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Tupakoinnin lopettaminen - potilasohje 

Tupakoinnin lopettaminen, miksi ja miten?  
  
Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina  
Elämänlaatu paranee ja elinikä (50v.) pitenee keskimäärin kuusi vuotta  
Tupakoinnista johtuva yskä häviää, haju-/makuaistit paranevat, 
hengittäminen helpottuu 
Koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa tupakointia 
Rahaa säästyy muihin asioihin, esim. matkailuun  1620 € vuodessa, jos 
aski/päivä 
  
  
  
Tupakoinnin haitat  
  
Lisää veritulppariskiä  sydän- ja aivoinfarkti sekä muut 
verenkiertohäiriöt 
Sepelvaltimotaudin riski tupakoivilla 2-4 -kertainen  äkkikuolema, 
sydäninfarkti 
Aiheuttaa keuhkosyöpää (15 -kertainen riski) ja keuhkoahtaumatautia  
Lisää infektiotaipumusta  puolustuskyky heikkenee  erilaiset 
tulehdukset 
Lisää luun hajoamista  luukato, selkärangan välilevyn rappeuma, tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet 
Heikentää sekä naisten että miesten hedelmällisyyttä 
Myös passiivinen tupakointi on haitallista terveydelle 
  
  
Tupakoinnin lopettamismahdollisuudet  
  
Tupakoinnin lopettamisen suunnittelu yhdessä lääkärin ja hoitajan kanssa 
Nikotiinikorvaushoito, muut lääkkeet 
Vieroitusryhmät, psykologi, apteekki, internet, palvelupuhelimet  
maksuton Stumppi -palvelupuhelin (0800 148 484) arkisin ma- pe klo: 
13–18. www.stumppi.fi 
  
  

Miten lopetan tupakoinnin?  
  
Päätä lopettamispäivä  esimerkiksi sairaalaan tulopäivä 
Muuta elinympäristöä ja opettele uusia taitoja sekä tapoja  savukkeiden ja 
tuhkakuppien hävittäminen; älä anna muiden polttaa kotonasi  tavoitteena 
savuton perhe ja koti; muuta päivittäisiä rutiinejasi; tupakoinnin tilalle muuta 
tekemistä  liikkuminen, kävely, puhuminen jollekin, kirjan lukeminen, teetä 
kahvin sijaan, runsas veden juominen, aamiainen eri paikassa 
Vältä alkoholia ja tilanteita, joissa olet ennen tupakoinut 
Kertaa aikaisemmat lopettamisyritykset, jos niitä on  hyvät ja huonot asiat 
Ei yhtään henkosta  
Pyydä apua ja tukea  terveydenhuolto, perheenjäsenet, ystävät, työkaverit, 
vieroitusryhmät, internet, psykologi, apteekki, palvelupuhelimet 
Tiedosta ja tunnista vieroitusoireet  ahdistus, hermostuneisuus, jännittyneisyys, 
ärtyneisyys, kärsimättömyys, turhautuneisuus, viha, levottomuus, masennus, 
tupakanhimo, keskittymisvaikeudet, lisääntynyt ruokahalu, sydämen 
harvalyöntisyys, ummetus, unihäiriöt, ruuansulatuselinten häiriöt, päänsärky 
Tiedosta vieroitusoireiden kesto  alkavat 2-12 tunnin kuluttua tupakoinnin 
lopettamisesta; vaikeimmat ensimmäisten viikkojen aikana; kesto 3-4 viikosta 
kuukausiin 
Hanki sopiva korvaushoito tai lääkitys ja käytä sitä oikein ja riittävän pitkään 
tukea saat terveydenhuollosta ja apteekista. 
Nikotiinipurukumin käytössä oikea pureskelutekniikka on tärkeä. Tutustu 
pakkausohjeeseen huolella. Pureskele purukumia hitaasti Kun maku muuttuu 
voimakkaaksi, anna purukumin levätä poskessa minuutin, kaksi. Kun voimakas 
maku häviää, jatka pureskelua. Kaikki nikotiini on vapautunut purukumista noin 
puolen tunnin pureskelun jälkeen. odota 15 minuuttia. Happamat tuotteet esim. 
kahvi, appelsiinimehu, Coca-Cola estävät nikotiinin imeytymisen suun limakalvolta 
Pidä 15 minuutin tauko niiden jälkeen ennen purukumia. 
Tiedosta repsahduksen mahdollisuus ja sen ennaltaehkäisy  vaikein aika 
ensimmäiset 3 kk; repsahtamiseen suhtaudutaan tupakanpolton lopettamisen 
oppimiskokemuksena  ei epäonnistumisena; lopettamista vaarantavia tekijöitä 
ovat muut tupakoitsijat kotona tai ystäväpiirissä sekä henkilökohtaiset alkoholi- tai 
muut päihdeongelmat    
Tiedosta, että ruokahalu kasvaa  paino voi nousta muutamia kiloja; terveysriski 
pienempi kuin tupakoinnissa. Terveellinen ruokavalio, liikunta ja 
nikotiinikorvaushoito voivat ehkäistä painon nousua. Painonnousuun voidaan 
keskittyä myöhemmin, kun tupakointi on lopetettu. 
  



 

JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä  

Jalasjärven terveyskeskus ma-pe 8-14 (06) 458 0500 

Ilmajoen terveyskeskus ma-pe klo 8-14 (06) 419 1501 

Kurikan terveyskeskus ma-pe klo 8-15 (06) 451 3300 

Jurvan terveysasema ma-pe klo 8-15 (06) 451 3150 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue  

Järvi- Pohjanmaan terveyskeskus ma-pe klo 9-14  (06) 
2412 7700 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen   

Alahärmän terveysasema ma-pe klo 8-15 (06) 2412 4711 

Evijärven terveysasema ma-pe klo 8-15 (06) 2412 4831 

Kauhavan terveysasema ma-pe klo 8-15 (06) 2412 450  

Kortesjärven terveysasema ma-pe klo 8-15                               (06) 
2412 4450 

Lappajärven terveysasema ma-pe klo 8-15   (06) 
2412 4420 

Ylihärmän terveysasema ma-pe klo 8-15 (06) 2412 4900 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä  

Alavuden pääterveysasema ma-pe klo 9-14  (06) 415 7613 

Kuortaneen terveysasema ma-pe klo 8-11 (06) 415 7945 

Töysän terveysasema ma-pe klo 8-11 (06) 415 7924 

Ähtärin pääterveysasema ma-pe klo 9-14 (06) 415 7236  

 

• Lapuan terveyskeskus ma-pe klo 8-15 (06) 438 4844 

 

 

Seinäjoen terveyskeskus   

Seinäjoki, aikuisneuvola    ma-pe klo 9-10   (06) 4255387         

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Y-talo ma-pe klo 8-15  (06) 425 8100 

Peräseinäjoki, aikuisneuvola  ma-pe klo 9-10   (06) 425 5982    

 

Nurmo, aikuisneuvola  ma-pe klo 9-10   (06) 425 5919   

Ylistaro, aikuisneuvola  ma-pe klo 9-10  (06) 425 5951      

Isokyrö, aikuisneuvola ma-pe klo 9.30-10.30 (06) 425 5754 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, (ajanvaraus 
Ullantien neuvola) 

Isojoki  ma-pe klo 8-11 (06) 2413 3360 

Karijoki  ma-pe klo 8-11 (06) 2413 3360 

Kauhajoki  ma-pe klo 8-11 (06) 2413 3360 

Teuva  ma-pe klo 8-11 (06) 2413 3360 

TUKEA TUPAKOINNIN LOPETTAMISEEN: 
Mikäli työnantajallasi on laaja työterveyshuollon sopimus, joka sisältää myös sairaanhoidon, ota yhteys omaan 
työterveyshoitajaasi ja varaa aika tupakastavieroitusohjaukseen. 
Muutoin varaa aika tupakastavieroitusohjaukseen terveyskeskuksen ajanvarauksesta:  



Nikotiinikorvaustuotteiden hoitosuositus 

 

Potilaan/asiakkaan nimi ja henkilötunnus:     Päiväys:    

 

Suosituksen antajan ammattinimike ja allekirjoitus:         

 

1-2 pistettä: 

 

□ Purukumi 2 mg 

Päiväannos: 2 mg purukumi 1-2 tunnin välein, suositus 8-12 

kappaletta päivässä 2-12 kuukautta 

 

□ Kielenalus- tai imeskelytabletti 2 mg 

Päiväannos: 2 mg tabletti 1-2 tunnin välein, suositus 8-12 kappaletta 

päivässä 2-6 kuukautta 

 

□ Suusumute 

Päiväannos:,1 annos 0,5-1 tunnin välein, (1 annos sisältää 1 mg) 

Suositus 2-6 kuukautta 

 

□ Inhalaattori 15 mg kapseli 

Päiväannos: 4-12 kapselia päivässä, suositus 6 kapselia päivässä, 2-6 

kuukautta 

 

□ Laastari 15 mg/16 tuntia tai 14 mg /24 tuntia 

Päiväannos: 15 mg/16 tuntia tai 14 mg/24 tuntia laastari vähintään 2 

kuukautta, jonka jälkeen 10 mg tai 7 mg/24 tuntia laastari 2-3 viikkoa 

 

 

 

 

 

3-6 pistettä: 

 

□ Purukumi 4 mg 

Päiväannos: 4 mg purukumi 1-2 tunnin välein, suositus 8-12 

kappaletta päivässä 3 kuukautta. Sen jälkeen 2 mg purukumi 1-2 

tunnin välein, suositus 8-12 kappaletta päivässä 3-9 kuukautta 

 

□ Kielenalus- tai imeskelytabletti 4 mg 

Päiväannos: 2 x 2 mg tabletti 1-2 tunnin välein, suositus 16- 24 

kappaletta päivässä 3 kuukautta. Sen jälkeen 1 x 2 mg tabletti 1-2 

tunnin välein, suositus 8-12 kappaletta päivässä 1-3 kuukautta 

 

□ Suusumute 

Päiväannos:2 annosta 0,5-1 tunnin välein. Enimmäisvuorokausiannos 

64 annosta. Suositus 2-6 kuukautta 

 

□ Laastari 25mg/16 h tai 21mg/24 tuntia 

Päiväannos: 25mg/16 tuntia tai 21mg/24 tuntia laastari vähintään 

kaksi kuukautta, jonka jälkeen 15mg / 16 tuntia tai 14mg/24 tuntia 

laastari 2-3 viikkoa, jonka jälkeen 10 mg /16 tuntia tai 7 mg /24 

tuntia laastari 2-3 viikkoa 

 

□ Yhdistelmähoito 

Päiväannos: 25mg/16 tuntia tai 21 mg /24 tuntia laastari ja 2 mg 

purukumi tai 2 mg kielenalus/imeskelytabletti tai 10 mg inhalaattori 

tai suusumute yllä olevien annosten mukaisesti vähintään 3 kuukautta 

 

 

 



TUPAKOINTI 

• Fagerströmin testi, Fagerströmin testi 2 kysymystä 
• Nikotiinikorvaustuotteiden hoitosuositus 
• Potilasohje 
• Savuttomana leikkaukseen 
• Tupakastavieroituksen yhdyshenkilöiden yhteystiedot 

terveyskeskuksittain 

http://www.paihdelinkki.fi/testaa/tupakointi
http://www.google.fi/url?url=http://www.nurmijarvi.fi/filebank/4460-FAGERSTRoMIN_TESTI.docx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=j5PoU5usEqbMyAOBgoKYAQ&ved=0CCIQFjAD&usg=AFQjCNGzSNn60--MLn8LTNw6aLjdIbXsow
http://www.epshp.fi/1/yksikoiden_sivut/kuntayhtymahallinto/perusterveydenhuolto_ja_terveyden_edistaminen/alueelliset_hoitoketjut/savuton_leikkaus_ja_tupakasta_vieroituksen_tuki


ALKOHOLI 

• Puheeksiottaminen 
• Audit-kysely 
• THL: Päihteet ja riippuvuudet 
• Päihdelinkki 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-antavat-fi/alkoholinkayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio1
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.thl.fi/fi/aiheet/paihteet-ja-riippuvuudet
http://www.paihdelinkki.fi/


LIIKUNTA 

• Sepelvaltimotautipotilaan liikunta 
• Terveysliikuntasuositukset 
• Kasarin FIT-testi 
• 6 minuutin kävelytesti  
• Liikuntapiirakka 

http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00983
http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00934
http://kotisivukone.fi/files/sydanfysioterapeutit.tiedottaa.net/100118_fit_indeksi.pdf
http://kotisivukone.fi/files/sydanfysioterapeutit.tiedottaa.net/100118_fit_indeksi.pdf
http://kotisivukone.fi/files/sydanfysioterapeutit.tiedottaa.net/100118_fit_indeksi.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka


Ylipainon mittarit 

• Painoindeksi BMI.  

• Jos BMI työikäisellä ylittää arvon 25, mutta jää alle 30, puhutaan ylipainosta, ja jos BMI ylittää arvon 30, on kyse 
lihavuudesta. 

• Ikääntyneelle (yli 65 v??) tavoiteltavana painoindeksinä pidetään BMI 24-29. 

Painoindeksitaulukko  

 

Vyötärön ympärysmitta 

• Terveyden kannalta haitallisinta on vyötärön seudulle kertyvä rasva, siksi painon tarkkailun lisäksi kannattaa 
mitata vyötärönympärys. Naiselle sopiva vyötärönympärys on alle 80 cm, miehelle alle 90 cm. Jos naisen 
vyötärönympärys ylittää 90 cm ja miehen 100 cm, terveydelliset riskit ovat jo selvästi suuremmat 

 

Terveydentilaan sopiva ruokavalio    

Terveydentilaan sopiva liikunta 

Painonhallintaryhmät 

 

Aikuisten lihavuus, käypähoitosuositus 

 

Ylipaino 

 

http://www.thl.fi/fi/aiheet/tietopaketit/ravitsemustietoa/ravitsemus-ja-terveys/painonhallinta
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010


TESTIPAKKI 

YLEINEN 
Finriski, UKPDS-riskilaskuri (DM2 riski sairastua sepelvaltimotautiin), 
SCORE, Score-laskuri 
 
RAVITSEMUS 
Diabetesriskitesti, Kuitu, MNA-testi (ravitsemustila), Rasva, Sokeri, Suola, 
Syömistottumukset 
 
TUPAKKA 
Fagerströmin testi, Fagerstömin testi 2 kysymystä 
 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
Audit 
 
LIIKUNTA 
6 minuutin kävelytesti 
 
MIELEN HYVINVOINTI 
BDI-21 

http://www.thl.fi/fi/aiheet/tietopaketit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri
http://www.thl.fi/fi/aiheet/tietopaketit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/200.012.html
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/200.012.html
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/200.012.html
http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=imk00420
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.010.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.010.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/200.010.html
http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti
http://www.leipatiedotus.fi/testit/kuitutesti
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ravitsemushoitosuositus/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ravitsemushoitosuositus/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ravitsemushoitosuositus/
http://www.sydanliitto.fi/rasvat1
http://www.leipatiedotus.fi/testit/sokeritesti
http://www.sydanliitto.fi/suolat
http://www.sydanliitto.fi/syomistottumukset
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/tupakointi
http://www.google.fi/url?url=http://www.nurmijarvi.fi/filebank/4460-FAGERSTRoMIN_TESTI.docx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wHXoU_0cqJ_KA9SQgPAJ&ved=0CCIQFjAD&usg=AFQjCNFZCHvAjIxwK79z8vmAf9TEG8fQfg
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Itsearviointi/Pages/BDI.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Itsearviointi/Pages/BDI.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Itsearviointi/Pages/BDI.aspx


ANAMNEESI 

• labrat (pvk, vs tarvittaessa sokerirasitus, lipidit, krea, nta, alat, gfr, 
TSH, T4Vv), pituus ja paino, ekg 

• riskitekijöiden  ja elämäntapojen kartoitus (RR, tupakka (tarv. 
Fagerströmin testi), alkoholi (tarv. Audit), sukurasite, korkea 
kolesteroli, korkea verensokeri, diabetes, liikunta (esim. 6min 
kävelytesti, painonhallinta/laihdutus, tiedossa oleva valtimosairaus) 
TESTIPAKKI 

• rasituskoe 
• ohjauksen ja tuen tarpeen arviointi ja mahdollisuuden tarjonta 
• Esim. Finriskin käyttö motivointikeinolla.  
 
Lähetteeseen tarkat lääkitystiedot potilaasta. (huom. esim. munuaisia 
rasittavat, kuten Diformin, Metformin. 



Tavoitteita: 

Vyötärönympärys on tärkein mittari 

Jo 5% painonlasku on merkittävä 

Säännöllinen ateriarytmi 

Arkiruokailun valinnat paremmiksi 

Riittävä liikunta 

Omien tottumusten havainnointi 
(ruokapäiväkirja, askelmittari...) 

Pysyvät elämäntapamuutokset 

Tukena ryhmäohjaus ja kotikunnan 
palvelutarjonta 

 

Vyötärönympärys 

Naiset alle 80cm 

Miehet alle 90cm 

Verensokeri 

paasto <6 

aterian jälkeen <7,8 

Kolesteroli <4,5 

LDL-kolesteroli <1,8 

HDL-kolesteroli 

>1,1 

Verenpaine alle 
130/80 

Laihduta tarvittaessa 

Suosi hyvää rasvaa 

Vähennä suolan käyttöä 

     Liiku riittävästi 

Alkoholia kohtuudella 

Tupakoinnin lopettaminen 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS PIKANA 



Suosi hyvää rasvaa 
- Pehmeät rasvat (margariini, öljyt) nostavat hyvää HDL-
kolesterolitasoa. 
- Kovat rasvat (voi, oivariini) nostavat huonoa LDL-
kolesterolitasoa. 
- Käytä riittävästi pehmeitä rasvoja; leivälle kasvirasvalevitettä, 
kasviöljyä tai juoksevaa margariinia salaattikastikkeisiin ja 
ruuanlaittoon. Syö kalaa 2-3/krt viikossa. 
- Vältä kovaa rasvaa; suosi vähärasvaista lihaa, maitovalmisteita ja 
juustoja. 
- Sydänliiton testi rasvan laadusta 
 

Liiku riittävästi  
- Terveyden ylläpitämisen kannalta vähimmäissuositus on 
vähintään puoli tuntia hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa 
päivässä. 
- Arki- hyöty- ja työmatkaliikunta ovat tarvittavaa perusliikuntaa. 
- Lihaskuntoa harjoittava liikunta parantaa insuliinin tehoa. 
- Hyvä, eli HDL-kolesterolitaso nousee liikunnan ansiosta 
- Painonhallintaan suositellaan ainakin tunnin kestävää 
päivittäistä liikuntaa eli noin 13 000 askelta. 
 
 

Laihduta tarvittaessa 
- Vyötärönympärys on tärkein mittari (naiset alle 80cm ja miehet alle 
94cm). 

- Kasviksia, hedelmiä ja marjoja vähintään puoli kiloa (kuusi 
kourallista) päivässä. 
- Ruoan kuidut tuovat kylläisyyttä, parantavat painonhallintaa, 
tasaavat verensokeria ja alentavat kolesterolia. Tavoitteena 25-35g 
kuitua päivässä. 
- Kiinnitä huomiota arjen ruokavalintoihin ja säästä herkut juhlaan. 

 
Vähennä suolaa 
- Verenpaine laskee 
- Sydänliiton suolatesti 
 

Alkoholia kohtuullisesti 
- Naiset enintään 1-2 annosta/vrk, miehet enintään 2-3 annosta/ vrk 
- Audit-testi 
 

Tupakoimattomuus 
- Tyypin 2 diabeteksen ja sydäntautien riski laskee 
- Apua tupakoinnin lopettamiseen: www.stumppi.fi, 
www.tupakkaverkko.fi 

DIABETESRISKITESTI 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS PIKANA 

http://www.sydanliitto.fi/rasvat1
http://www.sydanliitto.fi/suolat
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti


HOIDON TARVE  

• Arjen haasteet: 

• Muutostarpeet: 

• Muutoksen esteet: 

• Kokemus sairaudesta: 

• Liikkuminen 

• Ravinto:  

• Tupakka: ei / kyllä 

• Alkoholi: ei / kyllä 

 

HOIDON TAVOITTEET 

• Asiakkaan tavoitteet  

• Verenpaineen tavoitetaso: alle 135/85 

 

HOIDON TOTEUTUS JA KEINOT 
 

• Liikunta: Aktiivinen hyötyliikunta. Kuntoliikunnan 
lisääminen säännölliseksi (esim. kuntopyöräily, 
kävely).  

• Ruokailu: Säännöllinen ateriarytmi, pienet kerta-
annokset, sydänystävällinen ruokavalio 
(kuitupitoinen, runsaasti kasviksia sisältävä  
ruokavalio), ruoan suola- ja rasvakoostumuksen 
huomioiminen (sydänmerkkituotteet hyviä 
valintoja) 
Tupakka 

• Alkoholi  

Terveys- ja hoitosuunnitelma - Sydänpotilas 

TUKI, SEURANTA JA ARVIOINTI  

(sisältää kontrollivälin, suunnitellut kontrollilaboratoriokokeet) 
 

Millaista tukea asiakas toivoo terveydenhuollolta? 

Erikoissairaanhoito: 

Perusterveydenhuolto: 
Hoitajalle: Seuraava käyntiaika (ajankohta), aika varataan itse. Oireiden vuoksi 
yhteydenotto puhelimella. 
Laboratoriokokeet:  
Lääkärille:  

Tulpparyhmä / Elintaparyhmä: 
Läheisten antama tuki: 
Omaseuranta: paino kuukausittain, alkoholin juomapäiväkirja tarvittaessa, 
liikuntapäiväkirja, askelmittari, verensokerin mittaus (parimittaukset ajoittain), 
verenpaineen mittaus (tav. <135/80 mmHg)  

 

 SUUNNITELMAN VASTUUHENKILÖ 

 

LISÄTIEDOT 

Sairaudet / Diagnoosit: 

Lääkitys: Ks. liitteeksi tulostettu lääkelehti 

Liitemateriaali 
 
 

 

Päiväys,  
Allekirjoitus 

  

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu: 

Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma 

http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/74-terveys-ja-hoitosuunnitelma/463-rakenteinen-terveys-ja-hoitosuunnitelma
http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/74-terveys-ja-hoitosuunnitelma/463-rakenteinen-terveys-ja-hoitosuunnitelma
http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/74-terveys-ja-hoitosuunnitelma/463-rakenteinen-terveys-ja-hoitosuunnitelma
http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/74-terveys-ja-hoitosuunnitelma/463-rakenteinen-terveys-ja-hoitosuunnitelma
http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/74-terveys-ja-hoitosuunnitelma/463-rakenteinen-terveys-ja-hoitosuunnitelma


Lähetteen sisältö: 

• Status 

• Riskitekijäarvio ja riskeihin vaikuttaminen 

• Anamneesi (oirekuva, tehdyt tutkimukset, nykytilanne) 

• Potilaan käyttämä lääkitys ja päivitetty lääkelista 

• Muut sairaudet (maksa, keuhko, munuaiset) 

Lähete erikoissairaanhoitoon 



Elektiivinen tutkimuspotilas 
 
Perusterveydenhuollossa tai yksityisellä puolella  
oireiden selvittäminen ja alkututkimukset:  
• labrat (pvk, vs tarvittaessa sokerirasitus, lipidit, krea, 

nta, alat, gfr, TSH, T4Vv), pituus ja paino, ekg 
• Elämäntapaohjaus 
• Testipakki 
• Rasituskoe 
• Ohjauksen ja tuen tarpeen arviointi ja 

mahdollisuuden tarjonta 
Lähetteeseen tarkat lääkitystiedot potilaasta. (huom. 
esim. munuaisia rasittavat, kuten Diformin, Metformin. 



Konsultoidaan oman terveyskeskuksen sisällä tarvittaessa suuhygienistiä 
(hoitamattomat hampaat voivat olla sydäntapahtumalle altistava tekijä), 
jalkaterapeuttia ja fysioterapeuttia. 
 
Tarvittaessa lähete esh ravitsemusterapeutille, jos 
- Sydäntapahtuma ja heikentynyt sokerinsieto 
- Ongelmia Marevan-hoidon toteuttamisessa 
- Potilas haluaa tarkempaa ravitsemusohjausta 
- Veren rasva-arvoissa ei lääkityksestä huolimatta ole päästy 
tavoitearvoihin 
- Aina, kun tarvitaan elämäntapa- ja ruokavaliokokonaisuuden 
arvioimista 
- Aina, kun on useampia ruokavaliohoitoa vaativia sairauksia 
 
 



Ravitsemusterapian lähetekriteerit 
 
- Sydäntapahtuma ja heikentynyt sokerinsieto 

- Ongelmia Marevan-hoidon toteuttamisessa 
- Potilas haluaa tarkempaa ravitsemusohjausta 
- Veren rasva-arvoissa ei lääkityksestä huolimatta ole päästy tavoitearvoihin 
- Aina, kun tarvitaan elämäntapa- ja ruokavaliokokonaisuuden arvioimista 
- Aina, kun on useampia ruokavaliohoitoa vaativia sairauksia 

 



Jotakin pitää 
teherä! 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS      PIKAOHJEET 

TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA 

ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA 
Tutkimukset 

Sepelvaltimotauti 

Sydäninfarkti Pallolaajennus Ohitusleikkaus 



Potilas kutsutaan sydänvaivojen selvittelyä varten 
sydänyksikköön 
 
Ajanvaraus kiireellisyyden mukaan 
 

Tarvittaessa: 
Kliininen rasituskoe 
Koronaariangiografia 
Koronaari-TT 
 
 



 

 

Sepelvaltimotauti 

Todettu 
sepelvaltimotauti 

Elämäntapaohjaus 
moniammatillisena 

yhteistyönä 

Sydänhoitajan ohjaus 
sepelvaltimoiden 

varjoainekuvauksen 
jälkeen 

TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS         PIKAOHJEET       

Yksilöllinen lääkitys 
Sydänhoitajan 

käyttämä 
ohjausmateriaali 



SYDÄNINFARKTIPOTILAAN OHJAUSPROSESSI SEINÄJOEN 
KESKUSSAIRAALASSA 

0-2vrk 
Sydänvalvonta-

yksikkö CCU 

1-3vrk 
Osasto A32 

 

 
 

2 viikkoa 
NSTEMI 
STEMI 

Työikäisille 
 
 

SVA  
Stemi 4-6 viikkoa 

N-stemi n. 1kk 

Sepelvaltimotauti-
potilaille 

suunnattu ryhmä 

Sydänhoitaja 
 

Ohjausma-
teriaali 

  
 

Fysio-
terapeutti 

 

I
N
F
A
R
K
T
I 

Fysioterapian prosessi 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS 

TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA 

Fysio-
terapeutti 

Sydän-
hoitaja 

Muut kuin työikäiset 

tk:ssa 

 
2 kk 

STEMI 
Työikäisille 

 
 

Fysio- 
terapeutti 

Lääkäri 

STEMI: 6-7vkoa kliininen 

rasituskoe 



Sydäninfarktipotilaan ohjaus sydänhoitajan toteuttamana 
Ensimmäinen tapaaminen sydänvalvonnassa tai sydänosastolla 

Työssäkäyvät tulevat  2 viikon kuluttua sydänhoitajan kontrolliin   

Ohjauksen sisältö 

• Perustietoa sydämen rakenteesta ja toiminnasta 

• Ohjausta sepelvaltimotaudin kehittymisestä , sydäninfarktista, sydäninfarktin aiheuttamasta lihasvauriosta sekä 
toipilasajasta ja rasituksen asteittaisesta lisäämisestä potilaslähtöisesti 

• Sepelvaltimoiden varjoainekuvaustuloksen, pallolaajennustoimenpiteen ja stenttauksen kertaaminen  

• Yksilöllinen lääkehoidon ohjaus 

• Riskitekijöihin vaikuttaminen 

- Tupakointi: Potilaan tupakoinnin kartoitus. Potilas saa tietoa tupakoinnin vaikutuksesta    

  sepelvaltimotaudin kehittymiseen ja tuetaan lopettamista 

-  Alkoholin ( huumaavat aineet ) käytön kartoitus. Potilas saa tietoa alkoholin vaikutuksesta sydän-    

   ja verisuoniterveyteen  

 - HA: Potilas saa  tietoa verenpainetaudin vaikutuksesta sydänterveyteen, tavoitearvot ja seuraaminen 

 - Korkea kolesterolin  vaikutus ahtaumataudin kehittymiseen, tavoitearvot ja   lääkehoidon perustelu 

 - Heikentynyt sokerinsieto / DM: Koholla olevan verensokerin vaikutukset sydänterveyteen,    

                          seuranta, jatko-ohjaus Diabetes-hoitajalle.  

  - Neuvonta sydänystävällisestä ruokavaliosta ja painon hallinnasta 

 - Kartoitetaan potilaan liikuntatottumuksia ja motivoidaan liikkumaan toipilasajan ja voinnin mukaan 

• Tulevat kontrollit: työssä käyvät erikoissairaanhoitoon  ja muut terveyskeskukseen  

• Tietoa sepelvaltimotautipotilaille suunnatusta ryhmästä, tulpparyhmistä, mahdollisuudesta hakeutua 
kuntoutukseen, ja sydänjärjestön toiminnasta 

 
Mukaan muistin tueksi kirjalliset ohjelehtiset ja sydänhoitajan puhelinnumero johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 



• Suomen Sydänliitto ry: Sepelvaltimotauti 

• Suomen Sydänliitto ry: Verenpaine kohdalleen 

• Suomen Sydänliitto ry: Kolesteroli kohdalleen 

• Ohje nitron käytöstä  

• Tarvittaessa ohjeet Marevan-lääkityksestä 

• Fysioterapeutti: Sepelvaltimotauti ja liikunta 

 

 

 

 

Sepelvaltimotauti 
Ohjausmateriaali 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=5425&fileid=7180
http://w2.epshp.fi/intranet/
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=7001&fileid=9408
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=7001&fileid=9408
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=7001&fileid=9408
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=7001&fileid=9408
http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=7001&fileid=9408
http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00983


s 
Sydäninfarktipotilaan fysioterapiaprosessi  

Seinäjoen Keskussairaalassa  

n. 2 päivää 
sydäninfarktista 

sydänvalvonta 

n. 2-4 päivää  
sydäninfarktista 

osastojakso A32 

NSTEMI: kontrolli 2 viikon     
kuluttua ft + sh 

 
STEMI: kontrolli 2 viikon kuluttua 

ft + sh 
Kontrolli 2 kk kuluttua ft + lääkäri 

3-6 kk 
sydäninfarktista 

 
Seinäjoen 

keskussairaala 

Fysioterapia  
alkaa 

lääkärin 
pyynnöllä 

Fysioterapia 
jatkuu/alkaa 

potilaan 
ollessa 

osastolla 

Mikäli potilas 
siirtyy tk:n 

vuodeosastolle 
jatkohoitoon, 

jatkofysioterapia- 
suositus EPAL-

tiedotteella 

Fysioterapia 
kontrolli 

(työssä käyvät) 

Infarkti- ja 
pallolaajennettujen 

ryhmäohjaus. 
Kaksi 

kokoontumiskertaa: 
1. kuntoutusohjaaja/ 

sydänhoitaja 
2. fysio- ja 

ravitsemusterapeutti 

NSTEMI: 
4 viikon kohdalla 
lääkärin kontrolli 

ja kliininen 
rasituskoe 

STEMI: 2 kk kuluttua 
lääkärin kontrolli + 
fysioterapeutin. 

Edeltävästi n. 6-7 vk 
kliininen rasituskoe 



Fysioterapeuttinen tutkiminen ja haastattelu  
• hengitys, kivut, vointi, vuoteesta ylösnousu, omatoimisuusaste / avuntarve päivittäisissä toimissa ja 

perusliikkumisessa, asumisolosuhteet, työnkuva, liikuntatottumukset 
 

Fysioterapeuttinen harjoittelu 
• verenkiertoa vilkastuttavat liikkeet, hengitysharjoitukset, vuoteesta ylösnousu, kävelyharjoittelu syke- 

ja saturaatioseurannassa 
 
Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 
• annetaan potilasohje: fysioterapiaohjeita sydäninfarktin jälkeen            (Asiakirjahaku) 
• toipilasajan 1-2 kk ohjeistus hyvinkin tarkkaan miettien potilaan kotiympäristöä ja arkielämän 

aktiviteetteja, mitä saa ja mitä pitää tehdä toipilasvaiheen edetessä 
• autolla-ajokielto 2vkoa-1 kk 
• rasitushuippuna ennen kotiutusta 6 min sovellettu kävelytesti, minkä perusteella määritetään aloitus 

kävelymatka kotiin 
• annetaan liikuntapäiväkirja kotiin täytettäväksi, jonka tuo pkl-vastaanotolle nähtäväksi (työikäiset) 
• alkuun liikuntamuoto on kävely, aloitus pätkäliikuntana, kuntopyöräily vaihtoehtona 
• PPP-sääntö pätee tai RPE 11-13/20 eli kevyt-hieman rasittava 
• fysioterapeuttisen pkl-ajan ohjelmointi 2 viikon kuluttua (työikäiset) 
• Jos potilas menee jatkohoitoon kotipaikkakunnan tk:een, sinne EPAL-jatkohoitotiedote 
  

 

Sydäninfarktipotilaan ohjaus 
Fysioterapeutti 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=5650&fileid=7483


• Suomen Sydänliitto ry: Sepelvaltimotauti 

• Suomen Sydänliitto ry: Verenpaine kohdalleen 

• Suomen Sydänliitto ry: Kolesteroli kohdalleen 

• Ohje nitron käytöstä  

• Tarvittaessa ohjeet Marevan-lääkityksestä  

• Fysioterapia: Fysioterapiaohjeita sydäninfarktin jälkeen  

• Liikuntapäiväkirja 

  

 

 

Sydäninfarkti 
Ohjausmateriaali 

http://www.epshp.fi/files/7033/Liikuntapaivakirja_(Kuntoutus)-_Vihkomalli.doc


 

Infarktipotilaat ja pallolaajennetut kutsutaan erillisellä kutsulla kahteen ryhmäohjaukseen 

 

• Perustietoa sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta 

• Riskitekijöihin vaikuttaminen 

• Sydänjärjestön toiminta, vertaistukihenkilö mukana, kuntoutusmahdollisuuksista tiedottaminen 

• Sepelvaltimotauti ja liikunta (ft) 

• Ravitsemus (ravitsemusterapeutti) 

Infarktipotilaiden ja pallolaajennettujen potilaiden ryhmäohjaus 
 



Ohitusleikkaus 
L
E
I
K
K
A
U
S
P
Ä
Ä
T
Ö
S 

 
 
 
Kuntoutusohjaaja 
 
• ohjaus-

materiaali 
 
           

            
 

 
Kuntoutusohjaaja 

 
 

Fysioterapian prosessi 

Ravitsemushoitoprosessi 

Jälki-
tarkastus 

 

Sydän-
leikattujen 

ryhmä 

Fysioterapeutti 

L
E
I
K
K
A
U
S 

Preoperatiivinen 
ohjaus 

Postoperatiivinen 
ohjaus 

Fysioterapeutti 
 

Jatkoseuranta 

Fysiotera-
peutti 1kk 

leikkauksesta 
 

K
O
T
I
U
T
U
S 



Toteutetaan sairaalassa koronaariangiografian yhteydessä tai polikliinisesti kotoa 
käsin, puoliso tai läheinen mielellään mukana 

Ohjauksen sisältö: 

• potilaan sydänlöydösten läpikäyminen 

• sydänleikkausprosessi pääpiirteittäin ja siihen liittyvät käytännön asiat: leikkauksen 
odottaminen, matkustaminen sairaalaan, omaisten vierailut ja 
yöpymismahdollisuudet, siirto lähettäneeseen sairaalaan 

• normaali toipuminen sydänleikkauksen jälkeen pääpiirteittäin, mahdolliset 
leikkaukseen liittyvät komplikaatiot ja niiden yleisyys 

• henkinen valmistautuminen leikkaukseen 

• hampaiden ja ihon hoito, läppäleikkauspotilaalla hammaslääkärin tarkastus ennen 
leikkausta (ellei hammasproteesit) 

• yleiskunnon ylläpitäminen 

• hoitoonhakeutuminen oireiden vaikeutuessa 

• toipilasajan suunnittelu huomioonottaen nosto- ja kantorajoitukset 3 kk, autolla-
ajokielto 1kk 

• Sydänliiton kirjallinen ohje 'Sydänleikkauksen jälkeen' 

 
 

Leikkauspotilaan preoperatiivinen ohjaus 
 kun lähete leikkaukseen tehty 

Kuntoutusohjaaja  

 



0 – 1kk ennen 
sydänleikkausta 

 
Fysioterapian 

poliklinikkalla tai 
osastolla  

3-6 päivää 
sydän- 

leikkauksesta 
 

1 kk 
kotiutuksesta  
fysioterapian 
poliklinikka 

3-6 kk 
sydän- 

leikkauksesta 
Seinäjoen 

keskussairaala 

Sydänleikatun potilaan fysioterapiaprosessi  
Seinäjoen keskussairaalassa 

Ensitietopäivät: 
Kolme 

kokoontumiskertaa: 
1-2. kuntoutusohjaaja 

3. fysio- ja 
ravitsemusterapeutti 

 

Fysioterapeutin 
preoperatiivinen 

ohjaus ja neuvonta 
sekä terapeuttinen 

harjoittelu 
Fysioterapia 

alkaa 
osastolla 

Mikäli pot. siirtyy 
tk:n 

vuodeosastolle 
jatkohoitoon:  

Jatkofysioterapia 
suositus laitetaan 
EPAL-tiedotteella  

Fysioterapia 
kontrolli  

 

3 kk kohdalla 
lääkärin 
kontrolli 
Sis.pkl:lla 



Ohitusleikkaus 
 preoperatiivinen fysioterapiaohjaus 

OHJATAAN SAIRAALASSA KORONAARIANGIOGRAFIAN JÄLKEEN TAI POLIKLIINISESTI  

  

• oletetaan, että tehdään sternotomia 

•  CABG, AVR, MVR, aorttareconstruktio  

 

Haastattelu:  

• asumisolosuhteet, liikuntatottumukset 

Fysioterapeuttinen tutkiminen:  

•  ryhti, yläraajojen liikkuvuus,    hengitysfunktiot 

 

Fysioterapeuttinen harjoittelu:  

• perifeeriset liikkeet, hengitysharjoitukset, vuoteesta ylösnousu ja takaisinmenotekniikka, PEP- 
pulloharjoitukset, yskimistekniikka ja rintakehän avauksen tukeminen 

 

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta:  

• selvitetään pääpiirteissään postoperatiivinen kuntoutuminen ja aikataulutus sille, kerrotaan 
ryhtiliikkeistä ja rintalastan avauksesta johtuvista nosto- ja kantorajoista 

• Liikuntaneuvonta ennen leikkaukseen menoa 

• Taysin kirjallinen ohje: Sydänleikkaukseen tulevalle 

  
 



Sydänleikkauspotilaan ravitsemushoitoprosessi 

0-4 kk  
ennen 
leikkausta 

Kuntoutusohjaajan 
preoperatiivinen ohjaus 
ja neuvonta. 
Tarvittaessa 
ravitsemusterapeutin 
konsultaatio. 
Laboratoriomittaukset. 

Kuntoutusohjaajan 
postoperatiivinen ohjaus 
-leikatun ruokavalio, 
lähiomainen mukana 
ohjauksessa. Tarvittaessa 
ravitsemusterapeutin 
konsultaatio. 

6-10 päivää leikkauksesta 

 
3 kk  
leikkauksen 
jälkeen 

Ensitietopäi
vät 
Ravitsemus-
terapeutin 
luento 

Lääkärin kontrolli, 
kuntoutusohjaaja 
paikalla.  
Tarvittaessa lähete 
ravitsemus-
terapeutille 

Sepelvaltimopotilaan 
ravitsemukselliset 
haasteet: 
• Kolesteroli kuriin 
• Diabeteksen 

hoitotasapaino 
• Painonhallinta 
• Verenpainearvoihin 

vaikuttaminen 
• Muiden 

lisäsairauksien 
huomioiminen 
(munuaistaudit, 
osteoporoosi, 
sydämen 
vajaatoiminta jne.) 

• Ikääntyminen 
 

 

3-6 kk  
leikkauksen 
jälkeen 

Sydänleikkaukseen liittyvät 
ravitsemukselliset haasteet: 
Leikkaukseen valmistautuessa: 
• ravitsemuksellinen tila oltava hyvä 
• diabeteksen hoitotasapaino hyväksi 

 
 
Sydänleikkaukseen liittyvät ravitsemukselliset 
haasteet leikkauksen jälkeen alkuvaiheessa: 
• huono ruokahalu 
• ummetus 
• pahoinvointi 
• matala Hb 
• Nesteen kertyminen elimistöön 
• Diabeteksen hoitotasapaino usein epävakaa 

 
 



• Yleisin syy korkeaan verenpaineeseen on ylipaino. Lisäksi verenpainetta nostaa suolan ja alkoholin 

runsas käyttö. Korkeaa verenpainetta hoidetaan aina elämäntavoilla, tarvittaessa lääkkeillä. 

Elämäntavat tehostavat lääkehoidon tehoa.  

• Jo syntyneet elinvauriot (sydänlihaksen paksuntuminen, lievä valkuaisvirtsaisuus eli mikroalbuminuria, 

silmänpohjamuutokset) ja tietenkin todettu verisuonisairaus kiirehtivät tehokkaan hoidon aloittamista. 

Edullisinta on ehkäistä oireettomatkin elinvauriot ennakolta. Siksi lääkehoidon aloittamista ei pidä 

liiaksi lykätä, jos elintapahoidot eivät kohtuuajassa (3-6 kk) tuota tulosta. 

• Suolan suositeltu saantimäärä on 5g suolaa/vrk. Suolansaannin testi 

• Suolan lähteet ruokavaliossa  

• Korkeasta verenpaineesta kärsivän kannattaa pitää huolta, että hän saa ravinnostaan riittävästi 

suojaavia ravintoaineina kuten: 

– kaliumia 

– magnesiumia 

– D-vitamiinia (>60-vuotiaat tai vähän ulkona oleskelevat henkilöt 20µg/vrk) ?? 

– pehmeää rasvaa 

 

• Edellä mainittujen riittävän saamisen voi varmistaa nauttimalla päivittäin paljon kasviksia, marjoja ja 

hedelmiä, täysjyväviljaa sekä vähärasvaisia D-vitaminoituja maitovalmisteita.  (Poisko ?) 

 

Verenpaine ja ruoka  
 

http://www.sydanliitto.fi/suolat


RUOKA EI SUOLAA VÄHÄN SUOLAA PALJON SUOLAA RUNSAASTI SUOLAA 

Vilja Suolaton leipä, mysli, 
juotava tai muu 
kauravalmiste suolaton 
maissinaksu 

Vähän suolaa sisältävä leipä 
(0,8% suolaa), pulla, korppu 

Useat leivät, näkkileivät, 
hapankorput 

Useat murot (1,6% suolaa), 
suolakeksit ja –tikut, 
suolaiset piirakat, pitsat, 
napostelu-tuotteet, 
esipaistettu leipä 

Liha, broileri, muna Marinoimaton liha ja 
kana, keitetty muna 

Vähän suolattu liharuoka/ 
einesruoka, munavoi 

Leikkeleet, makkarat  
(1,2% suolaa),  
Einesruoka, marinoitu ja 
suolattu liha ja kana 

Metwursti, pekoni, 
kylmäsavulihat, useat 
makkarat (1,7% suolaa), 
grillituotteet 

Kala Suolattomasti maustettu 
kala 

Vähäsuolainen 
kala/einesruoka 

Kalavalmisteet (1,4% 
suolaa), kalapuikko, 
einesruoka, katkarapu 

Kylmäsavukala, graavikala, 
anjovis, suolakala, silli (1,9% 
suolaa) 

Maitotuotteet ja 
vastaavat 

Maito, piimä, viili, 
jogurtti, rahka, 
soijavalmisteet 

Juusto (1% suolaa), 
mozzarella, raejuusto 

Sinihomejuusto, feta, 
salaattijuusto, sulatejuusto  

Kasvis Suolattomasti vedessä tai 
mikrossa kypsennetty, 
tuore kasvis 

etikkapunajuuri Ketsuppi, säilykkeet: 
Herkkusieni, 
etikkasäilykkeet, 
valmissalaatit 

Oliivi, suolakurkku, 
maustekurkku, 
suolapähkinät, perunalastut 

Hedelmät, marjat Tuoreet ja säilykkeet Marjapiiras, marjapaistos, 
marjapuuro 

Rasva Kasviöljyt Vähäsuolaiset levitteet, 
margariinit 

Runsassuolaiset levitteet 



Ruoan kolesteroli 

• Kolesteroli on rasva-aine, jota elimistö muodostaa itse, mutta sitä saadaan myös ruoasta. 

Kolesterolin saannin vähentäminen ruokavaliosta on erityisen tärkeää henkilöille, joiden 

veren kolesterolipitoisuus on koholla 

 

Kolesteroliarvoille on eduksi      

• Tyydyttyneen eli kovan rasvan rajoittaminen 

• Tyydyttymättömän rasvan suosiminen 

• Kolesterolin saannin rajoittaminen  

• Liukoisen ravintokuidun suosiminen 

• Painonhallinta  

 

Saantisuositus ja lähteet 

– Yleinen kolesterolin saantisuositus on alle  300 mg päivässä. Henkilöillä, joilla veren  

     kolesterolipitoisuus on suuri tai on todettu  diabetes tai valtimotauti, suositus on alle  

     200 mg päivässä. 

 

Kohonnut kolesteroli  
 



Diabetes lisää valtimotaudin vaaraa. Diabeetikolle suositellaan sydänystävällistä ruokavaliota 

 

 

Ateriarytmi 

• Säännölliset ateriavälit pitävät nälän ja siten ruuan määrän kurissa sekä estävät suuria verensokerin 

vaihteluita. Yleensä sopiva ateriaväli on 3-4 h. Vuorotyöläisen kannattaa pohtia ateriarytmiä 

ravitsemusterapeutin kanssa. 

Hyvät ruokavalinnat  

• Vähintään 130 grammalla hiilihydraatteja tarvitaan päivittäin. Tämä määrä täyttyy esimerkiksi 

syömällä 5 täysjyväleipäviipaletta, 2 hedelmää, 2 dl marjoja, 200 grammaa juureksia ja kaksi lasillista 

maitoa tai piimää. Voimakas hiilihydraattien määrän rajoittaminen johtaa yleensä haitallisen kovan 

rasvan saannin lisääntymiseen. 

Runsaasti kuituja 

• Kuidut tasaavat verensokeria ja lisäävät kylläisyydentunnetta, joten diabeetikon ruokavaliossa niitä 

tulisi olla tavallista enemmän. Kuitua saa kunnolla, kun syö joka päivä täysjyväviljaa ja puoli kiloa 

kasviksia. 

Vähän suolaa 

 

 

Diabeetikon ruokavaliosuositus 

 

DM/heikentynyt sokerinsieto 
 

http://www.diabetes.fi/files/308/Ruokavaliosuositus.pdf


Ylipainon mittarit 

• Painoindeksi BMI.  

• Jos BMI työikäisellä ylittää arvon 25, mutta jää alle 30, puhutaan ylipainosta, ja jos BMI ylittää arvon 30, on kyse 
lihavuudesta. 

• Ikääntyneelle (yli 65 v??) tavoiteltavana painoindeksinä pidetään BMI 24-29. 

Painoindeksitaulukko http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/fcf32e7d-d81c-4149-84d7-30b3983b2704  

 

Vyötärön ympärysmitta 

• Terveyden kannalta haitallisinta on vyötärön seudulle kertyvä rasva, siksi painon tarkkailun lisäksi kannattaa 
mitata vyötärönympärys. Naiselle sopiva vyötärönympärys on alle 80 cm, miehelle alle 90 cm. Jos naisen 
vyötärönympärys ylittää 90 cm ja miehen 100 cm, terveydelliset riskit ovat jo selvästi suuremmat 

 

Terveydentilaan sopiva ruokavalio   linkki: Paino hallintaan 

Terveydentilaan sopiva liikunta 

Painonhallintaryhmät 

 

Aikuisten lihavuus, käypähoitosuositus 

 

Ylipaino 

 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/fcf32e7d-d81c-4149-84d7-30b3983b2704
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi24010


• Sairaus tai toipuminen sairaudesta tai leikkauksesta saattaa heikentää 
ruokahalua. Huono ruokahalu ja vähenevä liikunta pienentävät 
nautitun ruuan määrää, jolloin ruuasta voi tulla liian vähän energiaa ja 
ravintoaineita. Se kiihdyttää vuodelepoon liittyvää lihaskatoa. Pienestä 
määrästä ruokaa pitäisi saada tavallista runsaammin ravintoaineita. 
Kun ruuassa on proteiinia (valkuaisaineita), siinä on usein myös 
monipuolisesti muita ravintoaineita. Riittämätön energian, proteiinin 
ja ravintoaineiden saanti heikentää ravitsemustilaa. 

• Huonolla ravitsemustilalla on monia kielteisiä seurauksia. Varsinkin 
liian niukka proteiinin ja D-vitamiinin saanti voi aiheuttaa lihaskatoa, 
joka heikentää liikunta- ja toimintakykyä sekä kehon hallintaa. Sen 
seurauksena kaatumis- ja murtumavaara kasvaa. Myös altistuminen 
infektiosairauksille lisääntyy.  

• Hoitamattomat ravitsemusongelmat johtavat pitkittyessään helposti 
noidankehään, jossa laihtuminen, toimintakyvyn heikkeneminen, iho-
ongelmat ja infektiokierre seuraavat toistaan. Tämän seurauksena 
sairauksista toipuminen hidastuu tai estyy, hoitojaksot pitenevät, 
hoitojen teho huononee ja lääke- sekä hoitokustannukset lisääntyvät. 

• Tavoitteena on, että elimistön päivittäisen energian ja ravintoaineiden 
saanti pyritään pitämään normaalilla tasolla. Keskeisiä merkkejä 
aliravitsemuksen vaarasta ovat seuraavat: 
– Painoindeksi on alle lukeman 23 kg/m2 (painoindeksilaskuri). 

– Paino on alentunut nopeaa tahtia yli 3 kg kolmessa kuukaudessa. 

– Syöty määrä erittäin pieni. 

– Pystyyyy syömään pelkästään soseutettua tai nestemäistä ruokaa. 

– Toistuvat infektiot tai painehaavoja. 

– Odottaa leikkaukseen menoa tai on toipumassa sairaudesta. 

 

 

Huono ruokahalu 
Ravitsemustilasta 
huolehtiminen: 
• Riittävästi energiaa 
      (30-35 kcal/painokilo) 
• Riittävästi proteiinia 
      (1,5-2 g/painokilo) 
-> TEHOSTETTU RUOKAVALIO 
• 5 ateriaa/päivä, huomio 

välipalojen ruokaisuuteen 
• Täydennysravintovalmisteet 

tarvittaessa, riittävä määrä! 
 

http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/bmilaskuri.htm


• Monet lääkkeet aiheuttavat ummetusta. Voimakkaat kipulääkkeet opiaatit 
kovettavat säännöllisesti vatsaa. Muita samantyyppisesti vaikuttavia lääkkeitä 
ovat verapamiili, monet psyyken lääkkeet, eräät Parkinsonin taudin lääkkeet, 
rautavalmisteet ja nesteenpoistolääkkeet (diureetit). 

• Ummetuksen hoidon perusta ovat sopivat muutokset ruokavaliossa, riittävä 
liikunta ja säännöllinen ulostamisrytmi. Lääkkeet ja muut toimenpiteet ovat 
aina toissijaisia hoitomuotoja. Peräruiskeet ja peräpuikot on suositeltuja vain 
poikkeustilanteissa. Liian usein käytettyinä suoli tottuu ja laiskistu, jolloin 
normaali ulostaminen ei ole enää mahdollista. 

• Ummetuspotilaan pitää saada ruuasta vähintään 30–35 grammaa kuitua 
päivässä. Usein ummetuksen hoitamisen kuituja tarvitaan vielä enemmän.  

• Ylimääräisiä kuituja saa vehnä- tai ruisleseistä tai pellavansiemenrouheista. 
Kuitulisä voi aiheuttaa aluksi väliaikaisesti kaasunlisäystä ja vatsavaivoja, 
minkä vuoksi leseen käyttö kannattaa aloittaa vähitellen. Luumut ja viikunat 
sisältävät kuitujen lisäksi suolen toimintaa lisääviä aineita. 

• Nestettä juodaan runsaasti, etenkin jos käyttää kuitulisänä leseitä tai 
apteekkivalmisteita. 

• Seuraavat ruuat ja juomat kovettavat vatsaa: 

– banaani (poislukien hyvin kypsynyt banaani, jonka kuoressa on ruskeita pilkkuja) 

– kahvi 

– juusto ja maito 

– mustikka 

– valkoisista jauhoista tehdyt leivät, pastat ym. 

 

Ummetuksen hoito 

Lääke 
Vaikutus 
alkaa 

Microlax-
peräruiske 

5-15 min 

Metalax-
peräpuikko 
(bisakodyyli) 

15-60 min 

Magnesium-
sitraatti 

½-6 h 

Risiiniöljy 2-6 h 

Magnesiamaito 3-8 h 

Pursennid Ex-Lax 
(senna) 

6-12 h 

Toilax-tabletit 
(bisakodyyli) 

6-12 h 

Laxoberon 
(natriumpiko-
sulfaatti) 

6-12 h 

Levolac (laktuloosi) 2-48 h 



• Suomen Sydänliitto ry: Sydänleikkauksen jälkeen 

• Suomen Sydänliitto ry: Verenpaine kohdalleen 

• Suomen Sydänliitto ry: Kolesteroli kohdalleen 

• Suomen Sydänliitto ry: Sepelvaltimotauti 

• Fysioterapia: Sydänleikkaukseen tulevalle (TAYS ohjeet) 

• Liikuntapäiväkirja 

 

  

 

 

Ohitusleikkaus 
Ohjausmateriaali 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9326&fileid=12600


Ensimmäinen tapaaminen osastolla pian Tays:sta siirtymisen jälkeen, siinä tärkeintä henkinen 
tukeminen. Sovitaan ohjausaika, johon läheisiä mukaan. 

Ohjauksen sisältö: 

• sydänleikkauskaavio ja pääpiirteittäinen leikkauksen kulku siltä osin kuin se kiinnostaa 

• leikkauksen jälkeinen toipilasaika ja kuntoutuminen kotona  

• rintalastan luutuminen, haavat 

• liikunta 

• Ravitsemushoito  

• Tupakoinnin lopettamisen potilasohje,  tukea tupakoinnin lopettamiseen, alkoholi, mieliala 

• sekundaaripreventio, lääkehoito 

• läppäleikkauspotilaalla Marevan-hoidon ohjaus ja endokardiitin ehkäisy (kortti ja neuvonta) 

• mahdolliset ongelmatilanteet ja niissä toimiminen 

• jatkohoito ja seuranta (esim. RR) 

• sydänyhdistystoiminta, sydänhoitajat ja tukihenkilöt omalla paikkakunnalla 

• autolla ajaminen ja matkustaminen 

• saunominen 

• sukupuolielämä 

Leikkauksen jälkeinen kuntoutusohjaajan ohjaus 
vuodeosastojakson aikana  



POTILAAT TULEVAT TAMPEREELTA NOIN 4. POP.PV:NÄ 

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja haastattelu 

• hengitys, hengitysteiden limaisuus, olkanivelten liikkeet, ryhti, kivut, omatoimisuusaste / avuntarve päivittäisissä toimissa ja 
perusliikkumisessa, liikkuminen, apuvälinetarve 

 

Fysioterapeuttinen harjoittelu 

• verenkiertoa vilkastuttavat liikkeet, perusliikkumisen avustaminen ja ohjaaminen, PEP-pulloharjoitukset, huffausyskiminen ja 
rintakehän haavan tukeminen, ryhtivoimisteluliikkeet, kävelyharjoittelu syke-ja saturaatioseurannassa 

• apuvälinetarpeen arvio 

• osastojakson aikana sekä tarve kotiin 

 

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 

• toipilasajan 1. kk ohjeistus hyvinkin tarkkaan miettien potilaan kotiympäristöä ja arkielämän aktiviteetteja, mitä saa ja mitä pitää 
tehdä nosto- ja kantorajojen puitteissa ( 1 kk maks. 5 kg, 2 kk maks. 10 kg) 

• autolla-ajokielto 1 kk 

• rasitushuippuna ennen kotiutusta 6 min sovellettu kävelytesti, minkä perusteella määritetään aloitus kävelymatka kotiin 

• annetaan liikuntapäiväkirja kotiin täytettäväksi, jonka tuo pkl-vastaanotolle nähtäväksi 

• porraskäynti, jos potilaalla portaita kotona kuljettavana 

• kävely on ensimmäisen toipilaskuukauden liikuntamuoto, aloitus pätkäliikuntana, kuntopyörä vaihtoehtona 

• PPP-sääntö pätee tai RPE 11-13/20 eli kevyt-hieman rasittava 

• Ohjauksessa käytetään TAYS Sydänsairaalan potilaan kotiohjetta 

 

Fysioterapeuttisen pkl-ajan ohjelmointi 1 kk päähän kotiutuksesta 

• jos potilas menee jatkohoitoon kotipaikkakunnan tk:een, sinne EPAL-jatkotiedote 

 

• Liikuntapäiväkirja   

 

 

Ohitusleikkaus 
 postoperatiivinen fysioterapia 

http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=9326&fileid=12600


• Kaikki sydänleikatut saavat kutsun sydänleikattujen ryhmään noin 3-6 kk leikkauksesta 

• -3 kokoontumiskertaa 1-2 viikon välein 

• -teemat: 

• Sydänleikkauksen jälkeinen toipuminen (kuntoutusohjaaja) 

• Sepelvaltimotaudin riskitekijöihin vaikuttaminen, lääkehoito ja  kuntoutusmahdollisuudet 
(kuntoutusohjaaja) 

• Sydän ja liikunta  (fysioterapeutti) 

•  Sydänpotilaan ruokavaliohoito (ravitsemusterapeutti) 

• Vertaisohjaaja sydänyhdistyksestä 

 

 
Sydänleikattujen ryhmä 

 



Pallolaajennus 

Sydänhoitajan 
ohjaus 

 
Ohjausmateriaali 

TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS   PIKAOHJEET 

Elämäntapaohjaus/ 
liikuntaneuvonta 
tärkeää juuri tälle 
potilasryhmälle 

Ryhmäohjaus 



Pallolaajennetun sepelvaltimotautipotilaan ohjaus  

Tapaaminen sydänvalvonnassa, sydänosastolla tai päivystysosastolla toimenpidepäivän jälkeisenä 
päivänä 

Ohjauksen sisältö 
• Perustietoa sydämen rakenteesta ja toiminnasta 
• Sepelvaltimoiden varjoainekuvaustuloksen, pallolaajennustoimenpiteen ja stenttauksen kertaaminen  
• Ohjausta toimenpiteen aiheuttamasta toipilasajasta, punktiopaikan seurannasta, varoajasta  ja toiminnasta jos 

ongelmia ilmenee 
• Ohjausta sepelvaltimotaudin kehittymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöisttä 
• Yksilöllinen lääkehoidon ohjaus 
• Riskitekijöihin vaikuttaminen 

- Tupakointi: Potilaan tupakoinnin kartoitus. Potilas saa tietoa tupakoinnin vaikutuksesta     
   sepelvaltimotaudin kehittymiseen ja tuetaan lopettamista 
-  Alkoholin ( huumaavat aineet ) käytön kartoitus. Potilas saa tietoa alkoholin vaikutuksesta sydän- ja    
   verisuoniterveyteen 

 - HA:  Potilas saa tietoa verenpainetaudin vaikutuksesta sydänterveyteen, tavoitearvot ja seuraaminen 
 - Korkea kolesterolin vaikutus ahtaumataudin kehittymiseen, tavoitearvot ja  lääkehoidon perustelu 
 - Heikentynyt sokerinsieto / DM: koholla olevan verensokerin vaikutukset sydänterveyteen, seuranta, 
    jatko-ohjaus Diabetes-hoitajalle.  
  - Neuvonta sydänystävällisestä ruokavaliosta ja painon hallinnasta 
 -  Kartoitetaan potilaan liikuntatottumuksia ja motivoidaan liikkumaan toipilasajan mukaan 
• Tulevat kontrollit terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa 
• Tietoa sepelvaltimotautipotilaille suunnatusta ryhmästä, tulpparyhmistä, mahdollisuudesta hakeutua 

kuntoutukseen, ja sydänjärjestön toiminnasta 

 
• Mukaan muistin tueksi kirjalliset ohjelehtiset ja sydänhoitajan puhelinnumero johon voi tarvittaessa ottaa 

yhteyttä. 
 



• Suomen Sydänliitto ry: Sepelvaltimoiden pallolaajennus 

• Suomen Sydänliitto ry: Sepelvaltimotauti 

• Suomen Sydänliitto ry: Verenpaine kohdalleen 

• Suomen Sydänliitto ry: Kolesteroli kohdalleen 

• Tarvittaessa lääkitysohjeita 

 

 

 

Pallolaajennus 
Ohjausmateriaali 



Sydänleikatun potilaan jälkitarkastus 
 

• 3 kk kuluttua sisätautipoliklinikka (thx, ekg, PVK, K, Na, Krea, lipidit, 
työikäisille ergo, läppäleikatuille echo),  

• Kuntoutusohjaaja lääkärin työparina sydänleikattujen poliklinikalla 

• tarvittaessa lähete ravitsemusterapeutille tai muille erityistyöntekijöille 

• tarvittaessa jatkokuntoutukseen ohjaaminen 

•  Jatkohoito: kontrollit vuosittain - potilas tilaa ajan itse 
terveyskeskus/työterveyshuolto/yksityisvastaanotot 

 



Fysioterapeutti 1kk sydänleikkauksesta 
Havainnointi vastaanottotilaan käveltäessä 

Fysioterapeuttinen haastattelu 

• Miten on mennyt kotiutumisen jälkeen? 

• Liikkuminen; mitä, kuinka usein, millä teholla: liikuntapäiväkirjan purku 

• Arkiaktiivisuus / kotitöihin osallistuminen 

• Nosto- ja kantorajat; onko ollut ongelmia 

• Ryhtiliikkeiden suorittaminen 

• Pullopuhallukset /nouseeko eritteitä 

• Kivut / käyttääkö vielä kipulääkkeitä 

• Nukkuminen; onnistuuko kyljellä makaaminen 

• Mieliala / väsymys 

• Mikä on tilanne verrattuna tilanteeseen ennen leikkausta; toipumiselle annettava aikaa 

 

Fysioterapeuttinen tutkiminen 

• Haavojen paraneminen 

• Ryhti 

• Olkanivelten liikkuvuudet 

• Hengitysfunktiot 

• Kuuden minuutin kävelytesti 

 

Fysioterapeuttinen ohjaus 

Liikkumisen ohjeistus lopulle toipilasajalle; vauhdin ja matkan lisäys 

• Intervalliperiaatteella kuormituksen asteittainen lisääminen 

• Alku – ja loppuverryttelyt; sään huomiointi 

• Ohjattavan elämään liittyvien liikuntalajien pariin palaaminen; niistä keskustelu 

• Riskitekijöihin vaikuttavan liikunnan merkitys ja  toteuttaminen toipilasajan jälkeen 

  

  

  

 

LIIKUNTASUOSITUS 

 

1. Fyysinen aktiivisuus tarkoittaen hyöty-  
ja arkiliikuntaa  mielellään päivittäin 
minimikestoltaan 30 min (-60) / kerta 

  

2.  Liikuntaharjoittelu 

*kestävyysliikunta mielellään päivittäin 
väh 3-5 /vko  20-(60)min/kerta; 
vähintään 2,5 tuntia /vko, mielellään 3-4 
tuntia 

*lihasvoimaharjoittelu 2-3 pnä /vko 10-
15 toistoa, kohtuullinen kuormitus 

 

Informointi TULPPA-ryhmistä, sairaalan 
sopeutumisvalmennusryhmästä 

Keppijumppaliikkeiden ja     
punttijumppaliikkeiden läpikäynti 
 

 



Ravitsemusterapian lähetekriteerit 
 
- Sydäntapahtuma ja heikentynyt sokerinsieto 

- Ongelmia Marevan-hoidon toteuttamisessa 
- Potilas haluaa tarkempaa ravitsemusohjausta 
- Veren rasva-arvoissa ei lääkityksestä huolimatta ole päästy tavoitearvoihin 
- Aina, kun tarvitaan elämäntapa- ja ruokavaliokokonaisuuden arvioimista 
- Aina, kun on useampia ruokavaliohoitoa vaativia sairauksia 

 



Jatkohoidon suunnitelma 

Tarvittaessa soitto terveyskeskukseen (sydänhoitaja). 
 
Jos terveyskeskuksessa käytössä lääkäri-hoitaja- työparit ja potilas on 
listautunut, soitto omahoitajalle. 
Ellei potilas ole listautunut, kehotetaan se tekemään. 
 
Terveyskeskusten/hoitolaitosten yhteystiedot löytyvät 
OIOS-Palvelukartasta (Efficassa -> Yleinen kansio -> hoitoketjut ja OIOS-
Palvelukartta ja EPSHP intran etusivulla, ulkopuolelta w3.epshp.fi) 

http://intrasrv.epshp.fi/
http://intrasrv.epshp.fi/
http://intrasrv.epshp.fi/


JATKOHOITO OMASSA TERVEYSKESKUKSESSA 

Uuteen 
nousuun! 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS        PIKAOHJEET 

TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA 

Jatkoseuranta Ryhmät 

Vuosikontrolli 
lääkärillä 

Vuosikontrolli 
sairaanhoitajalla 

OMASEURANTA 



Palautteen vastaanotto 



 
Seuranta 



• Muut kuin työterveyden piirissä olevat 
• Yksilöllisen tarpeen mukaan 

• Hoidon arviointi 1-2 kk lääkityksen aloituksesta 
• Hoidon arviointi 3-6kk kuluttua hoidon muutoksesta stabiilissa vaiheessa 
• Jos hoidossa ei muutoksia, kontrolliväli 1-2 vuotta 

 
Seurantatutkimukset    ja seurantatutkimuksen tavoitteet 
 
Huomioidaan myös ravitsemus, liikunta, tupakointi, alkoholi, mielen hyvinvointi 

Jatkoseuranta 



Ryhmät 
 
 
Tulppa-avokuntoutusryhmät omassa terveyskeskuksessa 
Ikihyvä- elämäntaparyhmät 



Sepelvaltimotautipotilaiden 
seurantatutkimukset 

• Vuosikontrolleissa 1 vuoden välein 

– PVK, P-krea, P-K, P-Na, fP-gluk, P-Alat, fP-kol-pak (P-kol, P-hdl, P-ldl, 
fP-trigly) 

• 2 h sokerirasitus (jos BMI < 30 tai jos EI DM, 2 vuoden välein) 

• EKG 2 vuoden välein 

 DM 2 => cU-Alb, GHb-A1C 

HTA => cU-Alb 2 vuoden välein, jos ei hoitotasapainoa 
Diureetin aloittamisesta 4 vkoa -> P-K, P-Na 
ACE-estäjän tai AT2-salpaajan aloittamisen jälkeen 4 vkon kuluttua -> P-Krea, P-K, P-Na 

MCC => 2 h sokerirasitus 3-6 kk koronaritapahtumasta niille, joilla ei ole DM-diagnoosia 



Jatkohoitosuunnitelma 
aikatauluineen 

• Saattaen vaihto/yhteydenotto, ettei jää 
potilaan varaan 

• Sanellaan selkeät ohjeet 



Riskitekijöiden tunnistus 

• Tupakointi  

• Alkoholi  

• Liikunnan vähäisyys  

• Ylipaino  

• Miessukupuoli 

• Sukurasite 

• Hyperkolesterolemia 
• Useita valtimotauteja: 

• Diabetes 
• aikaisemmin todettu 

IFG/IGT 
• MBO tai epäily 
• Verenpainetauti 
• ASO-tauti tai 

aivoverenkiertohäiriö 
• aikaisempi 

valtimotapahtuma 

ELÄMÄNTAPAOHJAUS   PIKAOHJEET 

TAPAUSTUNNISTUS 



Hoidon tavoitteet 

Mittari Tavoite Huomioitavaa 

LDL-kolesteroli < 2.5 mmol/l 
< 1.8 mmol/l 

Yleinen tavoite 
Korkean riskin potilas 
(sairastettu valtimotapahtuma) 

Trigly < 2 mmol/l 

Verenpaine < 140/85 mmHg 
< 135/80 mmHg 
< 130/80 mmHg 
< 130/80 mmHg 
< 125/75 mmHg 
< 150/85 mmHg 

Yleinen tavoite sh mittauksissa 
Yleinen tavoite kotimittauksissa 
Diabeetikoille (125/75 mmHg kotona) 
Munuaispotilailla (<125/75 mmHg kotona) 
Jos proteinuria yli 2g/vrk 
> 75-vuotiaat (<145/80 mmHg kotona) 

HbA1c < 6.0%   <42 mmol/l 
< 6.5%   < 47,5 mmol/l 
< 7%       < 53 mmol/l 
 
< 8%       < 64 mmol/l 

Ruokavaliohoitoisilla 
Tabletti- ja yhdistelmähoitoisilla 
Insuliinihoitoisilla/ jos vakavia hypoglykemioita/ liikkumista 
haittaavaa hypoglykemiaa 
> 75-vuotiaat + sairauksia/ pitkään DM2 sairastaneet 

Paastoglukoosi 4-6 mmol/l Omamittauksissa 

Aterian jälkeinen 
(2h) glukoosi 

< 8 mmol/l Omamittauksissa 



OMASEURANTA 
YHTEYS OMAHOITAJAAN/LÄÄKÄRIIN JOS: 
• verensokeri liian korkea/matala nykyisellä lääkityksellä 
• verenpainetaso liian korkea/matala nykyisellä lääkityksellä 
• kolesterolitaso liian korkea huolimatta ruokavaliomuutoksista 
• Oireet pahentuneet 

• uusi rintakipuoire, rintakipuja enemmän 
• Klaudikaatiokipu/katkokävely: kävellessä toistuvasti ilmaantuva tavallisimmin pohkeeseen sijoittuva kipu, joka 

helpottaa 5–15 minuutin levolla. 
     Kivun helpotettua potilas pystyy jälleen kävelemään suunnilleen saman matkan 
 

• Ongelmia lääkityksen kanssa 
• ACE-estäjistä eli kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävistä lääkkeistä (enalapriili, 

kaptopriili, kinapriili, lisinopriili, perindopriili ja ramipriili) kuivaa yskää 
• Ca-salpaajasta (amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini, lerkadipiini, nifedipiini, nilvadipiini, nisoldipiini, 

verapamiili) turvotuksia, päänsärkyä 
• Beetasalpaajasta eli sepelvaltimotaudin, tiettyjen rytmihäiriöiden ja kohonneen verenpaineen käytetyistä lääkkeistä  

(mm. metoprololi, bisoprololi) aiheutuu raajapalelua, hidas syke 
 

• Ongelmia laihdutuksen tai tupakoinnin lopettamisen kanssa 
• Mieli matalalla 



•fP-gluk ≥7,0 mmol/l toistuvasti       TAI 

•2 h arvo >11 mmol/l  

•Pitkäkestoinen sokeri? 

DM2 

(tyypin 2 diabetes) 

MCC 

(sepelvaltimotauti) 

HTA 

(verenpainetauti) 

•Pulssistatus ja verenpainemittaus alaraajoista dopplerin avulla (ABI<0,9) 

•Tarvittaessa angiografiatutkimus SKS:ssa 

ASO 

(alaraajojen valtimokovettumatauti) 

•Sairastettu aivoverekiertohäiriö 

•Kuvantamistutkimukset SKS:ssa 

AVH 

(iskeeminen aivosauraus, 
aivoinfarktin jälkitila) 

Tapaustunnistus 

• Todetaan rasitus-EGK-tutkimuksessa 
• Tarvittaessa lisätutkimukset  

•  4:nä eri päivänä tehtyjen  
      kaksoismittausten keskiarvo: 

>140/90 mmHg sh mitt. 
> 135/85 mmHg    
   kotimittauksissa 



 

Infarktipotilaat ja pallolaajennetut kutsutaan erillisellä kutsulla kahteen ryhmäohjaukseen 

 

• Perustietoa sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta 

• Riskitekijöihin vaikuttaminen 

• Sydänjärjestön toiminta, vertaistukihenkilö mukana, kuntoutusmahdollisuuksista tiedottaminen 

• Sepelvaltimotauti ja liikunta (ft) 

• Ravitsemus (ravitsemusterapeutti) 

Sepelvaltimotautipotilaiden ryhmäohjaus 
 



Vuosikontrolli lääkärillä 
• Kontrollikokeiden tulkinta 

• Tupakoinnista ja alkoholin käytöstä kysyminen 

• Liikuntatottumuksista kysyminen, liikkumaan kannustaminen 

• Painonpudotukseen kannustaminen tarvittaessa 

• Mielen hyvinvoinnin huomiointi 

• Tavoitteiden asettaminen ja tarkistaminen yhdessä potilaan kanssa 

• Hoitosuunnitelman tarkistaminen ja päivittäminen 

• Lääkityksen lisääminen jos tavoitteita ei ole saavutettu 

• Tarvittaessa erityistyöntekijöille lähettäminen (suuhygienisti, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, 
jalkahoitaja) 

• Verenpainetason tarkistus 

 

Lausunnot ja hakemukset 



Vuosikontrolli sairaanhoitajalla 

• Suoritetaan mittaukset (RR, syke, pituus, paino, BMI, vyötärön ympärys) 

• Tulkitaan/ohjelmoidaan vuosikontrollikokeet, tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä 

• Kysytään tupakointi, alkoholin käyttö 

• Kysytään liikuntatottumukset, kannustetaan liikkumaan 

• Kannustetaan painonpudotukseen tarvittaessa 

• Huomioidaan mielen hyvinvointi 

• Asetetaan ja tarkistetaan tavoitteet 

• Täydennetään hoitosuunnitelma 

• Ohjataan ryhmään tarvittaessa 

 



Lausunnot ja hakemukset 

• B-lausunto lääkityksen erityiskorvauksista 
– 103 Diabetes 

– 206 Sepelvaltimotauti 

– 205 Krooninen verenpainetauti 

– 280 Klopidogreeli (Plavix) 

– 211, 213 Atorvastatiini ja rosuvastatiini (Lipitor, Crestor) 

– 310 Orlistaatti 

 

• KELAn sydänkuntoutus B-lausunnolla 

• C-lausunto 

• Erityislupahakemus 

• Haittavaikutusilmoitus 
 

http://www.fimea.fi/download/21153_Erityislupahakemus.pdf
http://www.fimea.fi/download/16911_lomakkeet_LL720s.pdf


Sepelvaltimotautipotilaan 
ravitsemus 

Sepelvaltimopotilaan ravitsemukselliset haasteet: 
• Kolesteroli kuriin 
• Diabeteksen hoitotasapaino 
• Painonhallinta 
• Verenpainearvoihin vaikuttaminen 
• Muiden lisäsairauksien huomioiminen (munuaistaudit, osteoporoosi, sydämen 

vajaatoiminta jne.) 
• Ikääntyminen 

 
 



Ruoan kolesteroli 

• Kolesteroli on rasva-aine, jota elimistö muodostaa itse, mutta sitä saadaan myös ruoasta. 

Kolesterolin saannin vähentäminen ruokavaliosta on erityisen tärkeää henkilöille, joiden 

veren kolesterolipitoisuus on koholla 

 

Kolesteroliarvoille on eduksi     (allaolevista linkit asiakalvoihin) 

• Tyydyttyneen eli kovan rasvan rajoittaminen 

• Tyydyttymättömän rasvan suosiminen 

• Kolesterolin saannin rajoittaminen  

• Liukoisen ravintokuidun suosiminen 

• Painonhallinta  

 

Saantisuositus ja lähteet 

– Yleinen kolesterolin saantisuositus on alle  300 mg päivässä. Henkilöillä, joilla veren  

     kolesterolipitoisuus on suuri tai on todettu  diabetes tai valtimotauti, suositus on alle  

     200 mg päivässä. 

 

Kohonnut kolesteroli  
 



Diabetes lisää valtimotaudin vaaraa. Diabeetikolle suositellaan sydänystävällistä ruokavaliota 

 

 

Ateriarytmi 

• Säännölliset ateriavälit pitävät nälän ja siten ruuan määrän kurissa sekä estävät suuria verensokerin 

vaihteluita. Yleensä sopiva ateriaväli on 3-4 h. Vuorotyöläisen kannattaa pohtia ateriarytmiä 

ravitsemusterapeutin kanssa. 

Hyvät ruokavalinnat  

• Vähintään 130 grammalla hiilihydraatteja tarvitaan päivittäin. Tämä määrä täyttyy esimerkiksi 

syömällä 5 täysjyväleipäviipaletta, 2 hedelmää, 2 dl marjoja, 200 grammaa juureksia ja kaksi lasillista 

maitoa tai piimää. Voimakas hiilihydraattien määrän rajoittaminen johtaa yleensä haitallisen kovan 

rasvan saannin lisääntymiseen. 

Runsaasti kuituja 

• Kuidut tasaavat verensokeria ja lisäävät kylläisyydentunnetta, joten diabeetikon ruokavaliossa niitä 

tulisi olla tavallista enemmän. Kuitua saa kunnolla, kun syö joka päivä täysjyväviljaa ja puoli kiloa 

kasviksia. 

Vähän suolaa 

 

 

Diabeetikon ruokavaliosuositus 

 

DM/heikentynyt sokerinsieto 
 

http://www.diabetes.fi/files/308/Ruokavaliosuositus.pdf


Ylipainon mittarit 

• Painoindeksi BMI.  

• Jos BMI työikäisellä ylittää arvon 25, mutta jää alle 30, puhutaan ylipainosta, ja jos BMI ylittää arvon 30, on kyse 
lihavuudesta. 

• Ikääntyneelle (yli 65 v??) tavoiteltavana painoindeksinä pidetään BMI 24-29. 

Painoindeksitaulukko http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/fcf32e7d-d81c-4149-84d7-30b3983b2704  

 

Vyötärön ympärysmitta 

• Terveyden kannalta haitallisinta on vyötärön seudulle kertyvä rasva, siksi painon tarkkailun lisäksi kannattaa 
mitata vyötärönympärys. Naiselle sopiva vyötärönympärys on alle 80 cm, miehelle alle 90 cm. Jos naisen 
vyötärönympärys ylittää 90 cm ja miehen 100 cm, terveydelliset riskit ovat jo selvästi suuremmat 

 

Terveydentilaan sopiva ruokavalio   linkki: Paino hallintaan 

Terveydentilaan sopiva liikunta 

Painonhallintaryhmät 

 

Aikuisten lihavuus, käypähoitosuositus 

 

Ylipaino 

 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/fcf32e7d-d81c-4149-84d7-30b3983b2704
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi24010


• Yleisin syy korkeaan verenpaineeseen on ylipaino. Lisäksi verenpainetta nostaa suolan ja alkoholin 

runsas käyttö. Korkeaa verenpainetta hoidetaan aina elämäntavoilla, tarvittaessa lääkkeillä. 

Elämäntavat tehostavat lääkehoidon tehoa.  

• Jo syntyneet elinvauriot (sydänlihaksen paksuntuminen, lievä valkuaisvirtsaisuus eli mikroalbuminuria, 

silmänpohjamuutokset) ja tietenkin todettu verisuonisairaus kiirehtivät tehokkaan hoidon aloittamista. 

Edullisinta on ehkäistä oireettomatkin elinvauriot ennakolta. Siksi lääkehoidon aloittamista ei pidä 

liiaksi lykätä, jos elintapahoidot eivät kohtuuajassa (3-6 kk) tuota tulosta. 

• Suolan suositeltu saantimäärä on 5g suolaa/vrk. Suolansaannin testi 

• Suolan lähteet ruokavaliossa  

• Korkeasta verenpaineesta kärsivän kannattaa pitää huolta, että hän saa ravinnostaan riittävästi 

suojaavia ravintoaineina kuten: 

– kaliumia 

– magnesiumia 

– D-vitamiinia (>60-vuotiaat tai vähän ulkona oleskelevat henkilöt 20µg/vrk) ?? 

– pehmeää rasvaa 

 

• Edellä mainittujen riittävän saamisen voi varmistaa nauttimalla päivittäin paljon kasviksia, marjoja ja 

hedelmiä, täysjyväviljaa sekä vähärasvaisia D-vitaminoituja maitovalmisteita.  (Poisko ?) 

 

Verenpaine ja ruoka  
 

http://www.sydanliitto.fi/suolat


KUNTOUTUS 
 

Tulppa-avokuntoutus terveyskeskuksissa 

Kelan kuntoutus  

RAY:n sydänkuntoutus 

Corus cardio –sydänkuntoutusryhmät vaativan kuntoutuksen osastolla (Y-talo) 

 

Tuetut lomat 

Maaseudun terveys- ja lomahuolto 

Hyvinvointilomat 

 

 

http://www.sydanliitto.fi/tulppa-avokuntoutus.VAbe1MV_tbU
http://www.sydanliitto.fi/tulppa-avokuntoutus.VAbe1MV_tbU
http://www.sydanliitto.fi/tulppa-avokuntoutus.VAbe1MV_tbU
http://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication
http://www.sydanliitto.fi/kuntoutumis-ja-sopeutumisvalmennuskurssit.VAa3ShZUYyo
http://www.mtlh.fi/
http://www.mtlh.fi/
http://www.mtlh.fi/
http://www.mtlh.fi/
http://www.hyvinvointilomat.fi/


SYDÄNJÄRJESTÖN TARJOAMA TUKI 

 

Sydänliiton sivut 

 

• Edunvalvonta (mm. lääkekorvaus- ja maksukattoasiat) 

• Potilasoppaat 

• Kuntoutustoiminta (Tulppa, RAY) 

• Sydänyhdistysten vertaistukitoiminta (henkilökohtainen tuki, ryhmät) 

• Tapahtumat (luennot, retket, ryhmät esim. liikuntaryhmät) 

http://www.sydanliitto.fi/etusivu#p_39_INSTANCE_uJd6


Hoidon tarve (potilaan näkemys) 

 

Määritelmä: Hoidon tarve muodostuu yhdestä tai useammasta potilaan 

tunnistamasta terveysongelmasta. Terveydenhuollon ammattihenkilö 

toimii tukena ongelmien tunnistamisessa. 

Ohje: Tietokenttään kirjataan vapaamuotoisesti potilaan oma tai hänen 

ja terveydenhuollon ammattilaisen yhteinen käsitys siitä tai niistä 

terveysongelmista, joita silmällä pitäen hoitosuunnitelma on laadittu. 

Useat terveysongelmat voidaan yhdistää yhteisen nimittäjän alle, jolloin 

niitä ei tarvitse eritellä. Sellaisia asioita, joita potilas itse ei koe 

ongelmaksi, ei yleensä tule kirjata hoidon tarpeeksi. 

Miten voin auttaa? 

Mitä ajatuksia omahoitolomake herätti? 

Onko jotain mitä haluaisit muuttaa elintavoissasi? 

Huolestuttaako jokin terveydentilassasi sinua? 



Hoidon tavoite (potilaan näkemys) 

Määritelmä: Hoidon tavoite on se muutos potilaan terveydentilassa, 

johon yhdessä sovitulla hoidolla pyritään. Terveydenhuollon 

ammattihenkilö toimii potilaan tukena tavoitetta asetettaessa. 

Ohje: Kirjataan vapaamuotoisesti potilaan itse tai hänen yhdessä 

ammattihenkilön kanssa asettamat hoidon tavoitteet. Tavoitteiden 

tulee olla realistisia sekä sellaisia, joihin potilas voi sitoutua. 

Tavoitteet voidaan asettaa määräajaksi, jonka jälkeen niitä on syytä 

arvioida uudestaan. 

Kertoisitko miten voit nyt ja miten haluaisit voida esimerkiksi vuoden 

päästä? 

Millaisia tavoitteita asettaisit itsellesi ja voinnillesi esimerkiksi 

vuoden päähän? 



Hoidon toteutus ja keinot 

 

Määritelmä: Hoidon toteutus ja keinot sisältää sekä terveydenhuollon palvelut 

että potilaan itsensä tai hänen tukiverkostonsa toteuttamiksi suunnitellut toimet 

hänen terveytensä ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Laillistettu lääkäri päättää 

potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä 

hoidosta. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 

Ohje: Tietokenttään kuvataan vapaamuotoisesti yhdessä potilaan kanssa 

suunnitellut hoitokeinot. Kuvauksen on syytä olla niin yksityiskohtainen, että 

hoidot, mukaan lukien potilaan itsensä toteuttama omahoito, voidaan toteuttaa 

sen perusteella. 

• Mitä voit tehdä itse, jotta pääset tavoitteeseesi? 

• mitä teet jo nyt? 

• mikä sujuu hyvin? 

• mitä haluat kokeilla seuraavaksi? 

• Millaista tukea toivoisit/apua tarvitset, jotta pääset tavoitteeseesi? 

(ammattilaisen käytössä palveluvalikko) 



Tuki, seuranta ja arviointi 

Määritelmä: Hoitosuunnitelman toteutumisen tuki ja seuranta sekä hoidon 

vaikutusten arviointi. 

Ohje: Kuvataan vapaamuotoisesti, mitä ammattilaiselta saatavaa tukea on 

sovittu edellisessä kohdassa määriteltyjen hoitojen toteuttamiseksi, kuten 

puhelinkontakteja, sähköposteja tai tekstiviestejä. Lisäksi kuvataan, kuinka 

muu seuranta ja arviointi suunnitellaan tehtäväksi. Voi sisältää tietoa 

esimerkiksi seurannan ja arvioinnin menetelmistä sekä ajankohdista. 

Miten arvioit itse omahoitosi toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista? 

Mistä tiedät meneväsi oikeaan suuntaan? 

Miten voit seurata onnistumistasi? 

Koska ja miten arvioimme yhdessä omahoitosi toteutumista ja tavoitteiden 

saavuttamista? 



Suunnitelman vastuuhenkilö 

Määritelmä: Ammattihenkilö, joka viime kädessä vastaa 

hoitosuunnitelman laatimisesta ja koordinoi sen toteuttamista, ellei 

koordinoivaa tahoa ole nimetty muualla hoitosuunnitelmassa. 

Ohje: Potilasasiakirjoihin (potilaskertomukseen) liitettävällä 

hoitosuunnitelmalla tulee aina olla vastuuhenkilö, joka on oikeutettu 

tekemään merkintöjä potilaskertomukseen. Vastuuhenkilöitä voi olla 

useita, jos hoitosuunnitelman liittyy useita hoidon tarpeita tai hoidon syitä. 

Yleensä suunnitelman vastuuhenkilö on myös potilaan yhteyshenkilö eli 

se, johon potilas voi aina tarvittaessa ottaa yhteyttä. 



Lisätiedot 

Määritelmä: Mahdolliset potilaan tilaa ja hoitoa kuvaavat lisätiedot. Voi 

sisältää myös riskitietoja. 

Ohje: Sanallinen kuvaus sellaisista potilaan tilaa ja hoitoa kuvaavista 

tiedoista, jotka ovat oleellisia hoitosuunnitelmaa toteutettaessa. Lisätiedot 

eivät ole tarkoitettu korvaamaan tai toistamaan potilaskertomusmerkintöjä. 

  



MIKSI TERVEYS- JA HOITOSUUNNITELMA? 

 

Potilaalle olennaista HoSu:ssa 

Ammattilaiselle olennaista HoSu:ssa 

Muistilista terveys- ja hoitosuunnitelman avaintekijöistä 

 

Terveys- ja hoitosuunnitelma hoidon tukena 

Terveys- ja hoitosuunnitelma on tarkoitettu pitkäaikaissairautta sairastavien 

potilaiden hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Suunnitelma on 

kirjattu toukokuun alussa 2011 voimaan tulleeseen terveydenhuoltolakiin 

(30.12.2010/1326) , mutta myös asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 7 §   ja 

muutos lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöstä (28.6.1994/559)   edellyttää 

hoitosuunnitelman tekemistä. Terveys- ja hoitosuunnitelman viitekehyksenä 

toimii Terveyshyötymalli (Chronic care Model), joka tarjoaa vaikuttavan ja 

näyttöön perustuvan tavan kehittää työtä. 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559


 
 
 
 

 
KUUDEN MINUUTIN KÄVELYTESTI sydänpotilaille 
 
 

Nimi ja henkilötunnus 

      

Testipäivä                    

      

klo 

      

Testaaja 

      

 

Aika/ 

min 

10 min 

levon  

jälkeen 

istuen 

Ennen 

testiä 

seisten 

1 2 3 4 5 6 lepo 3 

min 

lepo 6 

min 

 
SaO2 % 
 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
Syke/min 
 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
hengitys- 
taajuus 

 
      

       
      

 
      

 
      

 
RPE 
(6-20) 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
RR 
mmHg 

 
      

 
      

      
      

 
      

 
      

 
 

Kävelty aika        min       Kävelymatka        metriä           Kävelynopeus        km/h 
(kävelynopeus lasketaan muuttamalla 6 min kävelty matka km/h esim. 500m/6 min=5000m/h>5km/h) 
 

 
 
Kävelyn apuväline: 
 

Sormianturi    Otsa-anturi     
 

EKG  ennen    jälkeen  TELE  tuloste    
 
 
 
Havaintoja kokeen aikana (tauot, hengitystapa, oireet, yhteenvetoa tuloksesta ) 

      

 

 

Seinäjoen keskussairaala 

Fysioterapiayksikkö 
  



 
 
 
 

 
KUUDEN MINUUTIN KÄVELYTESTI sydänpotilaille 
 
 

Nimi ja henkilötunnus 

      

Testipäivä                    

      

klo 

      

Testaaja 

      

 

Aika/ 

min 

10 min 

levon  

jälkeen 

istuen 

Ennen 

testiä 

seisten 

1 2 3 4 5 6 lepo 3 

min 

lepo 6 

min 

 
SaO2 % 
 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
Syke/min 
 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
hengitys- 
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(6-20) 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
RR 
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Kävelty aika        min       Kävelymatka        metriä           Kävelynopeus        km/h 
(kävelynopeus lasketaan muuttamalla 6 min kävelty matka km/h esim. 500m/6 min=5000m/h>5km/h) 
 

 
 
Kävelyn apuväline: 
 

Sormianturi    Otsa-anturi     
 

EKG  ennen    jälkeen  TELE  tuloste    
 
 
 
Havaintoja kokeen aikana (tauot, hengitystapa, oireet, yhteenvetoa tuloksesta ) 

      

 

 

Seinäjoen keskussairaala 

Fysioterapiayksikkö 
  



Elämäntapaohjaus 

Tupakointi 
 

Ylipaino 
 

Ravitsemus Alkoholi 
 

Liikunta 
 

TESTIPAKKI 



SYDÄNINFARKTIPOTILAAN FYSIOTERAPIAKONTROLLI 2  VIIKON KOHDALLA 
 
 
 

Fysioterapeuttinen haastattelu 
• Yleisvointi 
• Liikkuminen:  
 Liikuntapäiväkirjan purku – useus, kesto/matka, kuormitus 
 Kotitöihin osallistuminen 
 Arkiaktiivisuus 
• Oireilu, nitron tarve 
• Hengenahdistus / hengästyminen 
• Mieliala, mahdolliset pelot 
 
Fyysisen suorituskyvyn testaus 
• Kuuden minuutin kävelytesti  
 
Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 
• Liikunnan / aktiivisuuden ohjeistus lopulle toipilasajalle / ylläpitovaiheelle  (riskitekijöihin vaikuttaminen) 
• Harrastukset: peilaten ohjattavan vapaa-ajan käyttöön ja harrastuksiin toipilasajalle / elämäntapaan 
 
 
 



SYDÄNINFARKTIPOTILAAN FYSIOTERAPIAKONTROLLI KAHDEN KUUKAUDEN 
KOHDALLA:  
 
 
Fysioterapeuttinen haastattelu 
• Yleisvointi 
• Liikkuminen 
• Kliinisen rasituskokeen tuloksen hyödyntäminen liikuntaneuvonnassa 
• Liikuntapäiväkirjan purku – useus, kesto/matka, kuormitus 
• Kotitöihin osallistuminen 
• Arkiaktiivisuus 
• Oireilu, nitron tarve 
• Hengenahdistus / hengästyminen 
• Mieliala, mahdolliset pelot 
 
 
Fyysisen suorituskyvyn testaus 
• Kuuden minuutin kävelytesti  
 
Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta 
• Liikunnan / aktiivisuuden ohjeistus lopulle toipilasajalle / ylläpitovaiheelle  (riskitekijöihin vaikuttaminen) 
• Harrastukset: peilaten ohjattavan vapaa-ajan käyttöön ja harrastuksiin toipilasajalle / elämäntapaan 

 
ELÄMÄNTAPAOHJAUS 
 
SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTA 
  
LIIKUNTAPIIRAKKA  
  

 

 
KARVOSEN KAAVA 
HARJOITUSSYKE =  
(MAKSIMISYKE – LEPOSYKE) X 
HARJOITUSTEHO + LEPOSYKE 
 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00983
http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka


Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus sepelvaltimoiden 
varjoainekuvauksen jälkeen 

Sydänhoitaja tapaa potilaan sydänvalvonnassa, sydänosastolla ja päivystysosastolla  kuvauspäivänä tai sitä 
seuraavana päivänä potilaan kotiutumisen mukaan 

 
Ohjauksen sisältö 
• Perustietoa sydämen rakenteesta ja toiminnasta 
• Sepelvaltimoiden varjoainekuvaustuloksen  kertaaminen  
• Ohjausta sepelvaltimotaudin kehittymisestä  
• Yksilöllinen lääkehoidon ohjaus 
• Riskitekijöihin vaikuttaminen 

- Tupakointi: Potilaan tupakoinnin kartoitus. Potilas saa tietoa tupakoinnin vaikutuksesta    
  sepelvaltimotaudin kehittymiseen ja lopettamisen tukeminen 
-  Alkoholin ( huumaavat aineet ) käytön kartoitus. Potilas saa tietoa alkoholin vaikutuksesta sydän ja     
   verisuoniterveyteen. 

 - HA:  Potilas saa tietoa verenpainetaudin vaikutuksesta sydänterveyteen, tavoitearvot ja seuraaminen 
 - Korkea kolesterolin vaikutus ahtaumataudin kehittymiseen, tavoitearvot ja lääkehoidon perustelu 
 - Heikentynyt sokerinsieto / DM: Koholla olevan verensokerin vaikutukset sydänterveyteen, seuranta,    
                          jatko-ohjaus Diabetes-hoitajalle.  
  - Neuvonta sydänystävällisestä ruokavaliosta ja painon hallinnasta 
 - Kartoitetaan potilaan liikuntatottumuksia ja motivoidaan liikkumaan toipilasajan ja voinnin mukaan. 
• Tulevat kontrollit terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa 
• Tietoa sepelvaltimotautipotilaille suunnatusta ryhmästä, tulpparyhmistä, mahdollisuudesta hakeutua kuntoutukseen, ja 

sydänliiton toiminnasta 

 
• Mukaan muistin tueksi kirjalliset ohjelehtiset ja sydänhoitajan puhelinnumero, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 

 



 

    

Marevan-lääkitysohje 
Seinäjoen keskussairaala 
Sisätaudit 
 
 
 
Marevan®-lääkitys 
Lääkäri on määrännyt teille veren hyytymiseen vaikuttavan Marevan-lääkityksen.  Marevan (varfariini) on veren hyytymistä estävä lääkeaine, jolla 
pyritään  estämään verisuonitukosten syntyminen tai estetään jo syntyneen hyytymän kasvu ja mahdollinen liikkeelle lähtö. Lääkitys voi olla 
tilapäinen tai pysyvä. Marevan-tablettia on kahta eri vahvuutta, 3 mg (sininen) ja 5 mg (punainen). Lääke otetaan kerran päivässä samaan aikaan. 
Viikko-annos jaetaan tasaisesti joka viikonpäivälle ja lääkeannos ilmoitetaan tablettien määränä/päivä. Määrättyä viikkoannosta toteutetaan 
seuraavaan INR-verikokeeseen asti. Jos lääke  unohtuu tai otatte vahingossa kaksinkertaisen annoksen, on tärkeää että suunniteltu viikkoannos 
pysyy samana. Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys  terveyskeskukseen. Marevan-annostusta ei tule itse muuttaa omien tuntemusten mukaan! 
Tasaisella ruokavaliolla ja muiden lääkkeiden kontrolloidulla  käytöllä pyritään löytämään oikea Marevan-annos hoitotasapainon tavoittamiseksi.  
 
Seurantaverikoe (INR)  
Marevan-hoidon vaikutusta ja turvallisuutta seurataan säännöllisesti INR-verikokeella. Lääkkeen annostelu perustuu aina verikoetulokseen. Oikealla  
annostelulla pyritään saavuttamaan hoitotaso. INR-verikokeen tavoitearvo eli hoitotaso on yleensä 2-3 (tai yksilöllisesti erikseen määritelty).  
Alussa verikoemääritys tehdään 2-5 päivän välein ja hoidon vakiintuessa veri-kokeessa käydään 4-6 viikon välein. Sähköistä rytminsiirtoa odottavat 
käyvät 
 seurantaverikokeessa vähintään kerran viikossa.  
Seurantaverikokeessa voitte käydä oman terveyskeskuksen laboratoriossa. Pitkäaikaisseurannassa verikoekontrolli kannattaa ajoittaa muutamaa 
päivää ennen  annosmääräyksen loppumista. Näin vältetään turha kiire vastauksen saamisessa. INR-verikoe on mahdollista ottaa sovitusti myös 
oman alueen neuvolassa tai kotisairaanhoidon toimesta. Marevan-annostusohjeen voitte soittaa verikoetta seuraavana päivänä oman alueenne 
ajanvarauksesta tai hakea kirjallisen  annostusohjeen. Mikäli INR-arvo on merkittävästi poikkeava, terveyskeskuksesta otetaan teihin yhteyttä. 
Näytteenottopäivänä voitte noudattaa edellisen  ohjeen mukaista annostusta. Mikäli INR-arvo ei pysy hoitotasolla, annostusta muutetaan. 
Muutokset tehdään varovasti ja ne näkyvät INR-arvoissa parin päivän viiveellä.  

Ohje jatkuu 



Ruokavalio  
 
Monipuolinen, runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä sisältävä ruokavalio on eduksi myös Marevan-lääkkeen käyttäjälle.  
K-vitamiini on ns. ”hyytymisvitamiini”. Marevanin annostelussa haetaan K-vitamiinin ja lääkkeen tasapainoa. Runsaasti K-vitamiinia sisältävien 
ruokien nauttimisessa tuleekin siksi välttää suurta päivittäistä vaihtelua.  
Ruokavalioon ei kannata tehdä äkillisiä muutoksia.  
Alkoholin käyttöä ei suositella. Kohtuullisesta kerta-annoksesta (esim. 1-2 olutta tai viinilasillista) ei ole haittaa, mutta runsas, pitkäkestoinen 
alkoholin käyttö ja Marevan-lääkitys eivät sovi yhteen.  
Lisätietoa ruokavalion vaikutuksista ja K-vitamiinia sisältävistä ruoka-aineista löydätte erillisestä Marevanin käyttäjän ruokavalio-oppaasta. Eri 
ruoka-aineiden koostumustietoja löydätte myös www.fineli.fi 
 
Muiden lääkkeiden yhteensopivuus  
Ilman lääkärin määräystä Marevanin käyttäjän ei pidä käyttää muita kipu-kuumelääkkeitä kuin paracetamolia (esim. Panadol®, Para-Tabs®, 
Paramax®), ei myöskään kipuvoiteita.  
Sienilääkityksillä (myös voiteilla) voi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia Marevanin kanssa, joten niiden käytöstä on hyvä neuvotella lääkärin 
kanssa.  
Uutta lääkitystä aloitettaessa kertokaa lääkärille että olette Marevanin käyttäjä, jolloin lääkäri arvioi lääkkeiden yhteensopivuuden Marevanin 
kanssa.  
Luontaistuotteet (esim. Mäkikuisma, Ubikinoni, Ginseng) ja erilliset vitamiinivalmisteet saattavat vaikuttaa Marevan-lääkkeen tehoon, joten 
niiden käytöstä on hyvä neuvotella lääkärin kanssa.  
 
Muuta huomioitavaa  
Ennen leikkauksia ja toimenpiteitä kertokaa lääkärille Marevan-hoidosta, koska lääkeannosta saatetaan joutua tilapäisesti vähentämään 
vuotovaaran takia.  
Voimakas oksentelu, ripulointi, kuume tai tulehdus saattaa vaikuttaa Marevanin imeytymiseen, joten ylimääräinen seurantaverikoe on silloin 
syytä ottaa.  
Ottakaa pikaisesti yhteyttä omaan terveyskeskukseenne tai yöaikaan Seinäjoen keskussairaalan päivystyspoliklinikalle mikäli teillä ilmenee: 
• Äkillistä hengenahdistusta tai rintakipua  
• Poikkeuksellista päänsärkyä, vatsakipua tai heikotusta  
• Verivirtsaisuutta  
• Verisiä tai mustia ulosteita  
• Voimakasta nenäverenvuotoa tai ienverenvuotoa, selittämättömiä mustelmia  

http://www.fineli.fi/


Ohje nitron käytöstä potilaalle 

Seinäjoen keskussairaala, sisätaudit 
 

Sydänlihaksen hapenpuute 
Sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuva kipu voi tuntua keskellä rintalastaa tai laaja-alaisemmin rinnalla. Kipu voi säteillä myös keskelle 
selkään lapojen väliin, leukaperiin, hartioihin, olkavarsiin tai vatsaan. 
 
Nitrotabletit / sumutteet ovat lääkkeitä sydänperäiseen kipuun ja sen ehkäisyyn 
Nitrovalmiste laajentaa verisuonia lisäten sydänlihaksen veren ja hapen saantia. Näin sydänlihaksen työskentely helpottuu ja 
hapenpuutteesta johtuva rintakipu lievittyy.  Nitron vaikutus alkaa nopeasti. Nitrovalmistetta on joko kielenalustablettina tai 
suihkevalmisteena. Nitrotabletti laitetaan kielen alle, jossa se liukenee. Nitroa ei niellä. Sumutepullo pidetään sitä käytettäessä 
pystyasennossa ja sumute suunnataan kielen päälle hengitystä pidättäen. Sumutetta ei ole tarkoitettu hengitettäväksi.  Nitro ei aiheuta 
tottumusta, eikä se kerry elimistöön. Nitron sivuvaikutuksena voi olla päänsärkyä ja verenpaineen laskua, joka voi aiheuttaa huimausta tai 
pyörtymisen.  Jos mahdollista, ota nitro aina lepoasennossa. 
 
Toiminta rintakivun aikana 
Asetu hyvään lepoasentoon, jos mahdollista ja pane ½-1 nitrotablettia kielen alle tai 1 - 2 sumutetta kielen päälle. Sumutteiden väli tulee olla 
vähintään 30 sekuntia. Nitro vaikuttaa noin 2 - 3 minuutissa, jolloin kipu tavallisesti helpottaa. Ellei kipu poistu, ota uusi nitro / sumute noin 5 
min. välein 3 – 4 kertaa. Jos kipu on ankara tai ellei kipu kolmannen nitron jälkeen helpota soita ambulanssi numerosta 112. Ambulanssin 
tullessa saat nopeasti asiantuntevaa hoitoa ja turvallisen kuljetuksen sairaalaan.  
 
Nitron käyttö ennaltaehkäisevästi 
Jos rintakipua tulee helposti rasituksen aikana, on suositeltavaa käyttää nitroa ennaltaehkäisevästi. Laita nitrotabletti kielen alle tai sumute 
kielen päälle 3 – 4 minuuttia ennen rasitusta ja voit välttyä kivulta. 
Jos nitron kulutus on runsasta, ota yhteyttä lääkäriin. 
Muista pitää nitrovalmiste aina mukanasi. Tabletteja on hyvä pitää mukana 5 - 6 kpl suljetussa valosuojatussa pullossa. Älä laita pulloon 
muita tabletteja tai pumpulia, koska nämä imevät nitrotableteista vaikuttavan lääkeaineen ja nitron teho vähenee. 
Nitro kirvelee hieman kielen alla. Jos kirvelyä ei enää tunnu, tableteista on teho vähentynyt. Jos tabletit murenevat niiden vaikutus vähenee, 
vaihda ne uusiin. 
Jos sumutin ei toimi normaalilla tavalla, irrota pumpun nuppi ja puhdista se lämpimällä vedellä. Puhdista tarvittaessa sumuttimen reikä 
neulalla. 
Uusi nitrot vähintään vuoden välein. 
  
Mikäli teillä on kysyttävää tai jokin sepelvaltimotautiin liittyvä asia askarruttaa mieltänne voitte ottaa yhteyttä sydänhoitajaan, puh. 06 
415 4518, Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 



Fysioterapiaohjeita sydäninfarktin jälkeen 
 
 
Liikuntaohjeet toipilasvaiheen aikana 
Toipilasvaihe sydäninfarktin jälkeen kestää noin kuukauden. Ensimmäisinä viikkoina liikunnan tulee olla rauhallista ja kevyttä, jotta sydän saa aikaa 
toipua rauhassa.  
Suositeltavin liikuntamuoto on kävely. Aloita kävely sen pituisesta matkasta, jonka olet sairaalassa kävellyt yhtäjaksoisesti.  
Säännöllinen liikunta lisää sydänlihaksen hiussuonimuodostusta ja siten parantaa verenkiertoa ja lisää sydämen hapensaantia. Liikunta nopeuttaa 
fyysisen suorituskyvyn palautumista ja sydämen toipumista sydäninfarktin jälkeen. Toipilaan on tunnettava vointinsa liikunnan jälkeen virkistyneeksi ja 
rentoutuneeksi.  
Liiku toipilasvaiheessa mieluummin useita kertoja päivässä kuin pitkään kerralla. Liikunta saa tuntua aluksi kevyeltä, toipumisen edetessä hieman 
rasittavalta. Liikunnan tarkoitus on virkistää, se ei saa viedä kaikkia voimia. Aloita tasamaakävelystä. Lisää rasittavuutta vähitellen matkaa pidentämällä 
ja kävelemällä vaihtelevassa maastossa. Myöhemmin voit lisätä myös vauhtia. Vauhti on sopiva silloin, kun hengityksesi tehostuu, mutta pystyt silti 
puhumaan normaalisti. 
                                                                                 
  
Aloita kävelylenkit rauhallisesti tai tee edeltävästi kevyitä verryttelyliikkeitä. Tällöin sydämen ja koko kehon verenkierto vilkastuu, hengitys tehostuu ja 
lihasten hapensaanti paranee. Alkulämmittelyn myötä sydän valmistautuu tulevaan kuormitukseen ja työskentelee taloudellisesti.  
Älä lopeta rasitusta yhtäkkiä, vaan muista loppuverryttely tai venyttely. Siten vältät äkillisen verenpaineen laskun ja lihasten kipeytymisen.  
Arkiliikunta on yhtä arvokasta kuin varsinainen liikuntasuoritus. Kevyitä kotitöitä voit tehdä heti sairaalasta kotiutumisen jälkeen, ne ovat osa 
kuntoutumistasi. 
Vältä kuitenkin ensimmäisinä viikkoina raskaita, sydäntä kuormittavia töitä. Tällaisia ovat mm. painavien taakkojen nostaminen ja kantaminen sekä 
pitkäaikainen kumarassa tai kädet koholla työskentely. Raskaimpiin kotitöihin voit palata vähitellen toipumisen edetessä.  
  
 
Rintakipuun asti kuormittavaa liikuntaa tulee välttää. Jos kuitenkin tunnet rasituksen yhteydessä rintakipua tai hengenahdistusta, hiljennä tai pysähdy. 
Ota tarvittaessa nitro. 
Liikuntaa ei tule harrastaa: 
o väsyneenä, sairaana tai huonovointisena 
o välittömästi jonkin muun ruumiillisen tai henkisen rasituksen jälkeen 
o kovalla pakkasella, helteellä tai kylmällä tuulisella säällä 
o välittömästi aterian tai sydänlääkkeiden oton jälkeen (pidä 1-2 tunnin tauko) 
o alkoholia nauttineena tai krapulassa 
o jos olet juuri tupakoinut 
  
 

Ohje jatkuu 



Autolla ajo: 2- 4 viikkoa sydäninfarktin jälkeen on autolla ajaminen kielletty. Myöhemmin autolla ajaessa on hyvä pitää taukoja ja jaloitella verenkierron 
parantamiseksi.  
Saunominen: 1-2 viikkoa sydäninfarktin jälkeen voit alkaa kevyesti saunoa. Sopiva saunan lämpötila on noin 60–70 °. Saunaan mennessä vointi tulee olla hyvä. 
Saunaan mennessä ei saa ottaa nitrovalmisteita, koska saunan ja lääkkeen yhteisvaikutus laskee verenpainetta liikaa.  
 
Pyöräily: Parin viikon kuluttua sydäninfarktista voit aloittaa pyöräilyn tasaisessa maastossa.  
Uiminen: Uiminen on hyvä aloittaa vasta toipilasvaiheen jälkeen. Nopeaa lämpötilan vaihtelua on syytä välttää. Huolehdi riittävästä vilvoittelusta saunan jälkeen 
ennen uimaan menoa.  
Seksuaalisuus on yksi tärkeä osa elämäämme, seksi ei ole sen vaarallisempaa sydämelle kuin mikään muukaan fyysinen rasitus. Pitämällä hyvää huolta omasta 
kunnostasi autat myös sydäntäsi jaksamaan rasituksessa. Sairastetun sydäninfarktin jälkeen karkeana arviona voisi sanoa, että jos kahden kerroksen portaiden 
nousu sujuu hyvin, ei yhdynnälle ole estettä. Eli yhdyntä ei ole sydämelle kuormittavampaa kuin ripeä liikunta tai useat kotiaskareet. Erot ovat kuitenkin hyvin 
yksilöllisiä. Jos sydän ei kestä pientäkään rasitusta, voi ottaa käyttöön muita tapoja esim. hellyys, hyvänä pitäminen, syleily ja toisen huomioiminen.  
  
 
Liikunta toipumisvaiheen jälkeen 
Toipumisvaiheen jälkeen palaat vähitellen normaali arki, - harrastus- ja työelämään. Liikunnalla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia:  
o koholla oleva verenpaineen aleneminen 
o "hyvä kolesterolin" HDL:n kohoaminen 
o painonhallinnan edistäminen 
o henkinen virkistyminen 
o verisuonten kalkkeutumien hidastuminen ja väheneminen 
o sydänlihaksen verenkierron paraneminen ja pumppaustehon lisääminen 
o verisuonitukosvaaran väheneminen 
 
Vaatimatonkin liikunnan lisääminen tekee hyvää terveydelle. Suositeltava tavoite on 30–60 minuuttia 3-4 kertaa viikossa. 
Ihanneliikunta sepelvaltimotaudin kannalta 5-7 kertaa viikossa 30–60 minuuttia päivässä. Arki-hyötyliikuntaa voi lisätä mm. työmatkalle, kauppareissulle, koti- 
tai pihatöihin.  
  
 
Suorituskyky sairaalasta kotiutuessa: 
 
 
Liikuntaohjeet 
 
Viikot kotiutumisen jälkeen kävelymatka 
1 - 2 vk   
3 - 4 vk   
 
 Jos sinulle jää epäselviä asioita liikuntaan liittyen, voit ottaa yhteyttä Seinäjoen keskussairaalan fysioterapiaan arkipäivisin klo  
 8-9, puhelin 06 415 5145 



Fysioterapiaohjeita sydäninfarktin jälkeen 
 
 
Liikuntaohjeet toipilasvaiheen aikana 
Toipilasvaihe sydäninfarktin jälkeen kestää noin kuukauden. Ensimmäisinä viikkoina liikunnan tulee olla rauhallista ja kevyttä, jotta sydän saa aikaa 
toipua rauhassa.  
Suositeltavin liikuntamuoto on kävely. Aloita kävely sen pituisesta matkasta, jonka olet sairaalassa kävellyt yhtäjaksoisesti.  
Säännöllinen liikunta lisää sydänlihaksen hiussuonimuodostusta ja siten parantaa verenkiertoa ja lisää sydämen hapensaantia. Liikunta nopeuttaa 
fyysisen suorituskyvyn palautumista ja sydämen toipumista sydäninfarktin jälkeen. Toipilaan on tunnettava vointinsa liikunnan jälkeen virkistyneeksi ja 
rentoutuneeksi.  
Liiku toipilasvaiheessa mieluummin useita kertoja päivässä kuin pitkään kerralla. Liikunta saa tuntua aluksi kevyeltä, toipumisen edetessä hieman 
rasittavalta. Liikunnan tarkoitus on virkistää, se ei saa viedä kaikkia voimia. Aloita tasamaakävelystä. Lisää rasittavuutta vähitellen matkaa pidentämällä 
ja kävelemällä vaihtelevassa maastossa. Myöhemmin voit lisätä myös vauhtia. Vauhti on sopiva silloin, kun hengityksesi tehostuu, mutta pystyt silti 
puhumaan normaalisti. 
                                                                                 
  
Aloita kävelylenkit rauhallisesti tai tee edeltävästi kevyitä verryttelyliikkeitä. Tällöin sydämen ja koko kehon verenkierto vilkastuu, hengitys tehostuu ja 
lihasten hapensaanti paranee. Alkulämmittelyn myötä sydän valmistautuu tulevaan kuormitukseen ja työskentelee taloudellisesti.  
Älä lopeta rasitusta yhtäkkiä, vaan muista loppuverryttely tai venyttely. Siten vältät äkillisen verenpaineen laskun ja lihasten kipeytymisen.  
Arkiliikunta on yhtä arvokasta kuin varsinainen liikuntasuoritus. Kevyitä kotitöitä voit tehdä heti sairaalasta kotiutumisen jälkeen, ne ovat osa 
kuntoutumistasi. 
Vältä kuitenkin ensimmäisinä viikkoina raskaita, sydäntä kuormittavia töitä. Tällaisia ovat mm. painavien taakkojen nostaminen ja kantaminen sekä 
pitkäaikainen kumarassa tai kädet koholla työskentely. Raskaimpiin kotitöihin voit palata vähitellen toipumisen edetessä.  
  
 
Rintakipuun asti kuormittavaa liikuntaa tulee välttää. Jos kuitenkin tunnet rasituksen yhteydessä rintakipua tai hengenahdistusta, hiljennä tai pysähdy. 
Ota tarvittaessa nitro. 
Liikuntaa ei tule harrastaa: 
o väsyneenä, sairaana tai huonovointisena 
o välittömästi jonkin muun ruumiillisen tai henkisen rasituksen jälkeen 
o kovalla pakkasella, helteellä tai kylmällä tuulisella säällä 
o välittömästi aterian tai sydänlääkkeiden oton jälkeen (pidä 1-2 tunnin tauko) 
o alkoholia nauttineena tai krapulassa 
o jos olet juuri tupakoinut 
  
 

Ohje jatkuu 



Autolla ajo: 2- 4 viikkoa sydäninfarktin jälkeen on autolla ajaminen kielletty. Myöhemmin autolla ajaessa on hyvä pitää taukoja ja jaloitella verenkierron 
parantamiseksi.  
Saunominen: 1-2 viikkoa sydäninfarktin jälkeen voit alkaa kevyesti saunoa. Sopiva saunan lämpötila on noin 60–70 °. Saunaan mennessä vointi tulee olla hyvä. 
Saunaan mennessä ei saa ottaa nitrovalmisteita, koska saunan ja lääkkeen yhteisvaikutus laskee verenpainetta liikaa.  
 
Pyöräily: Parin viikon kuluttua sydäninfarktista voit aloittaa pyöräilyn tasaisessa maastossa.  
Uiminen: Uiminen on hyvä aloittaa vasta toipilasvaiheen jälkeen. Nopeaa lämpötilan vaihtelua on syytä välttää. Huolehdi riittävästä vilvoittelusta saunan jälkeen 
ennen uimaan menoa.  
Seksuaalisuus on yksi tärkeä osa elämäämme, seksi ei ole sen vaarallisempaa sydämelle kuin mikään muukaan fyysinen rasitus. Pitämällä hyvää huolta omasta 
kunnostasi autat myös sydäntäsi jaksamaan rasituksessa. Sairastetun sydäninfarktin jälkeen karkeana arviona voisi sanoa, että jos kahden kerroksen portaiden 
nousu sujuu hyvin, ei yhdynnälle ole estettä. Eli yhdyntä ei ole sydämelle kuormittavampaa kuin ripeä liikunta tai useat kotiaskareet. Erot ovat kuitenkin hyvin 
yksilöllisiä. Jos sydän ei kestä pientäkään rasitusta, voi ottaa käyttöön muita tapoja esim. hellyys, hyvänä pitäminen, syleily ja toisen huomioiminen.  
  
 
Liikunta toipumisvaiheen jälkeen 
Toipumisvaiheen jälkeen palaat vähitellen normaali arki, - harrastus- ja työelämään. Liikunnalla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia:  
o koholla oleva verenpaineen aleneminen 
o "hyvä kolesterolin" HDL:n kohoaminen 
o painonhallinnan edistäminen 
o henkinen virkistyminen 
o verisuonten kalkkeutumien hidastuminen ja väheneminen 
o sydänlihaksen verenkierron paraneminen ja pumppaustehon lisääminen 
o verisuonitukosvaaran väheneminen 
 
Vaatimatonkin liikunnan lisääminen tekee hyvää terveydelle. Suositeltava tavoite on 30–60 minuuttia 3-4 kertaa viikossa. 
Ihanneliikunta sepelvaltimotaudin kannalta 5-7 kertaa viikossa 30–60 minuuttia päivässä. Arki-hyötyliikuntaa voi lisätä mm. työmatkalle, kauppareissulle, koti- 
tai pihatöihin.  
  
 
Suorituskyky sairaalasta kotiutuessa: 
 
 
Liikuntaohjeet 
Viikot kotiutumisen jälkeen kävelymatka 
1 - 2 vk  ____________________ 
3 - 4 vk  ____________________  
 
 Jos sinulle jää epäselviä asioita liikuntaan liittyen, voit ottaa yhteyttä Seinäjoen keskussairaalan fysioterapiaan arkipäivisin klo  
 8-9, puhelin 06 415 5145 


