”akuutti hoitotyö”, ”tehohoidon jälkipoliklinikka”, ”jälkipoliklinikka” sekä 
”tehohoidon jälkeen".  Kirjalliseksi materiaaliksi valikoin akuuttiin hoito-
työhön liittyvää kirjallisuutta sekä hoitotyön eettisyyttä koskevaa materi-
aalia. Tietokantoina käytettiin terveysporttia, Medic- ja Cinahl- tietokan-
toja sekä google scholaria. 

6.5 Arviointi 

Tavoittelin opinnäytetyöni toiminnallisessa osuudessa sitä, että tiivistän 
kerätyn teoriatiedon selkeäksi ja ytimekkääksi kokonaisuudeksi. Työtä teh-
dessäni pohdin asioita sekä potilaan, että henkilökunnan näkökulmasta. 
Minulle oli tärkeää, että työstäni saa käsityksen siitä miten tehostetun hoi-
don jälkipoliklinikat Suomessa toimivat. Etsin myös perusteluja toiminnan 
kannattavuudesta sekä potilaan, että sairaalan näkökulmasta.   
  



19 
 

 
 

Mielestäni opinnäytetyön aihe tuli rajata hyvin. Se miten erilaiset käytän-
nöt mahdollisesti soveltuisivat Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun 
hoidon osastolle, on luettavissa opinnäytetyön pohdinta osuudessa. Sain 
paljon arvokasta tietoa ja palautetta Kanta-Hämeen keskussairaalan tehos-
tetun hoidon yksikön henkilökunnalta.  

7 POHDINTA 

Opinnäytetyötä tehdessäni etsin tietoa tehohoidon jälkipoliklinikka toi-
minnasta ja pohdin sen soveltuvuutta Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Et-
sin tietoa ja perusteita myös yleisesti jälkipoliklinikan tarpeellisuudesta, 
tehohoitotyön näkökulmasta. Mielestäni opinnäytetyössä käytetyistä läh-
teistä sain vahvistusta omaan ajatukseeni siitä, että jälkipoliklinikka on tar-
peellinen sekä potilaan, että hoitotyön kehittämisen näkökulmasta.   

  
Hoidosta saadaan kokonaisvaltaisempaa ja jälkipoliklinikka toiminnalla 
tuetaan potilaan elämänlaatua ja selviytymistä. Tehohoidon jälkeisen elä-
mänlaadun ja selviytymisen tukeminen koostuu suurilta osin mahdollisesta 
jälkipoliklinikasta, kuntoutuksesta ja sen tarpeen kartoittamisesta sekä so-
siaalisesta tuesta. Jälkipoliklinikan ansiosta potilaan on helpompi ymmär-
tää kokonaiskuva omasta terveydentilastaan. Tehostetun hoidon jälkipoli-
klinikalla potilaalle voitaisiin antaa arvokasta tietoa esimerkiksi seuraavista 
asioista:  
  

• Tehohoidosta   

• Vammoista ja rajoitteista, joita kriittinen sairaus on mahdolli-
sesti aiheuttanut   

• Toimenpiteistä, joita tehohoidon aikana on tehty   

• Syy-seuraussuhteista  

• Toipumisesta    

• Erilaisista tuntemuksista, joita tehohoito tai sen jälkeinen aika on 
mahdollisesti herättänyt  

• Erilaisista selviytymiskeinoista   

• Käytäntöön liittyvistä asioista  

• Ammatillisesta avusta   

• Erilaisista potilasjärjestöistä  
  
Jälkiseurannan avulla on mahdollisuus tukea potilaan toipumista ja tuoda 
esiin mahdollisia ongelmia, jotka estävät tai hidastavat sitä. Potilaan 
kanssa jälkipoliklinikan vastaanottokäynnillä tulisi keskustella tehohoidon 
aikaisista tapahtumista, mahdollisista epäselvyyksistä sekä hoito jaksolta 
jääneistä muistikuvista. Potilasta tulisi rohkaista puhumaan ja ylläpitä-
mään toivoa yllä.  
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Mahdollisista rajoituksista huolimatta kannustetaan potilasta jatkamaan 
elämässä eteenpäin. On muistettava psyykkiset-, fyysiset-, ja sosiaaliset te-
kijät toipumisen tukena ja kysyttävä elämänlaadun kannalta tärkeät kysy-
mykset. Perustuen potilaan terveydentilaan annetaan jälkipoliklinikalta lä-
hetteet mahdollisiin jatkotutkimuksiin ja neuvotaan potilas tarvitsemansa 
avun äärelle.   
  
Se, miten järkyttävät tapahtumat vaikuttavat meihin on yksilöllistä ja koos-
tuvat useasta eri tekijästä. Ihmisen tarpeita ei pysty päättelemään vain yh-
destä tietystä tilanteesta. Huolimatta tästä kaikilla katastrofeilla, onnetto-
muuksilla sekä järkyttävillä tapahtumilla on jotakin yhteistä. Ne uhkaavat 
seuraavia ihmisen ydin arvoja, joiden merkitys ihmisen sujuvalle elämälle 
sekä hyvinvoinnille on suuri. Nämä ydinarvot ovat turvallisuus, koskemat-
tomuus ja arvokkuus, ennustettavuus sekä luottamus ja usko maailman hy-
vyyteen. (Hedrenus, S. & Johansson, S. 2016. 26). Oireilu voi alkaa hyvin 
pian traumaattisen kokemuksen jälkeen esimerkiksi vasta noin puolen vuo-
den kuluttua kokemuksesta. (Meriläinen 2012, 38.)  
  
Kun ihminen joutuu äkillisesti kohtaamaan kriittisen sairauden tai onnet-
tomuuden, jonka seurauksena on tehohoitoon joutuminen, on se varmasti 
järkyttävää ja ennalta arvaamatonta. Ihminen ei ole kerrassaan mitenkään 
pystynyt varautumaan siihen mitä tulee tapahtumaan. Itsesyytökset, viha, 
katkeruus ja suru siitä, mitä äkillinen kriittinen sairaus saattaa aiheuttaa 
ovat asioita, joita potilas voi tehostetun hoidon jälkipoliklinikalla tuoda 
esille ja saada apua niiden käsittelyyn. 
 
Heti tehohoitojakson jälkeen ihmisellä menee varmasti aikaa toipua tapah-
tuneesta. Fyysinen kunto saattaa olla niin huono, että psyykkinen puoli jää 
vähemmälle huomiolle pitkäksikin aikaa. Se, että ihminen on valmis puhu-
maan tehohoitojakson aikaisista tapahtumista saattaa viedä oman aikansa. 
Tämän takia se, että jälkipoliklinikka käynti järjestetään tarpeeksi pitkän 
ajan kuluttua hoitojakson päättymisestä, on järkevää. Yleensä jälkipolikli-
nikka käynnit järjestetään 3 kuukauden tai 6 kuukauden päästä tehohoito-
jakson päättymisestä.  

  
Jälkipoliklinikan kautta saadaan arvokasta tietoa potilaiden toipumisesta 
sekä siitä, miten palaaminen normaalin elämän pariin on sujunut. Rahan 
sekä resurssien satsaaminen tehohoitoon on suurta, joten tieto potilaiden 
toipumisesta on todella tärkeää myös yksikön toimintaa ajatellen. Potilai-
den kokemukset tehohoitojakson ajalta sekä kokemukset hoidosta autta-
vat tunnistamaan erilaisia kehitystarpeita sekä yksilön, että yhteisön ta-
solla.  
  
Elämänlaadun mittaamiseen on käytössä lukuisia erilaisia apuvälineitä.15-
D-mittari, on elämänlaatuprofiilin ja indeksiluvun tuottava validoitu mit-
tari, joka soveltuu mm. tehohoidon jälkeisen elämänlaadun arvioimiseen. 
(THL, 2011-2014) Edeltävän ja myöhäisen elämänlaadun selvittämiseen 
laatukonsortio on liittänyt Eurooppalaisen EQ-5D-mittarin osaksi potilaan 
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rutiini seurantaa. (Pettilä, V. 2007).  EQ-5D-mittarissa on kaksi osuutta, 
jotka ovat potilaan terveydentilaa viiden ulottuvuuden kautta kuvaile-
vat lomakkeet ja yleistä terveydentilaa kuvaava EQ-VAS-asteikko. (THL 
2011-2014).   
  
Nykyään Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon osastolta lähe-
tetään elossa oleville potilaille kotiin selviytymiskysely. Mielestäni EQ-5D-
mittari olisi soveltuvuudeltaan ollut tutkimistani vaihtoehdoista paras aja-
tellen tehohoidon jälkipoliklinikka toimintaa. Kuitenkin olemassa on paljon 
erilaisia mittareita, jotka ovat sovellettavissa tehohoitojakson jälkeisen 
elämänlaadun mittaamiseen.  
  
Asioiden läpikäyntiä potilaan kanssa helpottaisi mahdollisesti se, että te-
hohoito jakson aikana hoitohenkilökunta olisi kirjannut päiväkirjaateho-
hoidon aikaisista tapahtumista. Tehohoitojakson aikaiset tapahtumat voi-
vat olla potilaalta täysin unohduksissa. Todellisuus sekä unet sekoittuvat ja 
muistikuvat ovat hoidon ajalta hataria. (TAYS 2017).   
  
Huhtikuussa 2012 Turun Sanomien artikkeli ”Tehohoidon jälkeen potilas 
voi henkisesti huonosti”, puolsi mielestäni hyvin jälkipoliklinikan tarpeelli-
suutta. Artikkelin mukaan tehohoidossa olleiden potilaiden henkistä jälki-
hoitoa tulisi Suomessa parantaa. Osa potilaista voi henkisesti huonosti 
vielä puoli vuotta tehohoidon jälkeen. Tutkija Merja Meriläinen Oulun yli-
opistosta kommentoi, että potilaiden psyykkinen toipuminen on fyysistä 
toipumista hitaampaa. Psyykkinen elämänlaatu tehohoidon jälkeen oli sel-
västi matalampi kuin saman ikäisellä terveellä henkilöllä. Meriläinen toivoo 
lisää tehohoidon jälkiseurantapoliklinikoita sairaaloihin, joissa potilaat 
sekä heidän omaisensa voivat rauhassa puida kriittistä sairautta, annettua 
tehohoitoa sekä toipumista. (Turun Sanomat, 2012)  
  
Akuutteihin tarpeisiin ja ongelmiin avun tarjoaminen on tärkeää, jotta po-
tilaan turvallisuuden tunne kasvaa (Hedrenius, S. & Johansson, S. 
2016,39.) Turvattomuudentunnetta, jota hoidosta kotiutuvat potilaat ko-
kevat, lisää epätietoisuus omasta terveydentilasta. Uskon, että tieto tule-
vasta jälkipoliklinikkakäynnistä lievittäisi tätä tunnetilaa. Avun tarjoaminen 
akuutteihin tarpeisiin ja ongelmiin on tärkeää, jotta turvallisuuden tunne 
kasvaa siinä määrin kuin on mahdollista vallitsevissa olosuhteissa. Se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että turvataan riittävä kivunlievitys. Myös psy-
kologinen tuki helpottaa tilanteen ymmärtämistä. Siihen voi kuulua esi-
merkiksi positiivisten ajatusten herättely ja niiden vahvistaminen.  
  
Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus onnistui mielestäni hyvin ja onnis-
tuin keräämään ja tiivistämään tietoa tehostetun hoidon jälkipoliklinikoi-
den toimintamalleista. Mielestäni lähteistä saatu tieto tukee ajatustani tä-
mänkaltaisen toiminnan tarpeellisuudesta. Erityisesti potilaslähtöinen nä-
kökulma nousi lähteiden pohjalta esiin. Pieneksi haasteeksi koin tutkitun 
tiedon löytymisen aiheen tiimoilta.    
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Tilaajan palaute oli rakentavaa. Pohdimme sitä, miten tehostetun hoidon 
jälkipoliklinikka toimintaa voisi soveltaa Kanta-Hämeen keskussairaa-
lassa. Esille nousi ajatus siitä, olisiko hoitajavetoinen toteutustapa parempi 
Kanta-Hämeen keskussairaalaa ajatellen. Jälkipoliklinikka pienemmässä 
mittakaavassa olisi huomattavasti helpompaa järjestää. 
  
Tehohoidon jälkipoliklinikkatoiminnan käynnistäminen vaatisi oman työ-
ryhmänsä ja tarpeeksi siihen varattuja resursseja. Resurssien mahdollinen 
riittämättömyys luo varmasti haasteita tehohoidon jälkipoliklinikan toteut-
tamiseen suuressa mittakaavassa, johon liittyy sekä hoitajan, että lääkärin 
vastaanotto sekä esimerkiksi 6-minuutin kävelytesti. Tämän takia tehoste-
tun hoidon jälkipoliklinikka toimintaa voi räätälöidä omaan yksikköön so-
pivaksi.  
   
Usein tehohoidon jälkeen potilas siirtyy jollekin vuodeosastolle jatkohoi-
toon. Teho-osastolta harvoin kotiutetaan potilaita suoraan, etenkään jos 
hoitojakso on kestänyt 6 päivää tai enemmän. Kriittisestä sairaudesta toi-
puminen on pitkä prosessi ja teho-osastolla hoidetaan sairauden kriitti-
sintä vaihetta, mutta hoito- ja kuntoutumisprosessi jatkuu tämän jälkeen 
vielä pitkään.  
 
Sairaanhoitaja voisi tehdä “tervehdyskäynnin” vuodeosastolle. Käynnillä 
hoitaja kyselisi lyhyesti, että miten potilas voi ja onko hänellä herännyt ky-
symyksiä liittyen hoitoon teho-osastolla. Lääkäriä voisi konsultoida käynnin 
pohjalta, mikäli siihen on tarvetta.  Ehdotuksena Kanta-Hämeen keskussai-
raalan tehostetun hoidon osastolle onkin esimerkiksi hoitajavetoinen jälki-
poliklinikka, joka toteutetaan potilaan sairaalassaolo aikana.  
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Liite 1 

TOIMINNAN KUVAUS 
 
 

 
Tehostetun hoidon jälkipoliklinikka  
 

• Tehostetun hoidon jälkipoliklinikka toimii tehostetun hoidon yksikön yhtey-
dessä.  

• Potilaat, jotka ovat olleet hoidossa vähintään kuusi vuorokautta kutsutaan jälki-
poliklinikkakäynnille puolen vuoden kuluttua tehohoidosta. Käynti on vapaaeh-
toinen.  

• Kutsu jälkipoliklinikkakäynnille lähetetään kotiin kirjeitse. Kutsukirjeen yhtey-
dessä potilas saa selviytymiskyselyn.  

• Potilas saa halutessaan ottaa läheisensä mukaan vastaanottokäynnille.  
• Potilas tapaa vastaanottokäynnillä osastonylilääkärin yhdessä tehohoitajan 

kanssa.  
• Käynnillä tehohoidon jälkeistä elämänlaatua kartoitetaan haastattelulla, kysely-

lomakkeella sekä mahdollisilla testeillä.  
• Vastaanottokäynnillä potilaat haastatellaan ja he voivat kysyä hoitojaksoon liit-

tyvistä mieltään askarruttavista asioista. Potilaalla on myös mahdollista tutustua 
teho-osastoon tehohoitajan kanssa ja samalla potilas pääsee mahdollisesti ta-
paamaan henkilökuntaa, joka häntä on hoitanut jakson aikana.  

• Toisen erikoisalan lääkäriä voi konsultoida jälkipoliklinikkakäynnin perusteella ja 
on mahdollista tehdä myös lähete tai varata käyntiaika toisen erikoisalan polikli-
nikalle.  

 
Tehohoidon jälkipoliklinikalla potilaalle annetaan tietoa seuraavista asi-
oista:  
 

• Tehohoidosta  
• Vammoista, joita kriittinen sairaus on mahdollisesti aiheuttanut  
• Toimenpiteistä, joita tehohoidon aikana on tehty  
• Syy-seuraussuhteista  
• Toipumisesta  
• Erilaisista tuntemuksista, joita tehohoito tai sen jälkeinen aika on mahdollisesti 

herättänyt  
• Erilaisista selviytymiskeinoista  
• Käytäntöön liittyvistä asioista  
• Ammatillisesta avusta  
• Erilaisista potilasjärjestöistä  

 
 
 
 
 

 


