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Eteisvärinä on yksi yleisimmistä sydämen rytmihäiriöistä ja sen ilmaantuvuus lisääntyy jatkuvasti. 

Erityisen tärkeää potilaslähtöisen työn toteuttamisessa on, että eteisvärinäpotilaiden ohjaamiseen 

panostetaan. Näin sairaus saadaan tasapainoon ja komplikaatioiden riskitekijöitä minimoitua. 

Potilaan saadessa kattavasti tietoa sairaudestaan, potilaan on helpompi omaksua ja ymmärtää 

saamiansa ohjeita sekä motivaatio sairauden hoitamiseen ja sen kanssa elämiseen lisääntyy.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä luotettavaa ja ajankohtaista tietoa eteisvärinästä ja 

sen hoidosta sekä lisäksi myös omahoidosta. Näiden tietojen pohjalta luotiin kirjallinen 

potilasohje, jota toimeksiantaja voi käyttää käytännön työssään. Potilasohjetta tullaan käyttämään 

äskettäin sairastuneen eteisvärinäpotilaan ohjauksessa. Tavoitteena oli parantaa eteisvärinää 

sairastavien potilaiden tietämystä eteisvärinästä ja sen omahoidosta sekä parantaa 
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hoitamisesta. Potilasohje tehtiin suomen- ja ruotsinkielellä. 
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 JOHDANTO 

 

Eteisvärinä on yksi yleisimmistä rytmihäiriöistä maailmalla. Taudinkuvaa kutsutaan 

toisella nimellä flimmeriksi. (Kettunen 2018.) Sairastuminen eteisvärinälle lisääntyy 

jatkuvasti ja on arvioitu, että joka neljäs yli 40-vuotiaista kokee eteisvärinän jossain 

vaiheessa elämäänsä. Eteisvärinään sairastumisen riski kasvaa mentäessä yli 50-

vuoden ikärajan. 70% tautia sairastavista ovat yli 65-vuotiaita ja tautia sairastavien keski-

ikä onkin 75 vuotta. Eteisvärinän esiintyvyyden vaihteluun vaikuttaa muun muassa ikä, 

ylipaino, elintavat, perussairaudet sekä jo olemassa olevat sydänsairaudet. (Raatikainen 

2011, 415-416; Käypä hoito 2017.)  

Nykyään ihmiset ovat entistä orientoituneempia omasta terveydestään ja sen hoidosta. 

Eteisvärinäpotilaan ohjaus on tärkeää jo heti taudin alkuvaiheessa, sillä sairaalajaksot 

ovat entistä lyhyempiä ja potilaat joutuvat ottamaan vastuun omasta hoidostaan hyvin 

nopeasti sairastumisen jälkeen. (Torkkola ym. 2002, 24.) Laadukas ohjaus on 

ohjaustarvetta vastaavaa, tutkittuun näyttöön perustuvaa, potilaan kanssa 

yhteisymmärryksessä tehtyä, vuorovaikutussuhdetta vaalivaa, kunnioittavaa ja 

motivoivaa työskentelyä potilaan hyväksi (Kyngäs ym. 47-49, 55.) Ohjaus perustuu niin 

potilaan tiedontarpeeseen kuin hoitoyksikön tarpeeseen tarjota oikeaa tietoa (Torkkola 

ym. 2002, 35). Kun potilas saa riittävästi tietoa, pystyy hän omaksumaan omahoidon 

osaksi jokapäiväistä elämäänsä (Eloranta & Virkki 2011, 15). Riittävän tiedon 

omaaminen esimerkiksi mahdollisista eteisvärinän aiheuttamista riskeistä lisää potilaan 

motivaatiota hyvän omahoidon toteuttamiseen.  

Työ tehtiin yhteistyössä sydänpotilaita hoitavan organisaation, TYKS Sydänkeskuksen 

kanssa osana STEPPI-hanketta. Tarkoituksena oli tarjota luotettavista lähteistä 

kattavasti saatua tietoa eteisvärinästä sekä potilasohjauksesta. Kerätyn tiedon pohjalta 

oli tarkoitus tuottaa osastokohtainen potilasohje eteisvärinäpotilaille. Kyseinen osasto 

pyysi selkeää, potilaslähtöistä ja ytimekästä kirjallista ohjetta sekä suomeksi että 

ruotsiksi. Potilasohje on tarkoitettu vasta diagnosoiduille potilaille, jotka tulevat 

sairaalaan eteisvärinän takia.  

Aihe on tänä päivänä ajankohtainen, sillä eteisvärinään sairastuu yhä enemmän ihmisiä 

jatkuvasti. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa eteisvärinää sairastavien potilaiden 

tietämystä eteisvärinästä sekä parantaa potilasohjauksen laatua. Hyvä kirjallinen ohje 

on helppolukuinen, selkeä, ymmärrettävä ja informatiivinen ja sen avulla voidaan tukea 
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suullista ohjausta. Hyvän potilasohjauksen tavoitteena on tukea potilaan omahoitoa sekä 

edistää potilaan terveyttä. 
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  FLIMMERI JA SEN HOITO 

2.1 Sydän 

2.1.1 Sydämen rakenne ja toiminta 

Sydän on nyrkin kokoinen, kiilamainen vahva elin ja se sijaitsee rintaontelossa 

rintalastan takana keuhkojen välitilassa, aavistuksen vasemmalla puolella rintalastaa. 

Kärki, apex, osoittaa kohti vasenta olkapäätä ja tyvi, basis, osoittaa kohti oikeata lonkkaa 

(Parkkila 2016, 13.) Sydämen ja verenkiertoelimistön tehtävänä on huolehtia keuhko- ja 

systeemiverenkierrosta kuljettaen mm. happea, lämpöä, voimaa, ravintoaineita ja 

hormoneja elimistöön ja hiilidioksidia ja kuona-aineita elimistöstä pois. Sydämen läpi 

kulkee jopa 5 litraa verta minuutissa ja rasituksessa se jopa 5-kertaistuu (Ahonen, Blek-

Vehkaluoto,  Ekola, Partamies, Sulosaari, & Uski-Tallqvist 2016, 183). 

Myokardium, eli sydänlihas, rakentuu ainutlaatuisista poikkijuovaisista 

sydänlihassoluista, joiden välillä olevat nesteen täyttämät soluliitokset edistävät 

sähkövirran etenemistä solusta toiseen (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud 2012, 

274). Näiden solujen muodostamat lihassyyt asettuvat sydämen ympärille jokaisessa 

solukerroksessa erisuuntaisesti ja niitä ympäröi ja suojaa kudos, matriksi, jossa on 

kollageenisäikeitä ja muita sidekudoksen osia sekä verisuonia ja hermopäätteitä. Tämä 

rakenne takaa sydänlihaksen optimaalisen toimintakokonaisuuden ja yhtenäisen 

pumppaustoiminnan. (Kettunen 2011, 23; Parkkila 2016, 17-18.) 

Sydämessä on kaksi eteistä ja kammiota, joita erottaa väliseinät eteisseptum ja 

kammioseptum. Tätä välikerrosta voidaan kutsua myös anulus fibrosukseksi. 

Verenkierrosta eteisiin palaava veri virtaa edelleen kammioihin, jotka puolestaan 

pumppaavat veren eteenpäin verenkiertoon. Oikean puolen eteinen ja kammio 

huolehtivat yhdessä keuhkoverenkierrosta, kun taas vasemman puolen eteinen ja 

kammio huolehtivat koko kehon systeemiverenkierrosta. Tämä työnjako on 

huomattavissa sydämen rakenteesta. Vasen puoli sydämestä on kookkaampi, sillä se 

joutuu pumppaamaan verta aortan ja perifeerisen verenkierron painetta vastaan. 

Keuhkovaltimossa taas vallitsee matalampi paine, jolloin oikea puoli sydämestä 

työskentelee kevyemmin. (Kettunen 2011, 23-24.)  

Veren oikeasta virtaussuunnasta vastaa neljä läppää: hiippaläppä, trikuspidaaliläppä, 

aorttaläppä ja keuhkovaltimoläppä (Ahonen ym. 2016, 182). Hiippaläppä sijaitsee 
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vasemmalla eteisen ja kammion välissä ja trikuspidaaliläppä sijaitsee oikealla eteisen ja 

kammion välissä ja siksi niitä kutsutaankin eteis-kammioläpiksi. Aorttaläppä sijaitsee 

vasemman kammion ja aortan välissä ja keuhkovaltimoläppä sijaitsee oikean kammion 

ja keuhkovaltimon välissä. (Kettunen 2011, 20-21.) Läppien purjeet kiinnittyvät tyvestään 

anulus fibrosukseen, joka on sähköeristeenä toimiva, eteisten ja kammioiden välissä 

oleva sidekudoslevy (Sand ym. 2012, 271; Parkkila 2016, 13).Tärkein veren oikea-

aikainen ja -suuntainen sisään- ja ulosvirtaus perustuu eteisen ja kammion väliseen 

nestepaine-eroon. Kun eteisten paine kohoaa kammiopainetta korkeammaksi, eteis-

kammioläpät aukeavat ja veri virtaa eteisistä kammioihin. Samaan aikaan eteispaine 

laskee hiljalleen, jolloin lopuksi eteis-kammioläpät sulkeutuvat. Tällöin kammiopaine 

nousee valtimoa tai laskimoa suuremmaksi, ja kammioiden ja verisuonten välinen läppä 

aukeaa ja veri pumppautuu verenkiertoon. Kun kammioiden paineet laskevat valtimoita 

pienemmiksi, aortta- ja keuhkovaltimoläppä sulkeutuvat. (Sand ym. 2012, 271-272.) 

Sydämen seinämä on kolmikerroksinen. Sisin kerros, endokardium, on levyepiteelistä ja 

sidekudoksesta muodostuva kalvo, joka jatkuu verisuonien sisäpuolta verhoavana 

endoteelinä. Sydänlihasta kutsutaan myokardiumiksi ja se on sydämen seinämän 

keskikerros. Side- ja rasvakudoksinen epikardium on uloin kerros ja se suojaa 

myokardiumin pintaa. Epikardiumissa sijaitsee myös sydämen verisuonet ja hermot. 

(Sand ym. 2012, 272-274; Parkkila 2016, 12.) Sydäntä ympäröi kaksilehtinen 

sydänpussi, perikardium, jonka tehtävänä on suojata ja tukea sydäntä pitäen sen 

oikeassa koossaan. Parietaalinen lehti on sydänpussin uloin kerros ja viskeraalinen lehti 

on sisin kerros, joka myös muodostaa sydämen ulkoseinämän, epikardiumin. 

Perikardiumin lehtien välillä on nesteen täyttämä sydänpussiontelo. Sydänpussiontelon 

nesteen tehtävänä on poistaa sydämen ja sydänpussin kerrosten välistä kitkaa ja antaa 

sydämelle tilaa liikkua vapaasti. (Sand ym. 2012, 270; Parkkila 2016, 12).  

Kaksi sepelvaltimoa huolehtivat itse sydämen verenkierrosta kuljettamalla happea ja 

ravinteita myös äärimmäisissä olosuhteissa (Parkkila 2016, 15). Ne lähtevät juurikin 

aortan tyvestä, haarautuen sydämen pinnalla vasemmalle ja oikealle puolelle. Vaikka 

sepelvaltimoita on kaksi, luetaan vasen sepelvaltimo kahdeksi valtimoksi. Yleensä 

puhutaankin kolmesta sepelvaltimosta. Niin kuin muillakin valtimoilla, myös 

sepelvaltimoilla on omat laskimonsa. (Kettunen 2011, 30-33.) Sepelvaltimovirtaus 

painottuu poikkeuksellisesti muihin kudoksiin verrattuna diastolevaiheeseen. Sydän 

eroaa muista kudoksista myös siten, että se myös säätelee hapentarpeen mukaan vain 

sepelvaltimoiden virtausta eikä lisäämällä kudoksen hapenottoa. Tämä johtuu siitä, että 
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sydänlihas käyttää jo perusaineenvaihdunnan aikana merkittävän osan sydämen 

virtaavasta hapesta. (Kiviniemi & Sinisalo 2016, 40.) 

Sydämen toimintajakso perustuu systoliseen ja diastoliseen vaiheeseen. 

Systolevaiheessa sydän pumppaa verta elimistöön ja diastolevaiheessa sydämeen 

virtaa verta laskimoista. Syke muodostuu tämän toimintajakson määrästä minuutissa. 

Aikuisen leposykkeen viitearvo on 60-80/min ja rasituksessa se voi nousta jopa yli 200 

lyöntiin minuutissa. (Kettunen 2011, 24.) 

2.1.2 Sydämen johtoratajärjestelmä ja sähköinen toiminta  

Sydämen impulssinjohtojärjestelmän tehtävänä on huolehtia siitä, että aktiopotentiaalit 

leviävät nopeasti sydämessä ja toisaalta myös jarruttaa niiden leviämistä eteisistä 

kammioihin. Anulus fibrosus on tämä sähköimpulsseja eristävä sydämen osa. Eristyksen 

ansiosta eteisistä etenee sähköimpulssit hitaammin, ja näin kammiot ehtivät täyttyä 

tarpeeksi, ennen kuin veri pumppautuu elimistöön. Sydämen johtoratajärjestelmän 

muodostavat neljä tärkeää osaa: sinussolmuke, AV-solmuke, Hisin kimppu ja Purkinjen 

säikeet. Sinussolmuke sijaitsee oikeassa eteisessä ja AV-solmuke, eli 

eteiskammiosolmuke, sijaitsee oikean eteisen puolella eteisväliseinän alaosassa. (Sand 

ym. 2012, 275.) 

Sydämen sähköiset impulssit kulkevat spontaanisti ja rytmikkäästi oikeassa eteisessä 

sijaitsevasta sinussolmukkeesta sähköiseen toimintaan erikoistuneiden 

sydänlihassoluista muodostuvan johtoratajärjestelmää pitkin sydänlihakseen. Tällöin 

sydänlihassolut depolarisoituvat, eli aktivoituvat sähköisesti. Impulssi pääsee oikeasta 

eteisestä vasempaan eteiseen Bachmannin kimpun kautta. Depolarisaation 

seurauksena molemmat eteiset supistuvat ja veri virtaa kammioihin. Tästä ärsyke leviää 

AV-solmukkeeseen. AV-solmuke viivyttää kammioaktivaatiota sykkeen ja autonomisen 

hermoston säätelyn mukaisesti, yleensä 120-210 ms. AV-solmukkeesta impulssi leviää 

Hisin kimppuun, joka jakaantuu kahteen haaraan, Purkinjen säikeiksi. Säikeet kulkevat 

sydämen septumia pitkin kammiosydänlihassoluihin. Hisin kimppu läpäisee anulus 

fibrosuksen ja haarautuu endokardiumin alla. (Kettunen 2011, 22; Sand ym. 2012, 275.) 

Repolarisaatio, eli sähköisen aktivaation purku, alkaa jo silloin kun sydän vielä supistuu.  

Sydämen sinussolmuke tahdistaa sydäntä jatkuvasti ja säännöllisesti, jolloin syntyy 

sinusrytmi. Jos sinussolmuke lakkaa jostain syystä toimimasta, ottaa AV-solmuke tämän 

tehtäväkseen. Hisin kimppu ja Purkinjen säikeet tahdistavat sydäntä, mikäli AV-
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solmukekin lakkaa toimimasta. Mitä myöhemmin tahdistus alkaa, sitä hitaampi syke on. 

(Sand ym. 2012, 276.) 

Kuva 1. Sydämen johtoratajärjestelmä (Parkkila 2016, 17). 

 

2.2  Eteisvärinä eli flimmeri 

2.2.1  Eteisvärinä 

Eteisvärinä kuuluu yleisimpiin sairastettaviin rytmihäiriöihin (Raatikainen 2011, 414). 

Eteisvärinän yleisyydestä on esitetty monia eroavia tuloksia, mutta keskimäärin koko 

maailman väestöstä noin 0,5-2% sairastaa kyseistä tautia ja ilmaantuvuus kasvaa 

jatkuvasti (ESC Guidelines 2010, 2373; Arenja ym. 2014, 1686; Kivelä & Naukkarinen 

2018, 1061). Euroopan sydänlehden, ESC Guidelinesin mukaan vuonna 2010 

eteisvärinää sairastavia koko maapallolla oli arvioltaan naisia 12,6 miljoonaa ja miehiä 

20,9 miljoonaa. Esiintyvyys ja yleisyys on suurempaa kehittyneemmissä maissa. (ESC 

Guidelines 2016, 2899.) Eurooppalaisista taas yli 6 miljoonaa elää eteisvärinän kanssa 

ja onkin arvioitu, että eteisvärinää sairastavien lukumäärä tulee kaksinkertaistumaan 

seuraavien 50 vuoden aikana sekä väestön ikääntyessä (ESC Guidelines 2010, 2373). 

Lääketieteen professori Pekka Raatikaisen mukaan yli 40-vuoden ikäluokan joukossa 

joka neljäs kokee eteisvärinän jossain vaiheessa elämäänsä. Eteisvärinään 

sairastumisen riski kasvaa mentäessä yli 50-vuoden ikärajan. Suurin joukko tautia 

sairastavia ovat yli 65-vuotiaita ja sairastavien keski-ikä onkin 75 vuotta. Eteisvärinän 

esiintyvyyden vaihteluun vaikuttaa muun muassa ikä, elintavat, perussairaudet sekä jo 

olemassa olevat sydänsairaudet. (Raatikainen 2011, 415-416; Käypä hoito 2017.)  
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Eteisvärinää (fibrillatio atriorum) kutsutaan toisella nimellä flimmeri (Kahri 2006, 30). 

Flimmeri kuuluu yleisiin sydänsairauksiin, joka luokitellaan supraventrikulaariseksi 

rytmihäiriöksi (Käypä hoito 2017). Eteisvärinä saa alkunsa keuhkolaskimoista syntyvistä 

lisälyönneistä. Lisälyönnit ovat normaaleja jokaisella terveelläkin ihmisellä, eikä pelkkä 

lisälyönti itsessään aiheuta eteisvärinää terveessä sydämessä. Ratkaiseva tekijä 

piileekin sydämen rakenteellisissa muutoksissa, joita on onnistuttu tunnistamaan viime 

vuosina. Näistä rakenteellisista muutoksista altistavimpia tekijöitä ovat eteisten 

suurentunut koko sekä sähköisen johtumisen hidastuminen sydämessä. Sähköisen 

johtumisen hidastumisen taustalla taas ovat eteisten arpikudokset eli fibroosit. 

Eteisvärinän kerrotaankin itse ’’ruokkivan’’ itseänsä, sillä muun muassa juuri nämä 

pitkittyneet ja toistuvat eteisvärinäkohtaukset saavat aikaan sähköisen toiminnan 

muutoksia sydämessä sekä ajatellaan olevan yksi tekijä eteisten arpikudoksen 

syntymiseen. (Junttila & Huikuri 2018, 1057.)  

Sydämessä ilmaantuvat tiheään toistuvat lisälyönnit saavat aikaan sähköisen reaktion, 

kiertoaktivaatiorintaman eteiskudoksessa (Käypä hoito 2017). Kiertoaktivaatiossa 

johtuminen, eli sähköinen toiminta, jää pyörimään sydämen eteisen ja kammion välille 

(Parikka & Hedman 2016, 498). Sydämen eteisen supistellessa suurella taajuudella, 

aiheuttaa se vaihtelevan eteis-kammiokatkoksen. Tämä aikaansaa myös kammioiden 

epäsäännöllisen supistumisen. (Raatikainen, Lehto & Huikuri 2016, 528.) Kyseisessä 

rytmihäiriössä sydämen eteisten sähköinen ja mekaaninen toiminta on siis nopeaa ja 

epäsäännöllistä. (Käypä hoito 2017.) Kaaosmaisesti kulkevien sähköisten aaltojen 

vuoksi eteisten supistumismäärä minuutissa voi olla jopa 600 kertaa minuutissa 

(Raatikainen 2011, 415). Eteistaajuuden ollessa tiheä, ilmenee EKG-käyrällä 

epätasaisuutta perusviivalla. Lisäksi P-aallon erottaminen EKG-käyrältä heikentyy. 

(Raatikainen ym. 2016, 528.)  

Eteisvärinän tyypit 

Eteisvärinätyyppejä on neljää erilaista ja ne jaotellaan uusiutumisen sekä keston 

mukaan. Nämä neljä päätyyppiä ovat kohtauksittainen (paroksysmaalinen), jatkuva 

(persistoiva), pitkään jatkunut sekä pysyvä (krooninen) eteisvärinä. 

Eteisvärinäkohtauksessa sydämen sinusrytmi eli sydämen terve rytmi palautuu 

normaaliksi alle 7 vuorokaudessa itsestään. Eteisvärinätyyppi luokitellaan 

kohtaukselliseksi myös tilanteessa, missä sinusrytmi palautetaan lääkkeellisesti tai 

sähköisellä rytminsiirrolla 48 tunnin sisällä ensimmäisten oireiden ilmaantumisesta. 
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Jatkuvaksi eteisvärinäksi luokitellaan tilanne, missä eteisvärinäoireilu kestää pidempään 

kuin 7 vuorokautta tai kun normaali sinusrytmi palautetaan lääkkeellisesti tai sähköisesti 

48 tunnin jälkeen ensimmäisten oireiden ilmaannuttua. Pitkään jatkuvaksi eteisvärinäksi 

voidaan kutsua tilannetta, missä oireilu on kestänyt yli vuoden ja mietitään silti 

mahdollista sinusrytmin palauttamista. Kun eteisvärinä on mahdoton palauttaa 

normaaliksi sinusrytmiksi, puhutaan pysyvästä eteisvärinästä. Pysyvässä taudinkuvassa 

rytminsiirron esteenä voi olla myös jokin muu syy. Eteisvärinä, mikä on kestänyt enintään 

48 tuntia, luokitellaan akuutiksi eteisvärinäksi. Jos eteisvärinän oireilu kestää taas 

enemmän kuin 48 tuntia, luokitellaan se pitkittyneeksi eteisvärinäksi. Eteisvärinää 

kutsutaan itsenäiseksi, jos potilas on terve ja alle 60-vuotias. Sairautta kutsutaan 

ohimeneväksi eteisvärinäksi, jos eteisvärinän syy voidaan hoitaa tai palauttaa. Kyseinen 

hoidettava syy voi esimerkiksi olla kilpirauhasen liikatoiminta. (Raatikainen 2014; 

Raatikainen ym. 2016, 528.) 

2.2.2 Altistavat tekijät 

Eteisvärinän laukaiseva tekijä voi olla lähtöisin autonomisesta hermostosta tai tiedetystä 

tekijästä. Autonominen hermosto voi vaikuttaa eteisvärinäkohtauksen syntyyn kahdella 

eri tapaa. Osalla eteisvärinästä kärsivistä fyysinen rasitus tai stressi voivat laukaista 

eteisvärinäkohtauksen (sympatikotoninen eteisvärinä), kun taas osalla kohtaus voi 

ilmetä syömisen jälkeen tai pulssin laskiessa alas esimerkiksi nukkuessa (vagaalinen 

eteisvärinä). (Kivelä & Naukkarinen 2018, 1064.) Rytmihäiriölle altistavia konkreettisia 

tekijöitä ovat muun muassa eri sydänperäiset syyt, muut sairaudet sekä elämäntavat 

(Raatikainen 2011, 417). Merkittävin riskitekijä on kuitenkin ikä (Käypä hoito 2017).  

Iän karttuessa yli 75-vuotiaaksi, riski sairastua eteisvärinään lisääntyy. Alle 60-vuotiasta 

eteisvärinää sairastavia on noin 0,4% väestöstä, mutta yli 75-vuotiaista kyseistä tautia 

sairastaakin jo yli 10%. (Kivelä & Naukkarinen 2018, 1061.) Myös perimän on todettu 

vaikuttavan eteisvärinän syntyyn. Taudista on esimerkiksi tunnistettu tiettyjä 

geenivariantteja, mikä voi liittyä nuorena alkavaan eteisvärinään. Kuitenkin perimän 

vaikuttavuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti muita perinnöllisiä sydänsairauksia, mitkä 

voivat laukaista eteisvärinän. (Kivelä & Naukkarinen 2018, 1061.) Suurella osalla, noin 

70%:lla eteisvärinää sairastavilla on todettavissa tai jo todettu rakenteellinen 

sydänsairaus tai jokin muu tekijä, mikä altistaa eteisvärinälle (Raatikainen 2011, 416).  
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Myös sukupuolella on todettu olevan merkitystä eteisvärinän syntyyn. Keskimäärin 

miesten eteisvärinän ilmaantumisen riski on jopa kaksi kertaa suurempi kuin naisilla. 

(Kivelä & Naukkarinen 2018, 1061.) Kuitenkin eteisvärinää sairastavilla naisilla oireita 

voi ilmaantua enemmän kuin miehillä (ESC Guidelines 2016, 2901). Eteisvärinän 

ilmaantuminen raskauden aikana on harvinaista, jos henkilöllä ei ole aikaisemmin todettu 

eteisvärinää tai mitään muuta sydänsairautta. Jos eteisvärinäkohtaus kuitenkin ilmenee 

raskauden aikana ja henkilö on muuten perusterve, on kohtaus yleensä vaaraton. (ESC 

Guidelines 2010, 2419.) 

Elintapatekijöistä merkittäviä riskitekijöitä ovat muun muassa alkoholin käyttö sekä 

huumeet (Raatikainen 2011, 417). Merkittävin riskitekijä on kuitenkin alkoholi. Erityisesti 

väkevämmät alkoholijuomat sekä alkoholista aiheutuva ’’krapulaflimmeri’’ ovat 

merkittäviä riskitekijöitä eteisvärinäkohtaukselle. Women’s Health Studyn tutkimuksen 

mukaan, eteisvärinän riski suurenee, jos henkilö käyttää enemmän kuin kaksi annosta 

alkoholia vuorokaudessa. Tupakointi lisää sepelvaltimotautiriskiä, mikä taas nostaa 

riskiä eteisvärinälle. Tupakoinnista aiheutuu haittaa myös suoraan sydämen 

eteiskudokseen. Lisäksi tupakointi nostattaa riskiä eteisvärinälähtöiselle aivoinfarktille 

sekä eteisvärinän uusiutumiselle ablaatiohoidon jälkeen. (Raatikainen 2011, 417; Kivelä 

& Naukkarinen 2018, 1061.) Huumeista erityisesti kokaiini altistaa eteisvärinän synnylle 

(Raatikainen 2011, 417).  

Ylipaino vaikuttaa myös oleellisesti eteisvärinän syntyyn sekä muihin laukaiseviin 

tekijöihin, kuten esimerkiksi korkeaan verenpaineeseen tai uniapnean syntyyn. Lisäksi 

aivoinfarktin sekä siitä johtuvan kuoleman vaara lisääntyy, mitä ylipainoisempi henkilö 

on kyseessä. Henkilön ollessa ylipainoinen, muodostuu muutoksia sydämen eteisten ja 

kammioiden rakenteissa, autonomisen hermoston toiminnassa sekä verenpaineen 

alapaineessa eli kammioiden diastolisessa paineessa. Jos sydämen paine- tai 

tilavuuskuorma suurenee, seurauksena on sydämen eteisten laajeneminen. Eteisten 

laajeneminen taas aikaansaa sidekudoksen kertymistä eteisten seinämiin sekä 

sähköisen toiminnan muuttumisen. Onkin huomattu, että juuri tällä sydämen vasemman 

eteisen suurenemisella on vaikutusta eteisvärinän syntyyn. Eteisvärinään sekä sen 

vaikeusasteeseen vaikuttaa myös ylipainon seurauksena sydämen ympärille kertynyt 

rasvakerros.  

Ylipainon sekä lihavuuden vaikutuksista eteisvärinän syntyyn on tehty lukuisia 

tutkimuksia ja onkin huomattu, että ylipaino on suoraan verrannollinen eteisvärinäriskin 

suuruuteen. Täten myös laihduttamisella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia 
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eteisvärinäkuorman vähentämisessä. (Kivelä & Naukkarinen 2018, 1062.) Oleellisesti 

myös vähäinen fyysinen aktiivisuus lisää riskiä ylipainolle sekä eteisvärinälle. 

Ruotsalaisessa kohorttitutkimuksessa kuitenkin selvisi, että raskas ja pitkään kestävä 

fyysinen rasitus lisää riskiä myös eteisvärinälle etenkin vanhemmalla ikäluokalla. Täten 

siis liian vähäinen fyysinen aktiviteetti sekä liian kuormittava aktiviteetti nostattaa 

värinäkohtauksen riskiä. (Brandes, Smit, Nguyen, Rienstra & Van Gelder 2018, 120-

121.) 

Muut sairaudet ja tilapäiset altistavat tekijät 

Perussairauksista eteisvärinälle altistavia tekijöitä ovat muun muassa korkea 

verenpaine, kilpirauhasen liikatoiminta, krooninen keuhkoahtaumatauti, munuaisten 

vajaatoiminta, diabetes sekä uniapnea. Usein eteisvärinän syntyminen on kuitenkin 

monen tekijän summa. Tutkimuksissa onkin saatu selville ylipainon vaikuttavan suuresti 

eteisvärinän syntyyn ja esimerkiksi moni edellä mainituista perussairauksista onkin 

ylipainon seurausta. Tuoreessa ruotsalaisessa tutkimuksessa on todettu myös 1 tyypin 

diabeteksen nostattavan eteisvärinään sairastumisen riskiä etenkin naisista noin 

50%:lla. (Kivelä & Naukkarinen 2018, 1061; Brandes ym. 2018, 119.)  

Sydänperäisiä syitä eteisvärinän puhkeamiselle ovat muun muassa sydämen 

vajaatoiminta sekä erilaiset pitkään jatkuneet rytmihäiriöt. Näitä rytmihäiriöitä ovat 

esimerkiksi supraventrikulaariset takykardiat, joihin kuuluu eteislepatus, eteis-

kammiosolmukkeen kiertoaktivaatiotakykardia sekä synnynnäiseen oikorataan liittyvä 

takykardia. (Raatikainen 2011, 416-417.) Lisäksi eteisvärinäpotilailla mitraaliläpän 

ahtauma sekä sydämen mekaaninen tekoläppä nostattaa riskiä aivoinfarktille 

(Raatikainen ym. 2016, 532). 

Tilapäisiä eteisvärinän altistajia alkoholin aiheuttaman ’’krapulaflimmerin’’, tupakoinnin ja 

huumeiden käytön lisäksi ovat muun muassa akuutti sydäninfarkti, sydänlihastulehdus, 

sydänpussitulehdus, keuhkoveritulppa, kuume tai neste- ja suolatasapainon häiriöt. 

Eteisvärinäkohtaus saadaan yleensä taltutettua, kun hoidetaan värinäkohtauksen 

ensisijainen aiheuttaja. (Raatikainen 2011, 417.) 
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2.2.3 Diagnostiikka sekä kliiniset löydökset 

Eteisvärinä voi ilmentyä oireiden kanssa, mutta myös oireettomana. Sairauden oireisiin 

sekä tutkimuksen löydöksiin voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Näitä ovat muun muassa 

muut sydän- ja liitännäissairaudet, rytmihäiriön kesto ja sykkeen taajuus. Lisäksi 

diagnoosiin vaikuttavat myös potilaan tutkimuksen aikainen yleiskunto sekä vireystila. 

Oireeton eteisvärinä huomataan usein sattumalta esimerkiksi rutiinitarkastuksen tai 

muun lääkärikäynnin yhteydessä. (Raatikainen ym. 2016, 533.) Ensimmäistä kertaa 

diagnosoiduista eteisvärinäpotilaista, jopa 40% potilaista ovatkin oireettomia (Mustonen, 

Lehto & Putaala 2018, 1093).  

Eteisvärinän oireet 

Eteisvärinä oireilee usein nopeana ja epäsäännöllisenä tykytyksen tuntemuksena 

sydämessä. Tätä sydämen tykytystä kutsutaan palpitaatioksi. Potilaspalautteen mukaan 

rytmin epäsäännöllisyys mielletään epämukavammaksi tuntemukseksi kuin nopea 

lyöntitiheys. Rintatuntemukseen ei yleensä kuulu kipua. Jos potilas kuitenkin tuntee 

eteisvärinäkohtauksen aikana kipua, sairastaa hän todennäköisesti jo ennestään 

sepelvaltimotautia. (Raatikainen 2011, 417-418.) Onkin arvioitu, että jopa 30% 

eteisvärinää sairastavista kärsii myös sepelvaltimotaudista (Kiviniemi 2016, 237). 

Oirekuvaan voi lisäksi liittyä muun muassa väsymystä, suorituskyvyn heikkenemistä, 

huimausta, hengenahdistusta, päänsärkyä sekä lisääntynyttä virtsaamisen tarvetta.  

EHRA-luokittelu 

Eteisvärinästä koituvien oireiden vakavuuden luokitteluun on luotu EHRA-luokitus. 

EHRA-lyhenne tulee sanoista European Heart Rhytm Association. Luokittelussa on neljä 

tasoa. 1 = ei oireita, 2 = Lievät oireet, jotka eivät vaikuta päivittäiseen elämiseen, 3 = 

Vaikeat, elämää vaikeuttavat päivittäiset oireet sekä 4 = Sietämättömät oireet, joiden 

vuoksi eläminen on huomattavasti vaikeutunut. (Raatikainen 2011, 417-418.) 

Tutkiminen 

Eteisvärinäpotilaan perustutkimukseen kuuluu anamneesi, kliininen tutkimus, EKG:n 

tarkastelu sekä laboratoriotutkimukset (Raatikainen ym. 2016, 533-534). 
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Laboratoriokokeissa tarkastellaan myös nestetasapainoarvoja sekä kilpirauhasen 

toimintaa (Suomen Sydänliitto ry 2014, 9). Tarvittaessa lisätutkimuksiin kuuluu 

thoraxkuvaus eli keuhkokuvaus, sydämen kaikututkimus (TTE, sydämen 

ultraäänitutkimus ihon päältä), EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (Holter), kliininen 

rasituskoe, TEE (sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta) sekä 

elektrofysiologinen tutkimus. (Saarela, Koskela, Strandberg, Airaksinen, Niemelä & 

Raatikainen 2004; Yli-Mäyry & Laine 2014; Raatikainen ym. 2016, 533-534.) 

Tutkimusten perusteella voidaan arvioida jokaiselle potilaalle parhaiten sopiva 

hoitomuoto (Raatikainen ym. 2016, 533). 

Kliinisessä tutkimuksessa eteisvärinän voi tunnistaa epätasaisesta kammiotaajuudesta, 

mikä voidaan havaita tunnustelemalla valtimosykettä tai kuuntelemalla sydäntä 

(Raatikainen 2011, 420). Potilaan sydänfilmin tutkiminen kuuluu perustutkimuksiin, 

minkä perusteella voidaan havaita eteisvärinä tai muita mahdollisia sydänsairauksia. 

Sydänfilmin perusteella voidaan myös arvioida eteisvärinän lääkehoidon tehoa sekä 

turvallisuutta. EKG-käyrää tulkitessa, voidaan eteisvärinäpotilaalla huomata perusviivan 

epätasaisuutta, missä normaali P-aalto ei välttämättä erotu kunnolla sekä QRS-

heilahduksen olevan usein kapea (kuva 2). Epätasainen perusviiva johtuu eteisten 

tiheästä sekä epäsäännöllisestä sähköisestä toiminnasta. Lisäksi kammiotaajuudessa 

voidaan havaita epäsäännöllisyyttä, sillä sähköimpulssit etenevät eteisestä kammioon 

vaihtelevalla nopeudella. Diagnostisessa vaiheessa potilaalle voidaan tehdä myös 

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti eli Holter-tutkimus sekä kliininen rasituskoe. Kliinisessä 

rasituskokeessa voidaan myös poissulkea mahdollisen sepelvaltimotaudin 

sairastaminen. (Raatikainen ym. 2016, 533-534.) 

Kuva 2. Esimerkki eteisvärinäpotilaan sydänfilmistä (Raatikainen, Lehto & Huikuri 

2016, 535). 
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Laboratoriotutkimukset otetaan yleensä silloin, kun potilaalle suunnitellaan eteisvärinän 

estolääkitystä sekä myös eteisvärinäkohtauksen toistuessa. Jos potilaalla epäillään 

muita mahdollisia sydän- tai keuhkosairauksia, tehdään sydän-keuhkokuvaus. Sydämen 

kaikututkimus tehdään yleensä silloin, kun potilaalle suunnitellaan rytmihäiriölääkityksen 

aloittamista sekä epäiltäessä rakenteellista sydänsairautta. Näin saadaan varmistus 

potilaan todenmukaisesta taudinkuvasta. TEE eli sydämen ultraäänitutkimus 

ruokatorven kautta toteutetaan tilanteessa, missä eteisvärinäpotilaalle suunnitellaan 

varhaista rytminsiirtoa ja halutaan poissulkea mahdolliset verihyytymät sydämessä. 

Elektrofysiologisessa tutkimuksessa taas saadaan selville rytmihäiriön diagnostiikkaa 

sekä suunniteltaessa katetriablaatiota. (Raatikainen ym. 2016, 534.) 

Tukosriskin kartoittaminen 

Eteisvärinänkohtauksen puhjetessa veri sydämen eteisissä seisoo eteisten ollessa niin 

sanotussa kramppitilassa. Tällöin eteiset eivät supistu kunnolla. Veren seisominen 

nostattaa riskiä hyytymien muodostumiseen, mitkä taas voivat kulkeutua aivoverisuoniin 

tai muualle kehoon verenkierron mukana aiheuttaen tukoksen. Yleisimmin hyytymä 

aiheuttaa aivohalvauksen eli aivoveritulpan. (Raatikainen 2011, 419.) Eteisvärinää 

sairastavilla riski aivoverenkiertohäiriöille onkin suurempi kuin terveillä. Arvioidaan, että 

jopa 20-40% aivohalvauksista liittyykin eteisvärinän sairastamiseen. (Raatikainen ym. 

2016, 532; ESC Guidelines 2016, 2899.) Tämän vuoksi kaikille diagnosoiduille 

eteisvärinäpotilaille tulee aina kartoittaa mahdolliset tromboembolian sekä aivoinfarktin 

riskitekijät suomalaisen Käypä hoito -suosituksen sekä Euroopan kardiologisen seuran 

ESC:n suosituksen mukaisella CHA2DS2-VASc-pisteytyksellä (Mustonen ym. 2018, 

1094).  

Kyseinen indeksi kertoo, onko potilaalla pieni, keskisuuri tai suuri riski sairastua muun 

muassa aivoinfarktiin. Riskitekijät tulee kartoittaa niin kohtauksittaisessa kuin 

kroonisessakin eteisvärinässä, eikä kohtauksen keston pituus vaikuta testin tekemiseen. 

Pisteiden ylittäessä tietyn rajan, harkitaan potilaalle antikoagulaatiolääkityksen eli 
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verenohennuslääkityksen aloittamista. (Halinen 2014, 49-50.) Testissä otetaan muun 

muassa selvää, onko potilaalla kardiovaskulaarisia eli verisuoni-, ja sydänsairauksia, 

minkä ikäinen potilas on, sairastaako hän diabetesta sekä onko potilas sairastanut 

aikaisemmin aivoinfarktia, TIA-kohtausta tai tromboemboliaa (Käypä hoito 2010). 

Potilaan saadessa 0 pistettä, ei antikoagulaatiohoidon tarvetta ole. Jos taas potilas saa 

1 pisteen, tulee antikoagulaatiohoitoa harkita. Jos pisteitä on 2 tai enemmän, aloitetaan 

antikoagulaatiohoito. Lääkehoitoa tulee kuitenkin harkita uudelleen, jos potilaalla on ollut 

aiempi sydäninfarkti, sepelvaltimotauti, aortankaaren plakki tai vaikea 

ääreisvaltimosairaus. (Mustonen ym. 2018, 1095.)  

Vuotoriskin kartoittaminen 

Verenohennuslääkityksen vuoksi riski verenvuodoille suurenee. Tätä varten on kehitetty 

HAS-BLED-indeksi, joka puolestaan ennustaa vakavien vuotokomplikaatioiden riskin. 

Vakavien vuotokomplikaatioiden ennustaminen on vaikeaa, eikä kyseinen indeksi 

kykene ennustamaan esimerkiksi kallonsisäisen verenvuodon riskiä kovin luotettavasti. 

HAS-BLED-indeksi antaa kuitenkin suuntaa antikoagulaatiohoidon aloittamiseen ja 

vuotojen ehkäisemiseen. Jos HAS-BLED-testin pisteet ovat 2 tai vähemmän, 

antikoagulaatiohoito voidaan aloittaa melko turvallisesti. Edellä mainitun vuotoriskin 

ryhmässä mahdollisuus vakavalle verenvuodolle on alle 2% vuodessa. Pisteiden ollessa 

3 tai enemmän, tulee antikoagulaatiohoidon aloittamisen hyötyjä ja riskejä puntaroida 

tarkkaan. (Halinen 2014, 50-61.)  

Eteisvärinän hoidon vastetta sekä ilmaantuvia haittavaikutuksia on seurattava 

säännöllisesti riippuen potilaan perussairauksista sekä rytmihäiriön asteesta. 

Esimerkiksi usein itsenäistä eteisvärinää sairastavien olisi hyvä käydä kliinisessä 

tarkastuksessa noin 1-2 kertaa vuodessa, kun taas joidenkin potilaiden olisi hyvä käydä 

tarkastuksessa huomattavasti useammin. Kliinisessä tarkastuksessa tarkastetaan usein 

INR-taso, jos henkilöllä on käytössä verenohennuslääkitys. Lisäksi tarkastukseen kuuluu 

yleensä oireiden ja hoidon vaikutuksen kartoittaminen, sydänfilmin eli EKG-käyrän 

tarkastelu sekä pysyvän eteisvärinän syketaajuuden seuranta esimerkiksi EKG-

vuorokausirekisteröinnillä tai rasituskokeella. Jos eteisvärinäkohtaus ilmenee 

poikkeavan äkillisesti tai kohtaukseen liittyy pyörtyminen, on syytä hakeutua 

päivystykseen. (Raatikainen 2011, 438.) 
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2.2.4 Eteisvärinän hoito ja ennuste 

Eteisvärinää voidaan hoitaa monilla eri keinoilla ja jokaiselle potilaalle mietitään aina 

yksilökeskeinen hoitolinja ottaen huomioon potilaan mahdolliset muut sairaudet, 

lääkitykset sekä oma tahto. Hoitolinja valitaan tutkimuksen diagnoosien, muiden 

sairauksien sekä rytmihäiriön keston perusteella. Lisäksi puntaroidaan hoitomuodosta 

aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. (Raatikainen ym. 2016, 535-536.) 

Sykkeen- ja rytminhallinta 

Hoitoväyliä on kaksi (taulukko 1), mistä toinen perustuu sykkeenhallintaan ja toinen 

perustuu rytminhallintaan (Raatikainen ym. 2016, 533-536). Rytminhallinnassa pyritään 

palauttamaan sinusrytmi eli normaali rytmi sekä yritetään säilyttää syke tässä 

sinusrytmissä (Raatikainen 2011, 421). Rytminhallinnan hoitomuotoja ovat muun 

muassa beetasalpaajat, eri rytmihäiriölääkkeet, katetriablaatio sekä kirurgiset 

toimenpiteet (Mäkynen & Raatikainen 2014, 796-797). Sykkeenhallinnassa taas 

tavoitteena ei ole lopettaa eteisvärinää, vaan pyritään hidastamaan kammiotaajuutta eli 

sykettä sopivalle tasolle (Raatikainen 2011, 421). Oireettomilla potilailla sopivaksi 

leposykkeen tasoksi on määritelty alle 110 krt./min ja oireellisilla potilailla alle 80 krt./min. 

Sykkeenhallinnassa hoitokeinona käytetään joko beetasalpaajia tai vaikeammissa 

tapauksissa beeta- ja kalsiumsalpaajia yhdessä, katetriablaatiota sekä tahdistinhoitoa. 

(Mäkynen & Raatikainen 2014, 798; Käypä hoito 2017). 

Taulukko 1. Rytmin- ja sykkeenhallinta (Raatikainen, Lehto & Huikuri 2016, 536). 

RYTMINHALLINTA SYKKEENHALLINTA 

Nuori potilas Iäkäs potilas 

Vaikeat oireet lääkityksestä huolimatta Oireet hallittavissa lääkityksellä 

Estolääkityksen vaste hyvä 

eikä ilmaantuvia sivuoireita 

Estolääkityksen vaste huono 

eteisvärinän uusiutuessa puolen vuoden 

aikana 

Eteisvärinä kestänyt alle 6 kuukautta Eteisvärinä kestänyt 6-12 kuukautta 
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Eteisvärinä kohtauksittaista Pysyvä eteisvärinä 

Potilas fyysisesti aktiivinen Potilaan fyysinen aktiivisuus vähäistä 

Vasen eteinen normaali Vasen eteinen kooltaan kookas 

 

Eteisvärinäkohtauksessa toimiminen 

Oireellisen eteisvärinäkohtauksen ilmaannuttua potilaan sinusrytmi pyritään aina 

palauttamaan, vaikka noin 50-70% eteisvärinäkohtauksien sinusrytmi palaa normaalille 

tasolle ilman hoitoa 1-2 päivässä (Käypä hoito 2017). Jos taudinkuva on potilaalle tuttu 

ja potilas sietää oireet, ei päivystykseen tarvitse lähteä välittömästi. Kuitenkin, jos oireet 

eivät helpotu vuorokaudenkaan kuluttua, on kannattavaa hakeutua hoitoon (Suomen 

Sydänliitto ry 2014, 11.)  

Sinusrytmi yritetään palauttaa beetasalpaajilla, kalsiuminestäjillä, digoksiinilla ja jossain 

tapauksissa amiodaronilla. Tavoitesyke on alle 100/min. Syketaajuuden hidastamisessa 

potilaan tulee olla kytkettynä valvontalaitteeseen, joka seuraa sydämen rytmiä jatkuvasti. 

(Raatikainen 2011, 422.) Jos sinusrytmiä ei saada palautettua tavoitettuun tasoon, 

mietitään joko sähköistä tai lääkkeellistä rytminsiirtoa (Suomen Sydänliitto ry 2014, 11). 

Rytminsiirrosta lisää hieman edempänä. 

Eteisvärinäkohtauksessa on tärkeää tarkastella potilaan hemodynamiikkaa ja huomata 

potilaan mahdollinen sokkitila, eli verenkiertovajaus. Lisäksi pyritään hoitamaan 

mahdollinen kipu sekä rauhoittamaan potilasta. (Mäkijärvi & Korhonen 2018; Wilkman & 

Varpula 2018.) Jos potilas kärsii sokkitilasta eteisvärinän vuoksi, pyritään sinusrytmi 

palauttamaan sähköisellä tai lääkkeellisellä rytminsiirrolla niin pian kuin mahdollista.  

Mahdollisen aivohalvauksen vaaran vuoksi voidaan rytminsiirto ilman edeltävää 

antikoagulaatiohoitoa tehdä vain potilaille, jotka kuuluvat pienen tai keskisuuren riskin 

potilaisiin. (Raatikainen ym. 2016, 536-539.) Akuutissa eteisvärinäkohtauksessa vaara 

tukoksille on vähäisempi eikä verenohennuslääkitykselle ole tarvetta. Kuitenkin, jos 

kohtaus jatkuu enemmän kuin 48 tuntia, ei rytminsiirtoa saa toteuttaa ilman ohjeiden 

mukaista edeltävää antikoagulaatiohoitoa tai kaikukuvauksella tutkittua verihyytymän 

poissulkemista. (Raatikainen 2011, 419.)  
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Rytminsiirto 

Sähköinen rytminsiirto sopii hyvin sekä akuuttiin että elektiiviseen rytminsiirtoon, kun 

taas lääkkeellinen rytminsiirto tehoaa parhaiten akuutissa eteisvärinässä. Sähköinen 

rytminsiirto palauttaa sinusrytmin eli normaalin rytmin 90% varmuudella, mutta vaatii 

potilaan nukuttamisen toimenpiteen ajaksi. Lääkkeellinen rytminsiirto taas ei vaadi 

potilaan nukuttamista, mutta tämä ei ole niin tehokas kuin sähköinen rytminsiirto sekä 

voi aiheuttaa rytmihäiriön pahenemisen tai uuden rytmihäiriön. Lisäksi 

rytmihäiriölääkkeet menettävät tehonsa, jos eteisvärinä on pitkittynyttä. Käytetyimpiä 

rytminsiirto lääkkeitä ovat muun muassa flekainidi, vernakalantti, ibutilidi ja amiodaroni. 

Potilaan kuuluessa suuremman riskin joukkoon, aloitetaan hänelle antikoagulaatiohoito 

vähintään 3 viikon ajaksi. Tämän jälkeen mahdollista pitkittynyttä eteisvärinää voidaan 

hoitaa joko sähköisellä tai lääkkeellisellä rytminsiirrolla. Jos eteisvärinän ilmaantuessa 

oireet ovat mahdottomia, suoritetaan sydämen kaikututkimus ruokatorven kautta. Mikäli 

sydämessä ei havaita hyytymiä, voidaan rytminsiirto suorittaa. (Raatikainen ym. 2016, 

536-539.)  

Antikoagulaatiohoito 

Verenohennus- eli antikoagulaatiohoidon lääkeryhmiä on muun muassa varfariini, suorat 

antikoagulantit, ASA sekä muut antitromboottiset lääkkeet. Jokainen lääke ja sen 

vahvuus suunnitellaan yksilöllisesti ottaen huomioon muun muassa munuaisten toiminta, 

potilaan ikä ja paino, lääkkeen hyödyt ja riskit sekä potilaan omat toiveet. (Raatikainen 

ym. 2016, 548-551.) Kyseisen lääkehoidon tarpeellisuus tulee arvioida edellä mainitun 

CHA2DS2VASc-pisteytyksen mukaan sekä otettava huomioon vuotovaara HAS-BLED-

pisteytystä apuna käyttäen (Käypä hoito  2017).  

Yksi yleisimmin käytetty verenohennuslääke nykypäiviin asti on ollut varfariini, 

kauppanimeltään Marevan. Varfariinilääkityksen aikana tulee tarkastella veren INR-

arvoa, joka kuvaa veren hyytymisajan pidentymistä normaalista. Arvon tulee olla 2-3 

välillä. (Käypä hoito  2018.) Tulos kontrolloidaan verestä jokaiselle potilaalle määritellyin 

väliajoin. Hoitotasapainon löytäminen varfariinihoidossa on hidasta, minkä vuoksi 

käyttöön onkin tullut myös suorat antikoagulantit. Tutkimuksissa on osoitettu, että 

suorien antikoagulanttien teho ja turvallisuus ovat yhtä hyvät kuin varfariinin. 

(Raatikainen ym. 2016, 548.) Etuina on muun muassa lääkityksen vakiona pysyvä 

annoskoko eikä ruokailu vaikuta lääkityksen tehoon (Mustajoki 2018). 
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Tällä hetkellä suosituimpia käytössä olevia suoria antikoagulantteja ovat muun muassa 

dabigatraani (Pradaxa), apiksabaani (Eliquis), rivaroksabaani (Xarelto) ja edoksabaani 

(Lixiana). (Mustajoki 2018.) Dabigatraani on suora trombiininestäjä kun taas 

apiksabaani, rivaroksabaani ja edoksabaani ovat tekijän Xa estäjiä. Vasta-aiheita suorille 

antikoagulanteille ovat mekaaninen tekoläppä tai mitraaliläpän ahtauma. (Raatikainen 

ym. 2016, 548.) Biologinen tekoläppä ei kuitenkaan ole suorien antikoagulanttien 

esteenä. Lisäksi tulee tarkkailla verenkuvaa sekä munuaisten toimintaa tasaisin 

väliajoin, mutta ei niin usein kuin varfariinihoidossa. (Käypä hoito 2017.)  

Antikoagulaatiohoitoon voidaan käyttää myös asetyylisalisyylihappoa (ASA), mutta sen 

teho on huonompi kuin suorien antikoagulanttien tai varfariinin. Ennen 

antikoagulaatiohoidon aloittamista potilaalle on tehtävä elimistön toiminnan tutkimuksia, 

muun muassa verenpaineen, munuaisten ja maksan kontrollit. Jos potilaalle 

suunnitellaan varfariinihoitoa ja hänellä on erityisen suuri riski tukosten syntymiseen, 

suositellaan varfariinihoidon rinnalle pienimolekyylistä hepariinia. Kun INR-taso on 

toivotulla tasolla, voidaan pienimolekyylinen hepariini lopettaa varfariinihoidon rinnalta. 

Suorien antikoagulanttien vaikutusaika on huomattavasti nopeampi kuin varfariinin, 

jolloin hepariinihoitoa ei tarvita, mutta tätä lääkeryhmää ei suositella käytettäväksi 

vakavan tukosriskin potilailla. (Raatikainen ym. 2016, 548-551; Käypä hoito 2018.) 

Tromboembolisia tapahtumia voidaan estää myös vasemman eteiskorvakkeen 

sulkemisella perkutaanisesti nivuslaskimon kautta katetriteitse tai kirurgisesti. 

Arvioidaan, että tapa yhtä tehokas kuin varfariinihoito, mutta jos sulku jää vajaaksi, voi 

se koitua kohtalokkaammaksi kuin sulkematta jättäminen. Eteiskorvakkeen sulkua tulee 

harkita suuren tukosriskin potilaille, jotka eivät pysty käyttämään antikoagulaatiohoitoa 

tai jos vuotoriski on hyvin suuri. (Käypä hoito 2017.) Kirurgista tapaa harkitaan, jos 

potilaalle tehdään sydämen kirurginen toimenpide muusta syystä ja jos potilaalla on 

muita merkittäviä riskejä aivoverenkiertohäiriöille (Raatikainen ym. 2016, 552). 

Sykkeen hidastaminen lääkkeillä 

Eteisvärinää voidaan hillitä hidastamalla kammiovastetta eli sykettä. Kammiovastetta 

hidastavia suosituimpia lääkkeitä ovat muun muassa beetasalpaajat, kalsiumkanavan 

salpaajat sekä digoksiini (Käypä hoito 2017). Jos kammiovaste ei hidastu jollain näistä 

lääkkeistä yksistään, voidaan yrittää yhdistää kahta eri lääkeainetta. Aloitettaessa 
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yhdistelmälääkityksen käyttö on lääkitystä lisättävä varoen ja vastetta seurattava 

tarkasti. (Raatikainen ym. 2016, 539-540.)  

Tavoitesyke kammiovastetta hidastavilla lääkkeillä on alle 100/min. Beetasalpaajat, 

muun muassa esmololi ja metoprololi, ovat ensisijainen lääke kammiovasteen 

hidastamisessa ja ovat oikein annosteltuna soveliaita myös sydämen vajaatoimintaa tai 

sepelvaltimotautia poteville. Lääkeaine saa aikaan sykkeen hidastumisen estämällä 

adrenergista järjestelmää. (Käypä hoito 2017.) Beetasalpaajan lääkityksen 

aloittamisessa on kuitenkin otettava huomioon se, että lääkeaine voi jopa lisätä 

vagaalisesta eteisvärinästä kärsivän tervesydämisen potilaan rytmihäiriötä (Parikka & 

Raatikainen 2018, 1079).  

Muita kammiovastetta hidastavia lääkkeitä ovat kalsiuminestäjät, esimerkiksi verapamiili 

ja diltiatseemi. Vaikutusmekanismi kohdistuu suoraan eteis-kammiosolmukkeeseen. 

Kyseisessä lääkeaineryhmässä on otettava huomioon, että kalsiumsalpaajat heikentävät 

vasemman kammion pumppausvoimaa ja voivat aiheuttaa vaikean hypotension, eli 

matalan verenpaineen sydämen vajaatoiminnassa. Digoksiini on turvallisempi kuin 

beetasalpaajat ja kalsiumsalpaajat sydämen vajaatoiminnasta kärsiville, mutta 

vaikutuksen alkaminen sekä teho ovat heikompia. Amiodaronia voidaan käyttää 

postoperatiivisten, hemodynaamisesti epävakaiden tai kriittisesti sairaiden 

kammiovasteen hidastamisen lääkitsemiseen. Muussa tapauksessa amiodaroni ei ole 

ensisijainen lääke eteisvärinän hoidossa. (Käypä hoito 2017.) 

Rytmihäiriölääkitys 

Jopa 80-90%:lla rytminsiirron saaneilla potilailla eteisvärinä uusiutuu noin vuoden sisällä 

ilman muita hoitomuotoja. Nykyisin onkin käytössä erilaisia rytmihäiriölääkkeitä, mitä 

voidaan kutsua eteisvärinän estolääkitykseksi. (Raatikainen ym. 2016, 540-541.) 

Estolääkitys ei kuitenkaan estä eteisvärinän uusiutumista kokonaan, joten potilaalle on 

tärkeä kertoa realistiset tavoitteet hoidon hyödyistä (Käypä hoito 2017). Arvioitu vaikutus 

saavutetaan noin vuoden sisällä, jolloin estolääkitys estää noin 50-70% eteisvärinän 

uusiutumisista (Raatikainen ym. 2016, 541). Tarkoituksena on vähentää oireita sekä 

harventaa kohtausten syntymistä. Estolääkityksen aloittaminen vaatii lääkitystä edeltäviä 

sydäntutkimuksia sekä aloittamiseen vaaditaan kardiologin tai sisätautien erikoislääkärin 

määräys. (Käypä hoito 2017.) Lääkitystä mietittäessä on otettava huomioon mahdolliset 

kajoavat hoitomuodot, muu lääkitys sekä perussairaudet. Tärkeää on myös kiinnittää 



20 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lisa Holma & Martina Heinonen 

huomiota niiden tekijöiden hoitamiseen, mitkä altistavat kyseiselle taudille.  (Raatikainen 

ym. 2016, 541.) Tärkein huomiotekijä on kuitenkin se, mistä eteisvärinä saa alkunsa sekä 

mihin eteisvärinälääkityksen kuuluu vaikuttaa (Raatikainen 2014). 

Eteisvärinälääkityksen aloittaminen vaarattomassa eteisvärinässä on mietittävä 

tarkkaan, sillä rytmihäiriölääkitys voi aiheuttaa rytmihäiriötuntemuksen pahenemisen tai 

pidentymisen eli proarytmiaa (Syvänne 2014). Käytetyimpiä eteisvärinän estolääkkeitä 

ovat muun muassa amiodaroni, flekainidi, dronedaroni ja sotaloli. (Käypä hoito 2017.)  

Rytmihäiriölääkkeet voidaan jakaa pääsääntöisesti viiteen luokkaan, mitkä jaetaan 

vaikutusmekanisminsa mukaan (Syvänne 2014).  Ryhmän I rytmihäiriölääkkeiden 

toiminta perustuu solukalvon natriumkanavan salpaamiseen (Raatikainen 2014). Tämän 

lääkeryhmän vasta-aiheita ovat kuitenkin sydämen vajaatoiminta tai muu sydämen 

rakennevika, tai jos henkilö on sairastanut sydäninfarktin aikaisemmin (Raatikainen ym. 

2016, 541). Kyseisestä ryhmästä löytyy alaluokat, joita ovat IA, IB sekä IC. IA-ryhmän 

lääkkeitä ovat kinidiini sekä disopyramidi, jotka pidentävät QRS- sekä QT-aikaa. IB-

ryhmän lääkkeitä taas ovat muun muassa lidokaiini ja meksiliteniini, jotka lyhentävät QT-

aikaa. IC-ryhmän lääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi flekainidi sekä propafenoni, jotka 

pidentävät QRS-aikaa. (Raatikainen 2014.) Nämä IC-ryhmän lääkkeet ovat käytetyimpiä 

ja tehokkaita itsenäisen eteisvärinän hoidossa, missä sydän on rakenteellisesti terve 

(Syvänne 2014). Usein IC-ryhmän lääkkeiden kanssa on hyvä yhdistää esimerkiksi jokin 

beetasalpaaja tai jokin muu lääke, mikä hidastaa eteis-kammiojohtumista. Tällöin 

proarytmiset oireet saattavat vähentyä. (Raatikainen ym. 2016, 541.)  

Ryhmän II lääkkeet perustuvat beetareseptorin salpaamiseen, jolloin syketaajuus 

hidastuu. Näitä beetasalpaajia ovat muun muassa metoprololi sekä bisoprololi. Ryhmän 

III lääkkeet taas salpaavat kaliumkanavia. (Raatikainen 2014.) Kaliumkanavan salpaajiin 

kuuluu esimerkiksi yksi käytetyimmistä rytmihäiriölääkkeistä, amiodaroni. Amiodaroni 

estää eteisvärinää tehokkaimmin sekä tehoaa usein myös potilailla, joilla muut lääkkeet 

eivät ole auttaneet. Amiodaronin käyttöä ei estä mitkään sydänsairaudet tai sairastettu 

sydäninfarkti, mutta se ei sovi monien eri lääkkeiden kanssa tai pitkään käytettynä voi 

aiheuttaa sydämenulkoista haittaa. (Raatikainen ym. 2016, 542.) Näitä sydämen ulkoisia 

haittoja ovat muun muassa kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta, maksan toimintahäiriöt, 

ihon herkistyminen auringonvalolle sekä silmäongelmat (Syvänne 2014). Tämän vuoksi 

kyseinen lääke ei ole ensisijainen hoitomuoto eteisvärinäpotilaalle, vaan sitä voidaan 

käyttää esimerkiksi rytminsiirrossa tai väliaikaisena estolääkityksenä 

ablaatiotoimenpiteen jälkeen. Kaliumkanavan salpaajiin kuuluu myös dronedaroni, mikä 
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ei aiheuta samalla tavalla haittavaikutuksia kuin amiodaroni, mutta on teholtaan 

heikompi. Pysyvä eteisvärinä on kuitenkin vasta-aihe kyseiselle lääkkeelle, jonka vuoksi 

potilaat, joilla kohtauksittainen eteisvärinä liittyy sepelvaltimotautiin hyötyvät parhaiten 

dronedaronista. Muita vasta-aiheita lääkitykselle on sydämen systolinen vajaatoiminta. 

Kaliumkanavien salpaajiin vielä kuuluva sotaloli on myös käytetty rytmihäiriölääke, mikä 

pienellä annoksella vaikuttaa beetasalpaajien tavoin. Lääkeaine nostattaa kuitenkin 

huomattavasti proarytmian riskiä, jos potilas käyttää samaan aikaan nesteenpoistajaa eli 

diureettia. (Raatikainen ym. 2016, 542.)  

IV lääkeaineryhmä perustuu myös kalsiumkanavan salpaamiseen. Näitä lääkeaineita 

ovat muun muassa verapamiili sekä diltiatseemi (Raatikainen 2014). Verapamiili sekä 

diltiatseemi eivät varsinaisesti estä rytmihäiriön syntymistä, mutta voivat tehostaa muita 

rytmihäiriölääkityksiä ja vähentää proarytmian syntymistä (Raatikainen ym. 2016, 542). 

V lääkeaineryhmään kuuluvat muun muassa digoksiini sekä adenosiini (Raatikainen 

2014).  

ACE:n estäjät voivat lisätä käytettävien rytmihäiriölääkkeiden tehoa ja vähentää 

eteisvärinän syntymistä potilailla, joilla on kohonnut verenpaine tai sydämen 

vajaatoiminta (Raatikainen ym. 2016, 542).  

Katetriablaatio 

Eteisvärinän katetriablaatiohoidon on huomattu estävän eteisvärinän uusiutumista 

tehokkaammin kuin rytmihäiriölääkitys (Raatikainen ym. 2016, 543-545). Lisäksi vakavat 

komplikaatiot kyseisessä toimenpiteessä ovat harvinaisia (Mäkynen & Magga 2018, 

1085). Suurin hyöty katetriablaatiolla on todettu nuorilla, jotka sairastavat 

kohtauksittaista itsenäistä eteisvärinää. Potilaan mennessä 70-vuoden ikärajan yli 

ablaation tulokset huononevat ja alttius komplikaatioille kasvaa. (Raatikainen ym. 2016, 

543-545.) Katetriablaatio lukeutuu yleisimpiin elektrofysiologisiin toimenpiteisiin 

(Mäkynen & Magga 2018, 1085). Elektrofysiologisessa toimenpiteessä otetaan selvää, 

mikä aiheuttaa kyseisen rytmihäiriön sekä miten se tulisi hoitaa. Tutkimuksessa voidaan 

suorittaa katetriablaatio samassa toimenpiteessä tai myöhemmin. (Paavonen & Parikka 

2013, 149-150.) Katetriablaatio tehdään Suomessa usein kevyen sedaation eli 

nukutuksen aikana. Lisäksi huolehditaan potilaan riittävästä kipulääkityksestä. Katetri 

viedään potilaan sydämeen yleensä reisilaskimoa pitkin. Useimmiten eteisvärinä saa 

alkunsa sydämen laskimoista lähtevistä lisälyönneistä. Katetriablaatiossa kyseiset 
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keuhkolaskimot pyritään eristämään muusta eteiskudoksesta, jolloin lisälyönnit eivät olisi 

laukaisemassa eteisvärinää. (Mäkynen & Magga 2018, 1085.) 

Suomessa käytetyt ablaatiomuodot ovat radiotaajuusablaatio sekä kryoablaatio. 

(Mäkynen & Magga 2018, 1085.) Radiotaajuusablaatio perustuu nimensä mukaisesti 

radiotaajuusvirtaan. Sähkön johtumisen estyminen johtuu aiheutetusta 

sähköfysiologisesta muutoksesta, pysyvästä solujen depolarisoitumisesta eli jännitteen 

purkamisesta. Tämä kyseinen depolarisoituminen johtuu radiotaajuudella luodusta 

lämpövauriosta, mitä seuraa tulehdus, hemorragia eli verenvuoto sekä fibroosi eli 

sidekudoksen muodostuminen, mikä lopulta muuttuu pieneksi arpikudokseksi. 

Kryoablaatio taas perustuu kudoksen jäädyttämiseen, jolloin seuraa sähkön johtumisen 

estyminen sydänkudoksessa. (Hiippala, Parikka & Happonen 2013, 1141.)  

Jos eteisvärinä on jatkuvaa, ei ablaatiolla pystytä takaamaan yhtä hyviä tuloksia kuin 

kohtauksittaiseen eteisvärinään. Jatkuvassa eteisvärinässä keuhkolaskimoiden 

eristämisen lisäksi voidaan pyrkiä parantamaan tulosta tuhoamalla sydämestä alueita, 

missä sähköinen toiminta on häiriintynyt tai eteisten seinämistä voidaan käsitellä 

hermopäätealueita. Näistä pitkittyneen eteisvärinän lisäablaatioiden hyödyistä ei 

kuitenkaan ole vielä tutkittua tietoa. (Mäkynen & Magga 2018, 1085.) Vaikka 

katetriablaation teho onkin eteisvärinän uusiutumisen kannalta tehokkaampi kuin 

lääkkeet, ei sekään takaa täyttä suojaa eteisvärinän uusiutumiselle. Toimenpide 

joudutaan välillä myös tekemään uudestaan toivottujen tulosten saavuttamiseksi. 

Itsenäistä eteisvärinää sairastavien värinäkohtaukset saadaan loppumaan tilastollisesti 

noin 70-85% potilaista, joilla eteisvärinän lääkehoito ei ole tehonnut aikaisemmin. 

(Raatikainen ym. 2016, 545.) Useamman ablaatio-toimenpiteen jälkeen, noin puolet 

koko potilasjoukosta pääsevät eroon oireilustaan (Mäkynen & Magga 2018, 1085). 

Tahdistinhoito 

Tahdistimen asentaminen on yksi mahdollinen hoitomuoto eteisvärinälle, mutta hyötyjä 

eteisvärinän ehkäisyyn ei ole voitu todistaa kuin vain yksittäisissä tapauksissa. 

Tahdistimella voidaan kuitenkin helpottaa tasapainoisen rytmihäiriölääkityksen 

löytymistä sekä toteuttamista, jos potilas on taipuvainen sinustakykardiaan. Kun 

rytmihäiriölääkitys on kohdallaan, saattaa se täten vähentää eteisvärinäkuormaa. 

(Raatikainen ym. 2016, 546.) Tahdistimesta on kuitenkin diagnostista hyötyä muun 

muassa silloin, jos laite on asennettu jo ennestään esimerkiksi muun sydänvian vuoksi. 
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Amerikkalaisen sydänyhdistyksen lehden mukaan, tahdistin kykenee huomaamaan 

tiheälyöntisyyskohtauksen jopa 95% varmuudella. (Meschia 2016, 1.) Eräässä 

sveitsiläisessä tutkimuksessa taas on todettu, että ablaatiotekniikan käyttäminen 

samassa toimenpiteessä, missä asennetaan pysyvä sydämentahdistin, on 

toteutettavissa oleva sekä tehokas hoitomuoto eteisvärinän hoidossa (Arenja ym. 2014, 

1686).  

Kirurginen hoito 

Sokkeloleikkaukseksi (maze) kutsuttu eteisvärinän kirurginen toimenpide on 

vähenemässä kirurgien keskuudessa. Toimenpiteessä muutetaan eteisten sähköistä 

toimintaa monien erilaisten leikkausviiltojen avulla. Leikkausviiltojen vuoksi 

värinäaaltojen ylläpito eteisessä estyy. Sokkeloleikkauksen tehokkuus estää 

eteisvärinää on hyvä, mutta monimutkainen ja komplikaatioherkkä toimenpide. 

Nopeammaksi ja turvallisemmaksi hoitomuodoksi nykypäivänä on osoittautunut eri 

ablaatiotekniikat. (Raatikainen ym. 2016, 546.) Kirurgista toimenpidettä voidaan miettiä 

tehtäväksi yleensä vain silloin, jos potilaalle tehdään kirurginen sydäntoimenpide jonkun 

muun syyn vuoksi eikä mikään muu eteisvärinän hoitomuoto ole tuottanut haluttua 

tulosta tai on vasta-aiheinen (Käypä hoito 2017). 

Eteisvärinän kanssa eläminen 

Eteisvärinä ei ole vaarallinen, jos sairauden hoitaa asianmukaisesti ammattilaisten 

ohjeiden mukaan (Raatikainen ym. 2016, 532). Ihminen tottuu eteisvärinään ajan 

kuluessa eivätkä oireet tunnu enää niin ylitsepääsemättömiltä, jos hoitotasapaino on 

saatu hallintaan ja syketaajuus tasoitettua. Usein kohtauksittaista eteisvärinää pidetään 

jopa inhottavampana kuin pysyvää eteisvärinää. Liikuntaa ei eteisvärinän vuoksi tarvitse 

rajoittaa lukuun ottamatta lajeja, joissa on suuri tapaturma- tai vuotovaara. Potilaan 

syödessä verenohennuslääkitystä, verenvuotoriski nousee, jolloin esimerkiksi päähän 

kohdistuvat lyönnit voivat koitua kohtaloksi. (Raatikainen 2011, 437.) 

Työntekoa eteisvärinä estää hyvin harvoin. Henkilön saadessa äkillisen 

rytmihäiriökohtauksen, kyky tehdä töitä voi heikentyä lyhyeksi aikaa. 

Eteisvärinäkohtauksen ilmaannuttua, olisi kuitenkin hyvä olla hetki sairaslomalla, jotta 

rytmihäiriökierre rauhoittuisi ja lääkehoito ehtii vakiintua.  
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Eteisvärinä voi aiheuttaa hengenahdistusta tai väsymystä liikkuessa, jolloin kannattaa 

keventää tahtia niin paljon, kunnes oireet helpottavat. Seksuaalista kanssakäymistä tai 

saunomista eteisvärinä ei estä. Ruokavalioonkaan eteisvärinäpotilaan ei tarvitse 

kiinnittää sen suurempaa huomiota, mutta kasvisruokavaliota suositellaan erityisesti, jos 

potilaalla on sepelvaltimotauti tai riski siihen. Kuitenkin terveellinen ja monipuolinen 

ruokavalio on hyväksi jokaiselle, sairastipa henkilö eteisvärinää tai ei. Erityisesti 

potilaiden, joilla on ylipainoa, olisi hyvä harkita painon pudottamista, sillä se vaikuttaa 

positiivisesti elimistöön sekä eteisvärinän oireiluun. Myös varfariinia syövien potilaiden 

tulisi välttää runsaasti K-vitamiinia sisältäviä ruoka-aineita, sillä K-vitamiini vaikuttaa 

veren INR-arvoon. Tällöin varfariinin hoitotasapainon löytäminen vaikeutuu. K-vitamiinia 

sisältää runsaasti esimerkiksi vihreät vihannekset sekä hedelmät.  (Raatikainen 2011, 

437.)   

Eteisvärinän sairastaminen hoitamattomana kasvattaa riskiä aivoinfarktille, sydämen 

vajaatoiminnalle, äkillisille kuolemille sekä kardiovaskulaarisille sairauksille (ESC 

Guidelines 2016,1615). Lisäksi se saattaa huonontaa elämänlaatua sekä heikentää 

suorituskykyä (Raatikainen ym. 2016, 532). Ruotsalaisessa SNAC-tutkimuksessa 

selvitettiin yli 60-vuotiaiden kokemuksia varfariinihoitoisesta eteisvärinästä. SNAC on 

pitkäaikainen, kansainvälinen monitieteellinen tutkimus, joka on keskittynyt neljään 

tutkimuskeskukseen Ruotsissa. Tutkimuksessa haastateltiin 11 eteisvärinäpotilasta, 

jotka ovat yli 60-vuotiaita. Tuloksista selvisi, että vanhempi ikäluokka koki saavansa liian 

vähän tietoa sairastamastaan taudista. Moni haastateltava koki jatkuvan varfariinihoidon 

sekä kontrolliaikojen vaikuttavan elämään sekä vaikeuttavan esimerkiksi lomamatkojen 

suunnittelua. Lisäksi tutkimuksessa tuli esille muun muassa diabeteksen hoidon 

laadukkuus ja tiedon jakaminen sairaaloissa, mutta eteisvärinäpotilaat tunsivat, että 

heidän taudistaan ei välitetty. Johtopäätöksenä siis huomattiin, että erityisesti 

vanhempien eteisvärinäpotilaiden informoimiseen ja tukemiseen tulisi panostaa 

huomattavasti enemmän. (Lindberg, Berglund, Elmståhl & Bohman 2017, 1022-1029.) 
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3 FLIMMERIPOTILAAN OHJAUS 

3.1 Laadukas potilasohjaus 

Laadukas ohjaus on tärkeä osa hyvää hoitoa. Nykypäivänä ammattilaisen on haastavaa 

saada tietoauktoriteetin asemaa, sillä potilaiden on helppo löytää tietoa muistakin 

tietolähteistä, kuten esimerkiksi internetistä. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, 

Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 12; Eloranta & Virkki 2011, 8.) Hoitotyössä 

ohjaamisen taustalla on lukuisia lakeja sekä ammattilaisille suunnattuja suosituksia ja 

oppaita, mutta yleisesti hyväksyttyjä laatukriteereitä ei ole laadittu.  Hoitajalla on 

kuitenkin velvollisuus ohjata näiden lakien ja suosituksien mukaisesti. (Kääriäinen 2008, 

10.) Potilaalla on oikeus ohjaukseen ja tälle on annettava riittävästi tietoa hoidosta niin, 

että potilas ymmärtää sen (laki 1992/785, 5§; Eloranta & Virkki 2011, 11). Ohjauksen 

lähtökohtina toimivat käytännössä potilaiden tiedonsaannin tarpeet sekä hoitavan 

yksikön tarpeet tarjota potilaillensa oikeaa tietoa (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 

35). 

Ohjauksen lähtökohdat 

Kääriäisen (2008,11) mukaan ammatillinen vastuu edellyttää hoitajalta ohjauksen 

filosofisten ja eettisten lähtökohtien pohdintaa sekä hyviä ohjausvalmiuksia. Filosofisia 

lähtökohtia ovat ohjauksen määritelmät sekä ohjattavana olevan, tässä tapauksessa 

potilaan, aseman määritelmät. Tärkeintä on kuitenkin käsittää, että potilaalla on 

ensisijainen oikeus päättää omasta hoidostaan ja myös oikeus päättää, miten hän aikoo 

toimia saamansa ohjauksen perusteella. Eettisestä näkökulmasta hoitajan tulee 

tarkastella omia uskomuksiaan, käsityksiään ja ennakkoluulojaan suhteessa 

ohjaukseen. Kuitenkaan omat eettiset käsitykset eivät riitä takaamaan laadukasta 

ohjausta, vaan hoitajan tulee noudattaa myös oikeita eettisiä suosituksia ja käytäntöjä 

ohjauksessaan. Ohjausvalmiuksia hoitajan tulisi harjoittaa ja arvioida jatkuvasti. Myös 

erilaisten ohjausmuotojen hyödyntämiseen sekä vertaistukeen ohjaamiseen tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota. Ohjausvalmiuksien vahvistamiseksi hoitajan tulisi omata 

hyvät vuorovaikutustaidot sekä osata hakea, lukea ja hyödyntää ajankohtaisia tieteellisiä 

tutkimuksia aiheesta. (Kääriäinen 2008, 11). Elorannan ja Virkin (2011, 11-12) mukaan 

laadukkaan ohjauksen perustana ovat laki, etiikka ja toimintaa ohjaavat suositukset.  
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STM:n terveyden edistämisen laatusuosituksen mukaan väestön terveyteen vaikutetaan 

terveyttä määrittävien tekijöiden kautta, jotka ovat yksilöllisiä, sosiaalisia, rakenteellisia 

tai kulttuurisia tekijöitä (taulukko 2.1). Edellä mainitut tekijät voivat joko vahvistaa tai 

heikentää ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä. (STM 2006, 16.) Kyngäs ym. (2007, 

28) mukaan ohjaukseen vaikuttavia hoitajan sekä potilaan taustatekijöitä ovat fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä sekä ympäristötekijöitä (taulukko 2.2).  

 

Taulukko 2.1 Terveyteen vaikuttavat tekijät (STM 2006).  

Yksilölliset tekijät  -        Ikä  

-        Sukupuoli  

-        Perimä  

-        Tiedot  

-        Taidot  

-        Kokemukset  

-        Elintavat  

Sosiaaliset tekijät  -        Sosio-ekonominen asema  

-        Toimeentulo  

-        Sosiaaliset ja yhteisölliset verkostot  

-        Keskinäinen vuorovaikutus  

Rakenteelliset tekijät  -        Koulutus  

-        Elinolot  

-        Elinympäristö  

-        Työolot  

-        Peruspalvelujen tasapuolinen saatavuus 

ja toimivuus 

Kulttuuriset tekijät  -        Fyysisen, poliittisen ja taloudellisen 

ympäristön turvallisuus  

-        Viihtyisyys  

-        Vuorovaikutteisuus  

-        Asenteet terveyteen  
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Taulukko 2.2 Asiakkaan ja hoitajan taustatekijät. (Kyngäs ym. 2007, 31.) 

Fyysiset tekijät  -        Ikä  

-        Sukupuoli  

-        Sairauden tyyppi  

-        Terveydentila  

Psyykkiset tekijät  -        Terveysuskomukset  

-        Kokemukset  

-        Mieltymykset  

-        Odotukset  

-        Tarpeet  

-        Oppimistyylit  

-        Oppimisvalmiudet  

-        Motivaatio  

Sosiaaliset tekijät  -        Kulttuuritausta  

-        Etninen tausta  

-        Sosiaalisuus  

-        Uskonnollisuus  

-        Eettisyys  

Ympäristötekijät  -        Hoitotyön kulttuuri  

-        Fyysinen työympäristö  

-        Psyykkinen ympäristö  

-        Sosiaalinen ympäristö 

 

 

Ohjattavan potilaan elämäntilanne, tausta ja kyky sitoutua hoitoonsa sekä odotukset 

ohjaukselta ja sen tuloksilta tulisi selvittää, jotta ohjaus olisi mahdollisimman yksilöllistä 

ja tuloksellista. Tähän ei kuitenkaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, johtuen 

todennäköisesti siitä, että yhtenäistä käytäntöä selvittelylle ei ole. Selvittelyssä voidaan 

hyödyntää kyselykaavakkeita, mutta niiden päivittäiseen käytettävyyteen tulisi panostaa. 

Myös ohjauksen alussa voidaan esimerkiksi pyytää potilasta esittämään kolme asiaa, 

joihin potilas haluaa saada ohjausta. (Kyngäs ym. 2007, 27, 47.) Näin hoitaja voi 

päätellä, mistä aloittaa ohjaustilanteessa ja se tuo potilaalle tunteen siitä, että hänet 

huomioidaan yksilönä. 
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Yksilöllisen, oikean ja toimivan potilasohjausmenetelmän valitseminen vahvistaa 

potilaan terveysorientaatiota ja siten tuo ohjaukseen optimaalisia tuloksia. Lisäksi 

hoitajan ohjaustaidot ja resurssit vaikuttavat ohjauksen laatuun. Ohjauksen tärkeyttä 

painotetaan, sillä loppujen lopuksi potilas on itse vastuussa hoidon jatkuvuudesta ja 

terveytensä ylläpidosta. (Kyngäs ym. 2007, 21.) Ohjauksen merkitys on täten suuri. 

Vaikka potilaalle tarjottaisiin runsaasti tietoa, ei ole varmaa, että potilas ymmärtäisi 

saamansa tiedon. Siksi hoitajan on kiinnitettävä huomiota tiedon ymmärrettävyyteen ja 

hyödynnettävyyteen. Riittävän tiedon ja sen ymmärrettävyyden pohjalta potilaan on 

helppo omaksua ohjauksen informaatio ja hyödyntää sitä omassa elämässään. Siten 

potilas voi parantaa omaa elämänlaatuaan ja edistää omaa terveyttään sekä toteuttaa 

sairauden omahoitoa yhteistyössä ammattilaisen kanssa. (Eloranta & Virkki 2011, 15.) 

Toisin sanoen, mitä enemmän tietoa potilaalla on, sitä helpompi tämän on toimia 

ohjeiden mukaisesti. 

Tutkimustietoa 

Tutkimuksessaan McCabe ym. selvittivät lähiaikoina diagnosoitujen 100 flimmeripotilaan 

tietoa omahoidosta sekä potilaiden itsehoitokäyttäytymisestä kaksi viikkoa 

sairaalajakson jälkeen. Puutteita tiedoissa oli mm. koskien flimmerin oireita, 

aivohalvausriskistä, aivohalvauksen oireista sekä varfariinihoidon merkityksestä 

aivohalvausriskin ennaltaehkäisyssä. Lisäksi potilaiden tieto oli vähäistä koskien 

varfariinin yhteisvaikutuksista suhteessa mm. aspiriiniin ja NSAID-lääkkeisiin sekä 

liiallisen varfariiniannoksen aiheuttamista oireista. Tästä voidaan päätellä, että 

tehokkaasta suullisesta ja kirjallisesta ohjauksesta huolimatta kaksi viikkoa ohjauksen 

jälkeen potilaiden tietämys oli odotettua puutteellisempaa. (McCabe, Schad, Hampton & 

Holland 2008, 79-90.)  

Desteghe ym. teettivät 16-kohtaisen kyselylomakkeen Jessa Atrial fibrillation Knowledge 

Questionnairen, jolla tutkijat testasivat flimmeripotilaiden tietämystä flimmeristä, sen 

hoidosta ja potilaiden kyvyistä itsehoitoon. Kyselyyn osallistui 466 potilasta. Tässäkin 

tutkimuksessa ilmeni, että potilaat eivät olleet tietoisia flimmerin aivohalvausriskistä. 

Lisäksi potilailla ei ollut tietoa, miten tulee toimia, jos annostelee virheellisesti 

käyttämäänsä antikoagulanttia. (Desteghe ym. 2016, 906-914.) Kyseistä kyselyä 

voitaisiin hyödyntää ohjauksessa säännöllisesti, jotta voidaan kerätä tietoa potilaan 

omasta tietämyksestä ja sitä kautta ohjata potilasta tämän tarpeiden mukaisesti.  
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Kääriäinen ym. tutkivat potilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta. Tutkimusta varten 

kehitettyyn kyselyyn vastasi 844 potilasta. Tutkimuksessa ilmeni, että ohjaus oli 

riittämätöntä ennen sairaalaan tuloa ja sairaalassa vain osittain riittämättömäksi. Ohjaus 

oli riittämätöntä erityisesti sosiaalisesta tuesta. Myös hoitajien asennoituminen 

ohjaukseen koettiin puutteellisena. Suullinen yksilöohjaus oli ainoa ohjaustapa, joka 

koettiin toimivaksi. Myös potilaslähtöisyys oli hyvää. Kehittämisehdotuksena esitettiin 

ohjauksen käsitteen selventäminen potilaille sekä ulkoisten tekijöiden ja tilanteiden 

parantamiseen. Potilaat kokivat saavansa ohjausta vasta omasta aloitteesta. Myös 

omaisia tulisi huomioida entistä enemmän ohjauksen tiedonsaannin suhteen. Omaisilla 

on hyvin merkittävä rooli sairauksien omahoidossa, sillä myös omaisten tieto 

omahoidosta antaa tukea potilaalle. (Kääriäinen, Kyngäs, Ukkola, & Torppa 2005, 10-

15.) 

3.2 Hyvä kirjallinen potilasohje 

Kirjallinen potilasohje voi olla ohjelappunen tai vihkonen tietystä sairaudesta ja sen 

hoidosta. Hyvä ohje palvelee niin ohjeiden lukijoita kuin sen antajiakin (Torkkola ym. 

2002, 34). Nykypäivänä ohjauksen tarve on korostunut, sillä avohoito on lisääntynyt 

huomattavasti, jolloin potilaiden omahoito on entistä tärkeämpää. Sairaalassaoloaikojen 

lyhentymisen takia potilaat eivät välttämättä saa suullista ohjausta tarpeeksi, jolloin 

kirjalliset ohjeet tukevat ohjausta merkittävästi ja potilas voi palata ohjeisiin omalla 

ajallaan.  

Hyvän kirjallisen potilasohjeen tulisi olla selkeä, siisti, ymmärrettävä, ytimekäs, 

yksilöllinen, ajankohtainen ja asiakkaan oppimiskykyyn sopiva. Sisällöltään ohjeen tulisi 

sisältää konkreettisia ohjeita ja yksiselitteistä ja selkokielistä tekstiä ja lisäksi ohjeita 

havainnollistavia kuvia, kuvioita, kaavioita tai taulukoita. Ohjeessa tulisi määritellä 

käsiteltävät käsitteet ja tarvittaessa myös lääketieteelliset käsitteet tulee selittää 

ymmärrettävästi. Kyngäs ym. mukaan ohjeen tulisi käsitellä fyysisen vaivan ja sen 

hoidon lisäksi myös sitä, miten sairaus ja sen hoito vaikuttaa asiakkaan mielialaan tai 

sosiaalisiin suhteisiin. Ytimekkäässä ohjeessa kuitenkaan näin laajasti ei välttämättä 

asioita pystytä käsitellä. (Kyngäs ym. 2007, 124-127.) Tärkeintä on, että potilasohjeen 

kirjoittajalla on selvä ymmärrys, kenelle kirjallinen potilasohje kohdistetaan. Kohteena on 

aina potilas tai hänen omaisensa, ja siksi kirjoittajan tulee kiinnittää huomiota 

esitystapaan. Ohje ei ole suunnattu kollegoille, joten ohjeen kieliasu, ymmärrettävyys ja 

selkeys tulee olla sen mukainen. (Hyvärinen 2005.)  
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Kieliasu 

Kirjallista ohjetta tehtäessä on muistettava, että esimerkiksi sana ’’ravinnotta’’ voi 

tarkoittaa eri potilaille eri asioita. Kysymyksiä, kuten täytyykö olla sekä syömättä että 

juomatta vai saako juoda, nousevat yleensä esiin. Siksi potilaan näkökulmasta on 

selkeämpää, että käytettäisiin esimerkiksi sanaa ’’syömättä’’. Myös kellonaikojen 

suhteen on paljon tulkinnanvaraa. Joillekin ilta voi alkaa esimerkiksi jo kuudelta, ja toisille 

kymmeneltä. Siksi esimerkiksi kellonajat tulisi ilmoittaa numeroina, jotta potilas tietää 

tarkalleen, milloin esimerkiksi tulisi olla syömättä ennen seuraavan päivän tutkimuksia. 

(Torkkola ym. 2002, 25-26.)  

Kirjallisen ohjeen teksti tulisi olla yleiskieltä ja jos tekstissä joudutaan käyttämään 

vaikeita sanoja tai termejä, ne selitetään lukijalle yleiskielellä. Myös termien selityslista 

voi olla hyvä keino selittää vaikeat asiat. Esitettävien asioiden esittelyjärjestys tulisi olla 

johdonmukainen ja se tulisi edetä loogisesti niin, että tekstin rakenne on yksinkertainen 

ja helposti ymmärrettävä. Toimivaksi todettu esittelyjärjestys on tärkeysjärjestys, jolloin 

lukija kiinnittää huomionsa tärkeimpiin seikkoihin. Oleellista on se, että ohjeen kirjoittaja 

osaa arvioida mitä lukija pitää tärkeänä. Tekstin tulisi vastata lukijan kysymykseen, kuten 

esimerkiksi miten sairautta voidaan hoitaa kotona. Ohjeiden perusteleminen on erittäin 

tärkeä seikka ohjetta kirjoitettaessa. Perustelut tuovat lukijalle myönteisen 

suhtautumisen kenties oman arjen mullistaviin ohjeistuksiin. Perustelut tulisi koskettaa 

vain potilasta ja niiden tulisi kuvailla potilaan saamia hyötyjä ohjeiden noudattamisesta. 

(Hyvärinen 2005.) 

Otsikoiden ja väliotsikoiden oikea käyttö tuo lukijalle helpotusta tekstinsisällön 

jäsentelyyn ja sisäistämiseen. Otsikoiden tulisi olla sisältöä kuvailevia, toteavia tai 

kysymysmuotoisia, jotta lukija pystyy hahmottamaan, mistä asiasta ohjeessa puhutaan 

ja tarvittaessa palaamaan ohjeisiin uudelleen. Ohje voidaan kirjoittaa joko passiivi- tai 

aktiivimuodossa. (Hyvärinen 2005.) Passiivimuodossa ongelmaksi voi koitua se, että 

lukija jää pohtimaan kenen tehtävänä on tehdä ohjeissa kerrottavia asioita. Torkkola ym. 

(2002, 47) kuvailevatkin passiivimuotoa tekijäanemiaksi, ja tällöin teksti ei puhuttele 

potilasta samalla tavalla kuin aktiivimuodossa oleva teksti. Aktiivimuodossa voidaan 

selkeästi osoittaa, kuka tekee mitäkin (Hyvärinen 2005). Ohjeen loppuun on hyvä asettaa 

täydentävät tiedot, kuten esimerkiksi yksikön yhteystiedot ja myös lähteitä, joista lukija 

voi etsiä lisätietoa. Lähteiden tulee olla luotettavia ja ajankohtaisia ja helposti 

ymmärrettävää tietoa. (Torkkola ym. 2002, 44-45.)  
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Luonnollisesti oikeinkirjotukseen tulee kiinnittää huomiota. Myös liian pitkillä virkkeillä, 

liiallisella pisteiden käytöllä, liian pitkillä tai lyhkäisillä kappaleilla ja sekavalla ulkoasulla 

on erittäin suuri vaikutus ohjeen ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen (Torkkola ym. 2002, 

48-50). Toisella lukijalla tarkistuttaminen ennen tekstin julkaisua on hyvä keino 

varmistaa, että teksti on ymmärrettävästi ja kieliopillisesti oikein kirjoitettu (Hyvärinen 

2005). Myös Kielitoimisto neuvoo oikeinkirjoituksessa ja muissa kieleen liittyvissä 

ongelmissa ja lääketieteen sanastolautakunta auttaa lääketieteen termien 

kääntämisessä suomenkielelle (Torkkola ym. 2002, 46). Internetistä löytyy myös monia 

muita näissä ongelmissa auttavia sivustoja. 

Ohjauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja sen arviointi 

Ohjauksen onnistumiseksi potilaan ja hoitajan välinen vuorovaikutussuhde tulisi olla 

toimiva. Se edellyttää osapuolten molemminpuolista kunnioitusta asiantuntemusta 

kohtaan sekä luottamuksellisuutta ja turvallisuutta. Potilas on oman elämänsä 

asiantuntija, kun taas hoitaja on hyvän hoidon asiantuntija. (Kyngäs ym. 2007, 39, 48.) 

Vuorovaikutussuhteen toimivuus luo edellytykset yhteiseen näkemykseen 

ohjaustarpeesta ja potilaan tilanteesta sekä parantaa potilaan sitoutumista hoitoon 

(Kyngäs ym. 2007, 47). Hyvässä vuorovaikutussuhteessa potilas ja hoitaja ymmärtävät 

asiat samalla tavalla ja käyttävät yhteistä ja ymmärrettävää kieltä (Kyngäs ym. 2007, 39.) 

Tästä voidaan päätellä, että vastapuolen sanattoman viestinnän tarkkailu tuo varmuutta 

siitä, että onko vastapuoli ymmärtänyt asian samalla tavalla ja että ohjausta antavan 

tulee muistaa, että oma sanaton viestintä vaikuttaa suuresti ohjaustilanteen 

onnistumiseen.  

Vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta lukijan omalla tulkinnalla on oleellisin osa 

ohjeiden ymmärtämisessä. Potilaan omat taustatekijät kuin myös ympäristötekijät ohjetta 

luettaessa vaikuttavat siihen, miten potilas tulkitsee ja ymmärtää annetun tiedon. Vaikka 

potilas lukisi ja ymmärtäisi kirjallisen ohjeet, voi vasta kotona nousta esiin paljon 

kysymyksiä. Ihanteellisinta olisikin, että potilas voi esittää kysymykset hoitoyksikköön 

jälkeenpäin esimerkiksi puhelimitse. (Torkkola ym. 2002, 16-19.) On kuitenkin 

huomioitava sekin seikka, että kaikki potilaat ovat erilaisia ja tarvitsevat tietoa eri tavalla. 

Kun toinen potilas hyötyy erittäin yksityiskohtaisista ohjeista, voi toinen potilas kokea 

liiallisen tiedon turhaksi. (Torkkola ym. 2002, 14.) Valinta siitä, että kirjoitetaanko ohje 

yksityiskohtaiseksi vai ympäripyöreästi, kallistuu yleensä yksityiskohtaisemman puolelle, 

sillä on pienempi paha, turhautuuko potilas turhaan selittelyyn vai liian vaikeasti 
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ymmärrettävään ja abstraktiin tekstiin (Torkkola ym. 2002, 52). Siksi onkin oleellista 

pohtia mitä kirjoitetaan, mutta ennen kaikkea miten kirjoitetaan. Torkkola ym. 

kuvailevatkin, että teksti voi olla kuin sateenkaari, joka on täynnä eri värejä eli erilaisia 

mahdollisuuksia tulkita tekstiä. Potilasohjeen merkitykset ja tulkinnat syntyvät siis vasta 

silloin, kun ne luetaan (Torkkola ym. 2002, 17).  

Vaikka kirjoittaja kokisi tiedon päivänselvänä ja ymmärrettävänä, voi lukija tulkita tiedon 

sekavaksi ja kysymyksiä herättäväksi. Myös potilaan odotukset potilasohjeelta ovat 

erilaiset, kuin esimerkiksi sanomalehdiltä. Potilasohjeelta odotetaan selkeää tekstiä ja 

informatiivisia ja asiallisia neuvoja oman sairauden tai muun vaivan hoidosta. (Torkkola 

2002, 18.) Vaikka potilasohjeet kirjoitettaisiin ajankohtaisella ja oikealla tiedolla ja 

huomioiden potilaiden tarpeet ja näkemykset, ovat ohjeet jatkuvasti tarkastelun 

tarpeessa. On tärkeää verrata säännöllisesti, että vastaako potilasohjeen tiedot 

potilaiden tarpeita ja myös organisaation hoitokäytäntöjä. (Torkkola ym. 2002, 25.)  

Ohjauksen arviointi tulisi olla säännöllistä ja jatkuvaa ja sitä tulisi tehdä koko ajan. 

Arviointi koostuu itse ohjauksen arvioinnin lisäksi myös siitä, että onko ohjaukselle 

asetetut tavoitteet saavutettu. Hoitajan itsearvioinninkin tulisi olla jatkuvaa ja kriittistä ja 

sen tulisi olla myös potilaan näkökulman huomioivaa. Ohjauksen vaikuttavuuden 

arvioinnissa potilaalle tulee antaa positiivista palautetta siitä, missä asioissa hän on 

onnistunut. Jos arvioinnissa ilmenee ohjauksen olleen riittämätöntä tai huonoa, on tärkeä 

pohtia yhdessä potilaan kanssa seikkoja, jotka johtivat ohjauksen vaikuttamattomuuteen. 

(Kyngäs ym. 2007, 45.) Potilaan ymmärrettyä hoito-ohjeet ja sovellettua kyseisiä tietoja 

onnistuneesti omaan päivittäiseen elämään, on ohjaus onnistunutta (Eloranta & Virkki 

2011, 27).  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota luotettavista lähteistä kattavasti saatua tietoa 

eteisvärinästä sekä potilasohjauksesta. Kerätyn aineiston pohjalta tuotettiin suomen- 

sekä ruotsinkielinen potilasohje eteisvärinäpotilaille. Tuotos tehtiin sydänpotilaita 

hoitavan organisaation käyttöön. Tavoitteena on parantaa eteisvärinää sairastavien 

potilaiden tietämystä eteisvärinästä sekä parantaa potilasohjauksen laatua. 

Potilasohjeen tulee olla selkeä, tiivis sekä havainnollistava kokonaisuus taudinkuvasta 

ja sen omahoidosta. On myös tärkeää tuoda esille eteisvärinän yleisyyttä sekä tietoa 

siitä, että eteisvärinän kanssa potilas voi elää täysin normaalia elämää sairaudestaan 

huolimatta.  

Opinnäytetyön tehtävänä on vastata seuraaviin kysymyksiin:  

1. Mitä eteisvärinä tarkoittaa ja miten sitä hoidetaan? 

2. Mitä on laadukas potilasohjaus? 

3. Millainen on hyvä potilasohje? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Tuotokseen pohjautuva toiminnallinen opinnäytetyö 

Tämä työ pohjautuu toiminnalliseen opinnäytetyöhön, jossa tavoitteena on luoda jokin 

tuotos, joka perustuu ennalta hankittuun tietoon. Tuotekohtainen toteutustapa kuuluu 

toiminnallisen opinnäytetyön suorittamistapoihin. Kehitetyn tuotoksen tavoitteena on 

muun muassa ohjeistaa ja opastaa käytännön toimintaa. Lisäksi tavoitteena on muuttaa 

toimintaa tai tuotetta nykyaikaiseksi ja tehokkaaksi. Tuotettu tuote voi olla 

esimerkiksi painettu tietopaketti, kirja tai tapahtuma. Yhdistävä tekijä tuotoksessa on 

jokin tietty kohderyhmä, kenelle tuote halutaan kohdistaa. Jos valmistettava tuote 

sisältää tekstiä, on se luotava kohderyhmää palvelevaksi. Tuotokseen pohjautuvan 

opinnäytetyön vaatimuksia ovat muun muassa tuotoksen käytettävyys kohderyhmässä, 

kohderyhmälle asianmukainen asiasisältö, houkuttelevuus, informatiivisuus, 

johdonmukaisuus sekä selkeä lopputulos. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 51-53.) 

Toimivassa opinnäytetyössä on tärkeää yhdistää käytännön toteutus sekä toteutuksen 

raportointi tutkimusviestinnän keinoilla (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Toiminnallisen 

opinnäytetyön laatimiseksi on haettava tutkimuslupa. 

Tämän työn tuotos on kirjallinen potilasohje sydänpotilaita hoitavalle organisaatiolle. 

Kohderyhmä on vastadiagnosoidut eteisvärinäpotilaat, jotka tulevat sairaalaan taudin 

vasta ilmetessä. Potilaan saadessa selkeää sekä havainnollistavaa tietoa, lisää se muun 

muassa turvallisuuden tunnetta sekä parantaa motivaatiota taudin hoitamiseen. 

Tuotosta voidaan myös hyödyntää hoitohenkilökunnan kesken parantaen 

eteisvärinäpotilaan suullista ohjausta. Lisäksi esimerkiksi hoitotyön opiskelijat voivat 

hyödyntää tuotostamme oman osaamisensa parantamiseen.  

5.2 Tuotoksen toteutus 

Turun ammattikorkeakoulu tarjosi monia vaihtoehtoja opinnäytetyön aiheiksi. Aiheiden 

joukosta valittiin eteisvärinä-potilasohjeen tuottaminen. Aihe on ajankohtainen sydän- ja 

verisuonisairauksien yleisyyden vuoksi. Lisäksi sydämen toiminta, sydänsairaudet ja 

niiden hoito kiinnostivat aiheina ja siksi päädyttiin valitsemaan tämä aihe. Toinen 

päätöksen helpoksi tehnyt tekijä oli molempien tekijöiden hyvä ruotsin kielen taito. 

Ruotsinkielisen ohjeen tekeminen tuntui siis luontevalta.  
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Toimeksiantajana toimii TYKS Sydänkeskus ja työ on osa STEPPI-hanketta. Hankkeen 

tarkoituksena on vahvistaa hyvän perushoidon toteutumista ja näyttöä sen 

vaikuttavuudesta hoitotyössä. Yksi tärkeä osa-alue laadukkaassa perushoidossa onkin 

verenkierto. (VSSHP 2015). Yhteyshenkilönä toimi organisaation kliininen asiantuntija, 

jonka kanssa ensimmäinen tapaaminen pidettiin helmikuussa. Tällöin sovittiin käytännön 

asioista sekä potilasohjeen sisällöstä. Toimeksiantaja toivoi sekä suomen- että 

ruotsinkielistä potilasohjetta, jotka olisi tarkoitettu eteisvärinäpotilaille. Tähän asti 

Sydänkeskus on käyttänyt eteisvärinäpotilaiden ohjauksessa Sydänliiton ohjevihkosta. 

Siinä käsitellään kattavasti muun muassa sydämen rakennetta ja toimintaa, eteisvärinää 

sekä sen hoitomuotoja. Tarkoituksena oli kuitenkin luoda kyseiselle yksikölle käyttöön 

potilasohje, joka on lyhyempi ja havainnollistavampi. Toimeksiantaja toivoi, että 

potilasohjeessa käsiteltäisiin eteisvärinän taudinkuvaa, syitä, oireita, tutkimista, 

rytminsiirtoa, sykkeenhallintaa ja lääkehoitoa.  Lisäksi ohjeen toivottiin kertovan, että 

miten tulee toimia eteisvärinäkohtauksen ilmetessä ja miten kohtauksia voidaan ehkäistä 

ja hoitaa kotona. Maksimipituudeksi sovittiin 2 sivua. Ruotsinkielistä ohjetta 

organisaatiolla ei ole, ja tästä syystä organisaatio olikin tarjonnut kyseisen aiheen 

opinnäytetyön aiheeksi. Tapaamisessa sovittiin myös, että valmis potilasohje lähetetään 

toimeksiantajalle hyväksyttäväksi ennen julkaisua. Visuaalinen kokonaisuus jäi 

tekijöiden suunniteltavaksi ja päätettäväksi. Taulukosta 3 voidaan tarkastella 

opinnäytetyön prosessin aikataulua kokonaisuudessaan.  

Opinnäytetyön raportin teoriaosuuden valmistuttua aloitettiin potilasohjeen luonnoksen 

teko. Luonnoksessa kerrottiin aiemmin tapaamisessa sovituista asioista mahdollisimman 

lyhyesti ja selkeästi. Luonnos oli 2,5 sivun pituinen ja ulkoasu tehtiin valmiiksi. Ohjeen 

luonnoksen valmistuttua uusi tapaaminen sovittiin toukokuulle kliinisen asiantuntijan 

sekä yksikön sairaanhoitajan kanssa. Kliininen asiantuntija ja sairaanhoitaja antoivat 

kehittämisehdotuksia, joiden mukaan ohjetta muokattiin paremmaksi ja pituutta saatiin 

lyhennettyä. Kehittämisehdotukset koskivat lähinnä sisällön tiivistämistä ja 

asiajärjestyksen muuttamista. Lisäksi ehdotettiin myös lisätietoja sisältävän laatikon 

lisäämistä ohjeen yläkulmaan. Laatikossa on listattu muutama lähde, joista lukija voi 

hankkia lisätietoa eteisvärinästä. Ohjeen valmistuttua ohje lähetettiin sähköpostitse 

uudelleen kliiniselle asiantuntijalle, joka välitti ohjeen osaston lääkärille tarkasteltavaksi. 

Ohje lähetettiin jokaisella kerralla Word-tiedostona. Tämä mahdollisti tarkastajia 

muokkaamaan tekstiä tai lisäämään tiedostoon kommentteja. Muutokset ohjeeseen 

tehtiin tarkastajien ehdotusten ja muokkausten mukaisesti. Viimeistelyn jälkeen ohje 
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käännettiin ruotsinkieliseksi. Käännösprosessissa hyödynnettiin lääketieteellisiä sekä 

yleissanakirjoja, Sydänliiton ruotsinkielisiä nettisivuja sekä ruotsinkielistä Käypä hoito -

suositusta ja tekstinkäsittelyohjelman kieliopin tarkistustoimintoa.  

 

Taulukko 3. Opinnäytetyön prosessin aikataulu. 

Joulukuu 2019 - Aiheen valinta 

Tammikuu 2019 - Aiheen varmistuminen 

Helmikuu 2019 - Kliinisen asiantuntijan 

tapaaminen 

- Opinnäytetyön rakenteen 

suunnittelu 

- Aiheenrajaus 

- Tiedonhankinta 

Maaliskuu 2019 - Ohjaustapaaminen opettajan 

kanssa 

- Opinnäytetyön suunnitelman ja 

teoriaosuuden teko 

- Suunnitelman palautus 

- Opinnäytetyön 

suunnitelmaseminaari 

- Suunnitelman korjaus ja palautus 

- Tutkimusluvan hankinta 

- Toimeksiantosopimuksen teko 

Huhtikuu 2019 - Opinnäytetyön raportin 

työstäminen ja tuotoksen teko 

Toukokuu 2019 - Tapaaminen kliinisen 

asiantuntijan ja sairaanhoitajan 

kanssa 

- Ohjaustapaaminen opettajan 

kanssa 

- Tuotoksen tarkistuttaminen 

toimeksiantajalla ja tarvittavien 

korjausten teko 

- Opinnäytetyön raportin viimeistely 

ja palautus 

- Opinnäytetyömessut 

- Opinnäytetyön seminaari 

- Kypsyysnäyte 

- Theseus-kannassa julkaiseminen 
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Valmis tuotos 

Potilasohje on kahden A4-kokoisen sivun pituinen ohjelehtinen. Sivun väri on 

vaaleanpunainen ja teksti mustaa. Pääotsikko on tummanpunainen. Pääotsikon 

fonttikoko on 18, väliotsikoiden 14, leipätekstin 12 ja riviväli on 1,15. Ohjeen 

ensimmäisen sivun vasempaan yläreunaan on jätetty pieni tila, mihin tuotosta käyttävä 

taho voi halutessaan lisätä organisaationsa logon. Yläreunan oikealla puolella on 

punaisen värinen laatikko, jossa on lueteltu valkoisella tekstillä luotettavia lähteitä. Näistä 

lähteistä lukija voi etsiä lisätietoa eteisvärinästä. Nämä lähteet ovat Käypä hoito, 

Sydänliiton nettisivut sekä Tunne pulssisi -kampanjan nettisivut. Ruotsinkielisessä 

ohjeessa lähteet ovat Sydänliiton ja Käypä hoidon ruotsinkieliset sivut sekä Ruotsin 

sydänliiton, Riksförbundet Hjärt & Lungin sivut. Ohje on kehystetty punaisella 

sydänkuvioisella kehyksellä. Ohjeen alareunaan on jätetty hieman tyhjää tilaa, mihin 

ohjetta käyttävä taho voi halutessaan kirjoittaa lisätietoja potilaalle.  

Ohjeessa käytettiin sinuttelumuotoa, sillä ohjeen tarkoituksena on antaa potilaalle tiedon 

lisäksi myös toimintaohjeita. Teksti pyrittiin tekemään helppolukuiseksi, helposti 

ymmärrettäväksi ja selkeäksi. Tähän panostettiin, jotta uuden asian omaksuminen on 

lukijalle helpompaa. Esimerkiksi ammattitermejä ei ole suotavaa käyttää, koska nämä 

vain sekoittavat lukijaa ja vaikeuttavat asioiden ymmärtämistä (Torkkola ym. 2002, 51). 

Tiiviin ohjeen ansiosta lukija jaksaa lukea ohjeen loppuun asti. Koska ohje on vain 

kahden sivun pituinen, on se melko tiivis ja tästä johtuen kuvia ei saatu mahtumaan 

mukaan  

Ohjeessa on käsitelty eteisvärinän taudinkuvaa, syitä, oireita sekä tutkimista. Lisäksi 

ohjeessa kerrotaan, miten tulee toimia eteisvärinäkohtauksen ilmetessä sekä miten 

kohtauksia voidaan ehkäistä ja hoitaa. Rytminsiirrosta ja lääkehoidosta on kerrottu 

enemmän kuin muista hoitomuodoista organisaation toiveesta. Oireet on asetettu 

kuvioon ensimmäiselle sivulle ja myös lääkehoidosta on laadittu kaavio 

helppolukuisuuden edistämiseksi. Lisäksi on kerrottu eteisvärinän tärkeimmän 

komplikaation, eli embolian, syntymekanismista ja miten se voidaan estää. Kappaleet 

ovat muutaman rivin pituisia ja teksti jaettu aiheittain otsikoilla, jotta lukijan on helppo 

löytää tarvitsemaansa tietoa.  

Ohje haluttiin tehdä ulkoasultaan värilliseksi ja kuviolliseksi. Näin se on lukijan silmään 

miellyttävämpi, kuin tavanomaiset mustavalkoiset hoito-ohjeet. Toimeksiantaja tulee 
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laittamaan valmiit potilasohjeet verkkotietokantoihin pelkistetyillä sekä värittömillä 

ulkoasuilla. Toimeksiantajan omaan käyttöön organisaation sisällä tulevat alkuperäiset 

värilliset potilasohjeet.  

Potilasohjeen ulkonäöstä ja sen yksityiskohdista pidettiin sekä se oli organisaation 

toiveiden mukainen. Teksti oli saatu hyvin tiivistettyä sovittuun kahteen sivuun ja siitä tuli 

ilmi asiat, joita organisaation mielestä eteisvärinäpotilaat usein pohtivat sairastuessaan. 

Oireiden sekä lääkitysten kuvataulukoista pidettiin myös, sillä ne selkeyttävät sanomaa 

tekstin seasta ja niitä on helppo lukea. Eri aihealueet olivat otsikoitu, mikä selkeyttää 

potilasohjetta rakenteellisesti. Seuraavilla sivuilla löytyvät valmiit potilasohjeet. 
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Kuva 3. Suomenkielisen potilasohjeen ensimmäinen sivu.  
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Kuva 4. Suomenkielisen potilasohjeen toinen sivu. 
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Kuva 5. Ruotsinkielisen potilasohjeen ensimmäinen sivu. 
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Kuva 6. Ruotsinkielisen potilasohjeen toinen sivu. 
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Jokaista tieteellistä tutkimusta yhdistää samat säännöt ja vaatimukset (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2016, 21). Opinnäytetyössä tulee tarkastella sekä hyödyntää erilaisia 

tutkimuseettisiä näkökulmia, joita tässä työssä on pyritty ottamaan huomioon. Jotta 

tutkimus olisi eettisesti kelvollinen, on tutkimusprosessissa noudatettava hyvää 

tieteellistä käytäntöä (Hirsjärvi ym. 2016, 23). Hyvä tieteellinen käytäntö kuuluu 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan organisaatioiden laatujärjestelmään 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012, 6-7). Tieteen normeihin kuuluvat muun 

muassa universaalisuus, yhteisöllisyys, puolueettomuus sekä järjestelmällisen epäilyn 

periaate. Nämä käsitteet tarkoittavat sitä, että tieto hankitaan kriittisesti punnitsemalla 

lähteiden luotettavuutta eli totuudenmukaisuutta siitä huolimatta, kuka tekstin on 

julkaissut. (Hirsjärvi ym. 2016, 21.) Työn lähteet ovat valittu huolellisesti luotettavista 

lähteistä ja asiatekstiä on lähestytty kriittisellä silmällä huomioiden, että lääketiede 

kehittyy jatkuvasti. Tutkijan oma mielipide tai arvot eivät saa tulla tutkimuksessa esille 

(Hirsjärvi ym. 2016, 21). Työ on kirjoitettu puolueettomasti siten, että omia mielipiteitä ei 

tule julki. Lisäksi valmis työ tulee julkaista siten, että lukijat ja tiedeyhteisö kykenevät 

näkemään työn ja tarvittaessa tarkastelemaan sitä. (Hirsjärvi ym. 2016, 21.) 

Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Theseus-tietokantaan, mistä jokainen internetin 

omaava pääsee tarkastelemaan työtämme. 

Lisäksi keskeisiin lähtökohtiin kuuluu huolellinen ja rehellinen tiedon ilmaisu, arvioiminen 

ja tutkimustulosten julkaisu sekä luotettavien ja eettisesti kestävien menetelmien käyttö. 

Tieteellisen tiedon julkaisemiseen asetettujen vaatimusten noudattaminen on tärkeää 

työn jokaisessa vaiheessa, niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin raportoinnissa. 

Opinnäytetyön tekeminen vaatii tutkimusluvat, jotka tulee olla hankittu työtä aloittaessa. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012, 6-7.) Tutkimusluvat haettiin Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiiriltä heti opinnäytetyön suunnitelman valmistuttua. Jokaista 

työhön  osallistuvaa on myös kunnioitettava ottamalla huomioon heidän saavutuksille 

kuuluva arvo ja tuomalla avoimesti esiin heidän merkityksensä (Hirsjärvi ym. 2016, 24). 

Työ on tehty yhteistyössä sydänpotilaita hoitavan organisaation kanssa, mikä tulee ilmi 

heti johdannossa. Organisaation hoitajia sekä lääkäreitä kunnioitettiin noudattamalla 

heidän toiveitaan sekä kehoituksiaan. Eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä pyrittiin lisäämään 

kirjoittamalla työhön avoimesti toimeksiantajan toiveet sekä kehoitukset.  



44 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lisa Holma & Martina Heinonen 

Opinnäytetyössä on noudatettava tarkkaa linjaa plagioinnin säännöistä. Kerätyt tiedot 

kerrotaan rehellisesti viittaamalla alkuperäistä tiedonlähdettä tarkasti. Jos kyseessä on 

suora lainaus alkuperäisestä lähteestä, sijoitetaan lainaus sitaattimerkkien sisään. Näin 

tekijöiden tuottamaan tietoa ei esitetä omina näkemyksinä. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009, 182.) Teoreettisen tiedon kokoamisessa pyrittiin rehelliseen raportointiin 

sekä kirjoittajan alkuperäinen teksti pyrittiin viittaamaan työhön ohjeiden mukaisesti. 

Näin asiatekstin plagioimisen vakavuus on otettu huomioon ja pyritty välttämään sitä. 

Viittaukset ovat selkeitä sekä helposti löydettävissä niin tekstissä kuin 

lähdeluettelossakin. Jokaisesta lähteestä pääsee siis tutustumaan alkuperäiseen tekstiin 

vaivattomasti. Opinnäytetyössä etsimää tietoa ei tule yleistää, jos siihen ei ole todisteita. 

Saadut aineistot tulee kertoa tarkasti siten, että toisten tutkijoiden tuottamaa tietoa ei 

vääristellä tai vähätellä, (Hirsjärvi 2016, 26.) mikä toteutui kyseisessä työssä 

keskittymällä kirjoittamisen oikeudenmukaisuuteen. 

Jokaisessa opinnäytetyössä tulee pohtia työn luotettavuutta. Luotettavuuden 

arviointimenetelmiä on useita, mistä voidaan valita juuri omalle työlle sopivat 

menetelmät. Koska kyseessä on toiminnallinen työ, laadunarviointi kohdistuu muun 

muassa rehellisyyteen, huolellisuuteen sekä validiuteen eli pätevyyteen. Validius kertoo 

tutkimuksen pätevyydestä, eli siitä, vastaako työn tulos juuri sitä, mitä alun perin oli 

tarkoituskin. (Hirsjärvi ym. 2016, 231-233.) Opinnäytetyön suunnitelmassa kerrottiin 

muun muassa työn tavoitteista sekä tarkoituksesta. Kattava suunnitelma kertoo 

tekijöiden kyvystä lupauksen pitävään toimintaan. Tämä puolestaan tuo lisää 

luotettavuutta varsinaiselle työlle. Luotettavuutta lisää yksityiskohtainen sekä rehellinen 

kerronta tapahtumien kulusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 231-233). 

Tekoprosessin jokainen yksityiskohta on pyritty kertomaan tarkasti mitään 

vääristelemättä.  

Toiminnallisessa opinnäytetyössä toimintasuunnitelma antaa tekemiselle suunnan. On 

tärkeää tiedostaa tekemisen tarkoitus ja tavoite sekä kyetä perustelemaan, miksi juuri 

kyseinen työ on tärkeä. Toimintasuunnitelmassa käsitellään muun muassa kysymyksiä, 

mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Sen lisäksi, että oma jäsentäminen työn 

tekemisessä helpottuu, lisää se myös luottoa johdonmukaiseen päättelyn kykyyn sekä 

on samalla lupaus siitä, mitä työ tulee pitämään sisällään. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26-

27.) Työn suunnitelma tehtiin vuoden 2019 alussa. Suunnitelmaan sisältyi tarkoituksen 

ja tavoitteen lisäksi myös toteutuksen selvittäminen. Tämä kattava suunnitelma antaa 

viitettä siitä, että opinnäytetyö on johdonmukainen sekä työ on valmisteltu huolella. 
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Kyseinen suunnitelma sai hyväksynnän opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta, minkä 

jälkeen aloitettiin varsinaisen työn työstäminen. 

Aineiston hakemisessa keskitytään lähteen luotettavuuteen. Tiedonhakijan on kriittisesti 

arvioitava lähteen luotettavuuden astetta esimerkiksi tiedonlähteen auktoriteetin, 

tunnettavuuden sekä laadun perusteella. Jos joku tekijä toistuu usein saman aihepiirin 

julkaisuissa, on henkilö todennäköisimmin alan asiantuntija sekä hänellä on 

auktoriteettia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72-73.) Teoriatietoa etsiessä huomattiin, että 

esimerkiksi Pekka Raatikaisen nimi esiintyi monessa eteisvärinäaiheisessa julkaisussa. 

Raatikainen on siis mitä todennäköisimmin alan asiantuntija sekä auktoriteettia omaava 

henkilö. Raatikaisen julkaisuja on käytetty työssä paljon, mutta myös muiden lääkäreiden 

ja tutkijoiden julkaisuja on käytetty. Näin tieto ei jää subjektiiviseksi ja on luotettavampaa, 

kun on otettu huomioon muidenkin näkökulmia, tietoja sekä tutkimuksia. Alkuperäisten 

lähteiden käyttäminen olisi myös suotavaa, sillä tieto voi muuttua erilaisten tulkintojen 

myötä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 73.) Teoreettinen tieto onkin kyseisessä työssä pyritty 

kertomaan alkuperäisistä lähteistä, jotta vältyttäisiin sekaannuksilta. Luotettavia 

tietokantoja ovat muun muassa PubMed-, Medic-, Cinahl Complete-, Google Scholar- 

sekä Duodecim-tietokannat. Teoreettisen tiedon hakuprosessissa käytettiin seuraavia 

hakusanoja: atrial fibrillation, symptoms, treatment, prevalence, causes, heart, patient 

guidance, counselling, patient teaching ja written guide.   

Potilasohjeesta löytyvä tieto voidaan todeta varmaksi ja luotettavaksi, sillä valmistunut 

potilasohje on käynyt alan ammattilaisten tarkasteltavana. Potilasohjeen tarkasti 

organisaatiossa työskentelevä sairaanhoitaja sekä lääkäri. Jokainen opinnäytetyön 

tekijä on vastuussa itse omasta tieteellisen käytännön toteutumisestaan 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012, 7). Työn tekemisessä jokainen kantoikin 

vastuun omasta toiminnastaan, jolloin yhteistyö onnistui mutkattomasti ja vältyttiin 

ristiriidoilta.  

Opinnäytetyön rakenne on selkeä sekä johdonmukainen ja se on pysynyt melkein 

samana koko prosessin ajan. Lähteitä on käytetty laajasti, niin kirjallisia kuin sähköisiä 

lähteitä. Jokainen käyttämämme lähde on tarpeellinen työn kokonaisuudessa, joten 

turhia lähteitä ei ole. Suomenkielisten lähteiden lisäksi on käytetty myös kansainvälisiä 

tutkimuksia, mikä lisää työn kansainvälisyyttä. Kansainvälisen luotettavuuden luomiseksi 

olisi kuitenkin ollut vielä hyvä etsiä enemmän tutkimuksia eri maista. Lisäksi olisi hyvä 

suosia uudempia julkaisuja vanhempien sijaan. Näin saadaan uusinta tietoa koko ajan 

muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72.) Tässä 
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työssä käytettiin teoriatietoa vuosilta 2002-2019. Tieteelliset julkaisut ovat 

pääsääntöisesti viimeisimpien vuosien aineistoja, jotta tieto olisi tänäkin päivänä 

luotettavaa. Kuitenkin työn lähteistä löytyy muutamia julkaisuja monenkin vuoden takaa, 

jolloin vanhentuneen tiedon mahdollisuus on olemassa. Lääketiede kehittyy jatkuvasti, 

joten vanhoihin lähteisiin suhtauduttiin kriittisesti. Hieman vanhemmista lähteistä on 

otettu tietoja, jotka pysyvät samoina nyky-yhteiskunnan kehityksestä huolimatta. Näiden 

tietojen paikkansapitävyyttä on myös tarkasteltu uudempien julkaisujen perusteella, mikä 

varmistaa vanhemmankin tiedon todenmukaisuuden. Opinnäytetyössä esiintyviä 

puutoksia tulee myös tuoda esille, (Hirsjärvi ym. 2016, 26) joita työssä on pohdittu 

avoimesti. Tällöin rehellisyys tulee vielä enemmän esille ja luotettavuus kasvaa. 

Koska tuotos tehtiin myös ruotsin kielellä, on oleellista huomioida myös ruotsinkielisen 

ohjeen ymmärrettävyys ja yhdenmukaisuus verrattuna suomenkieliseen 

potilasohjeeseen.  Lisäksi on huomioitava mahdollisuus kielioppivirheisiin. Ennestään 

hyvä ruotsinkielen taito lisäksi varmuutta ohjeen tekemiseen ja lisää ohjeessa olevien 

tietojen luotettavuutta.  
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 POHDINTA  

 

Flimmeri on hyvin yleinen sairaus erityisesti ikääntyvien keskuudessa. Oikein hoidettuna 

sen komplikaatioita voidaan ehkäistä sekä oireita ja niiden esiintyvyyttä helpottaa. 

Ennaltaehkäisy on tässäkin sairaudessa hyvin tärkeää, sillä yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta flimmeri, kuten muutkin sydän- ja verisuonisairaudet, ovat resursseja 

vievä sairaus. Kirjoitusprosessin aikana jäikin usein pohdittavaksi, että millä keinoilla 

terveydenhuolto voisi tavoittaa ihmisiä tässä tärkeässä aiheessa ja siten edistää 

ihmisten terveyttä. Onko potilasohjaus se tärkein keino? Onko muita toimivia keinoja tai 

käytäntöjä, jotka takaisivat tehokkaan sairauden tai sen komplikaatioiden 

ennaltaehkäisyn? Miten potilasohjausta voisi vielä kehittää?  

Myös synnynnäiset sydänsairaudet aiheuttavat eteisvärinää (Raatikainen 2011, 416-

417.) Herää ajatus, että näissä tapauksissa nuoret eteisvärinäpotilaat täytyisi huomioida, 

sillä he saattavatkin kokea, että tämä ’’vanhuuden sairaus’’ leimaa heidät vanhoiksi, 

heikoiksi ja sairaiksi. Laadukas potilasohjaus ja ammattilaisen tarjoama tuki antaa 

potilaalle voimia pärjätä sairautensa kanssa. Kun potilas saa riittävästi tietoa ja tukea, 

hänen motivaationsa sairauden hoitamiseen mahdollisesti kasvaa. Oikea, riittävä ja 

ymmärrettävä tieto sairauden komplikaatioista antaa potilaalle syyn, miksi sairautta tulisi 

hoitaa mahdollisimman hyvin. Ajatellaan, että pelottelevaa ohjausotetta tulee kuitenkin 

välttää, sillä se luo potilaalle negatiivisen asenteen sairautta kohtaan. Tämän vuoksi 

omahoito ei välttämättä tunnukaan niin mielekkäältä, vaan pakotetulta. Tärkeää on luoda 

potilaalle mielikuva siitä, että oman terveyden hoito ja ylläpito on asia, josta ei tule 

koskaan tinkiä.  

Ohjauksen tärkeys painottuu erityisesti sairastumisen alkutaipaleeseen. Hoitoajat ovat 

lyhentyneet entisestään, mikä pakottaa potilaiden pärjäämään itsenäisesti. Toisaalta, 

tämä saattaa asettaa potilaalle näkemyksen siitä, että kukaan muu ei voi ottaa vastuuta 

omasta terveydestään, kuin hän itse. On kuitenkin ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon tukea 

ja motivaatiota huolehtimaan omasta itsestään, eivätkä välttämättä osaa pyytää sitä. 

Hoitojaksot ovat lyhyitä, mikä vähentää hoitohenkilökunnan mahdollisuutta syventyä 

esimerkiksi potilaan henkiseen tilaan. Hyvä yhteistyötaho tässä asiassa ovat omaisten 

lisäksi myös mahdollinen kotihoito. Kotihoidon henkilökunnalle on kuitenkin 

varmistettava tiedonkulku, joka takaa omahoidon jatkuvuuden myös kotona. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että kotihoidon resurssit eivät myöskään aina riitä 



48 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lisa Holma & Martina Heinonen 

kokonaisvaltaiseen hoitoon. Täten voidaan päätellä, että tärkeintä on varmistaa, että 

potilas ja mahdollinen omainen on saanut hyvää ohjausta ja että he ovat ymmärtäneet 

saamansa tiedon ja osaavat toimia tietojen mukaisesti. Potilasohjeen ja ohjauksen 

arvioinnissa pitää huomioida monia seikkoja. Tärkein niistä on kuitenkin tiedon 

oikeanlainen välittyminen sekä huomioiminen, onko ohjauksen asettama tavoite 

saavutettu. (Kyngäs ym. 2007, 45.) Kun potilas on ymmärtänyt hoito-ohjeessa olevia 

tietoja ja pystyy toimimaan tietojen perusteella jokapäiväisessä elämässään, on ohjaus 

onnistunutta (Eloranta & Virkki 2011, 27). Kirjallisen ohjeen vaikuttavuuden arvioinnin voi 

tehdä hankalaksi se, että useimmilla kirjallisen ohjeen saaneilla potilailla ei välttämättä 

ole niin aktiivista hoitosuhdetta ohjeen laatineen yksikön kanssa. Tällöin palautetta 

ohjeesta voi olla vaikea saada pelkästään potilaan aloitteesta. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä luotettavaa ja ajankohtaista tietoa 

eteisvärinästä ja sen hoidosta sekä lisäksi myös omahoidosta. Näiden tietojen pohjalta 

luotiin kirjallinen potilasohje, jota toimeksiantaja voi käyttää käytännön työssään. Oman 

pohdinnan lisäksi työn soveltuvuuden sekä tavoitteiden toteutumista arvioi myös 

toimeksiantaja. Tällöin pohdinta ei jäänyt subjektiiviseksi sekä arvio työn toteutuksen 

vastaamisesta suunnitelmaan vahvistui. Palautetta antoi kyseinen sydänpotilaita hoitava 

organisaatio, jonka käyttöön valmiit potilasohjeet mahdollisesti menevät.  

Suomi on kaksikielinen maa. Ruotsinkielinen ohje tuntuu tulevan tarpeeseen erityisesti 

Turussa, sillä kaupunki on vahvasti kaksikielinen. Vuoden 2018 syksyllä Turun seudulla 

noin 5% asukkaiden äidinkielenään olikin ruotsi. Kaupungin tavoitteena on säilyttää 

suomenruotsalainen kulttuuri ja ruotsinkielisten palveluiden tarjoaminen on siis tärkeää 

koko kaupungille. (Turun Kaupunki 2019.) Kaikki potilaat eivät siis välttämättä osaa 

täydellistä suomen kieltä. Joillain osastoilla on englanninkielisiä potilasohjeita. Myös 

ruotsinkielisiä potilasohjeita löytyy joiltakin osastoilta, mutta huomattavasti vähemmän 

kuin englanninkielisiä. Potilaalle olisi kuitenkin varmasti miellyttävämpää, jos ohjeet 

löytyisivät myös omalla äidinkielellään. Ruotsinkielisen potilasohjeen käännösprosessi 

oli kokonaisuudessaan sujuva. Aluksi kirjoittaminen oli haasteellista johtuen siitä, että 

kokemusta ruotsinkielisten potilaiden ohjaamisesta tai hoitamisesta on hyvin vähän, 

joten esimerkiksi ammattisanasto ei ollut tuttu. Käännösprosessin aikana kirjoittaminen 

alkoi tuntumaan koko ajan helpommalta ja lopulta ohje oli valmis. Apuna käytettiin 

sanakirjoja ja ruotsinkielisiä nettisivuja jotka kertoivat eteisvärinästä. Erityisesti nämä 

kyseiset sivut toivat varmuutta, näkökulmaa kirjoittamiseen. Sivujen avulla myös 
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pystyttiin tarkistamaan, että kieliasu oli oikea ja teksti ymmärrettävää. Jatkossa 

ruotsinkielisten potilaiden ohjaaminen tulee olemaan entistä sujuvampaa.  

Potilasohje oli onnistunut ja käytäntöön soveltuva. Ohjeen kirjoitusprosessi eteni 

sulavasti ja teoreettista tietoa oli helposti saatavilla. Ohjetta tehtäessä pystyttiin 

käyttämään luovuutta ja näin syntyi potilaslähtöinen, ulkoasultaan miellyttävä, helposti 

lähestyttävä sekä selkeä ohje. Ohjeen lyhyen pituuden vuoksi tieto eteisvärinästä ja sen 

osa-alueista jäi kuitenkin vain pintaraapaisuksi. Toisaalta liika tieto saattaisi vain 

sekoittaa potilaan ajattelua ja näin vähentää tiedon ymmärtämistä sekä omaksumista. 

Kuva sydämestä ja sen rakenteesta olisi voinut lisätä potilaan ymmärrystä sydämen 

toiminnasta ja täten eteisvärinän syntymisestä, mutta se ei mahtunut valmiiseen 

potilasohjeeseen.  

Opinnäytetyön tekoprosessin aikana tuli opiskeltua eteisvärinää hyvin 

yksityiskohtaisesti. Opiskelijan näkökulmasta opinnäytetyön tekeminen toi varmuutta 

tiedonhakuun ja tieteellisten tekstien ymmärtämiseen. Myös tieto eteisvärinästä 

kokonaisuudessaan lisääntyi valtavasti. Ammatillinen potilaan kohtaaminen sai myös 

uusia näkökulmia perehdyttäessä potilasohjaukseen kattavasti aiheena ja täten 

ymmärrys potilaan ohjaamisen saloihin kehittyi. Lisäksi tietämys eteisvärinän 

riskitekijöistä, kuten muun muassa ylipaino ja korkea verenpaine, auttaa kiinnittämään 

huomiota sairauden  primaarisen preventaation eli ennaltaehkäisyn laatuun. Tietämys 

mahdollisuudesta sairauden vakavasta komplikaatiosta, aivoinfarktista, parantaa myös 

ymmärrystä eteisvärinäpotilaan laadukkaan ja motivoivan ohjaamisen tärkeyteen.  

Jatkotutkimuksena olisi hyvä tehdä esimerkiksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Tutkimuksen tarkoituksena olisi selvittää eteisvärinäpotilaiden omakohtaisia kokemuksia 

tiedon saamisesta sekä ohjauksesta tautiin sairastuessa. Näin saataisiin selvyyttä, onko 

eteisvärinäpotilaiden niin suullinen kuin kirjallinenkin ohjaus sairaaloissa tarpeeksi 

laadukasta potilaan näkökulmasta. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, onko kirjalliset 

potilasohjeet kirjoitettu tarpeeksi selkeästi maallikonkin näkökulmasta. Koska 

ruotsinkielisiä potilaita on paljon, tulisi kyseisellä kielellä tarjota enemmän potilasohjeita. 

Henkilöstön kouluttaminen ruotsin kielen ammattisanastosta toisi varmuutta hoitajille 

luoda ohjeita ruotsiksi ja myös käyttää ruotsin kieltä kyseisten potilaiden kanssa. Myös 

ammattikorkeakouluja pidetään tärkeänä tekijänä opiskelijoiden ruotsin kielen 

koulutuksessa.  
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

1. Eteisvärinäpotilaiden omahoitoon tulisi jatkossakin panostaa. Potilaan saadessa 

riittävää tietoa, hänen on helpompaa hallita sairauttaan ja sitä mukaa 

elämänlaatu paranee sekä motivaatio omahoitoon nousee.  

 

2. Huolellisen omahoidon tuloksena on hyvässä hoitotasapainossa oleva sairaus, 

jonka kanssa pystyy jatkamaan jokapäiväistä elämää. Tärkeintä potilaille on se, 

että oma elämä ei muuttuisi radikaalisti ja että he pystyvät vaikuttamaan omaan 

hyvinvointiinsa positiivisesti.  

 

3. Kirjalliset potilasohjeet tuovat lukijalle tietoa ja ohjeita, joihin hän voi palata 

uudelleen myöhemmin. Äskettäin eteisvärinään sairastuneet hyötyvät 

potilasohjeesta, sillä sairaalaympäristössä annettu ohjeistus voi usein unohtua, 

sillä tiedon sisäistäminen ja omaksuminen voi olla hankalaa taudin 

alkuvaiheessa.  

 

4. Tutkimuksissa kävi ilmi, että potilasohjauksessa on puutteita. Tämä 

todennäköisesti vaikuttaa potilaiden sitoutumiseen omahoitoon ja sen laadun 

ylläpitämiseen.  

 

5. Potilasohjeet ovat hyvä työväline hoitohenkilökunnalle. Ohjeiden avulla pystytään 

tarjoamaan tietoa ensikädessä ja se toimii myös hoitohenkilökunnan tukena 

antaessaan tietoa potilaalle.  

 

6. Lääketiede kehittyy jatkuvasti. Kun ohjeet ovat sähköisessä muodossa, niitä 

pystytään tarvittaessa muokkaamaan, mikäli hoitokäytännöt tai muut 

potilasohjeessa käsiteltävät asiat muuttuvat.   
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