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1. Kohonneen verenpaineen hoitoketjun tarkoitus 

Kohonnut verenpaine on edelleen keskeinen sydän- ja verisuonisairauksien 

riskitekijä. Useimmiten kohonneen verenpaineen hoito on toteutettu vajavai-

sesti. 

 

Tämä hoitoketju on laadittu Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -

suosituksen pohjalta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta varten 

https://www.kaypahoito.fi/hoi04010#readmore. Hoitoketjun tavoite on te-

hostaa ja yhdenmukaistaa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa 

ja hoitoa. Erityisesti pyritään edistämään elintapamuutoksia. Hoitoketju on 

tarkoitettu alueen verenpainepotilaita hoitaville lääkäreille ja muulle henkilö-

kunnalle mukaan lukien yksityiset terveysasemat ja apteekit. 

 

Aksilan ohjausryhmä hyväksyi hoitoketjun 27.5.2016 ja sen päivitys hyväksyt-

tiin 21.1.2021. Hoitoketju tarkistetaan kohonneen verenpaineen alueellisessa 

hoitoketjun kehittämistyöryhmässä vuosittain. Työryhmän jäsenet ovat liit-

teessä 4. 

 

2. Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken 

 

2.1 Terveyskeskukset, työterveyshuolto ja lääkäriasemat 

Terveyskeskukset, työterveyshuolto palvelumuodosta riippumatta ja lääkäri-

asemat vastaavat verenpainetaudin seulonnasta, perusdiagnostiikasta, hoi-

dosta ja seurannasta. Työterveyshuollossa potilaita hoidetaan yrityksen kans-

sa sovitun työterveyshuoltosopimuksen kattavuuden mukaisesti. Lakisäätei-

sen terveystarkastussopimuksen omaavien työpaikkojen työntekijöiden ve-

renpainetaudin hoito toteutuu terveyskeskuksessa. Työterveyshuolto täyttää 

perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseviä tehtäviä niissä sopimuksissa, jotka 

sallivat työterveyspainotteisen sairausvastaanoton. 

 

Lukuun ottamatta päivystystilanteita verenpainepotilaan perusselvittelyt teh-

dään perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Mikäli herää epäily se-

kundaarisesti verenpainetaudista, potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon. 

Tehdyt tutkimukset ja aloitettu hoito kirjataan lähetteeseen.  

 

Vaikeahoitoisessa verenpainetaudissa (hoitotavoitetta ei saavuteta kolmois-

lääkitykselläkään) konsultoidaan ensisijaisesti terveyskeskuk-

sen/työterveyshuollon omaa sisätautilääkäriä, mikäli sellainen on käytettävis-

sä. Tarvittaessa potilas lähetetään erikoissairaanhoidon konsultaatioon. Mikäli 

työterveyshuollon sopimukseen ei sisälly erikoislääkäreiden konsultaatioita, 

potilas lähetetään joko terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon riippuen 

verenpainetaudin vaikeusasteesta. 

2.2 Seinäjoen keskussairaala 

Seinäjoen keskussairaala vastaa verenpainepotilaiden erikoissairaanhoidosta. 

Sisätautien vastaanotolla alle 130/80, poliklinikka toimii konsultaatiopisteenä 

hankalahoitoisille verenpainepotilaille sekä epäiltäessä ja hoidettaessa sekun-

daarista hypertensiota. Sairaanhoitopiiri vastaa osaltaan terveydenhoitohenki-

https://www.kaypahoito.fi/hoi04010#readmore
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lökunnan koulutuksesta. Päivystyspoliklinikka ja tarpeen mukaan päivystys-

osasto, tehovalvonta ja tehohoidonyksikkö toimivat hoitopaikkana hyperten-

siivisessä hätätilanteessa. Kardiologian ja nefrologian osasto A32 vastaa tar-

vittaessa verenpainepotilaiden osastohoidosta ja -selvittelystä. Kun potilas 

siirtyy terveyskeskuksen tai työterveyshuollon seurantaan, kerrotaan hänelle, 

että hänen tulee itse varata kontrolliajat. 

 

Yhteystiedot: sisätautien poliklinikka, sh Seija Anthes puh 06 415 6084; päi-

vystyspoliklinikka (konservatiivinen) puh 06 415 3077, osastonylilääkäri Ari 

Mäenpää 06 415 4661. 

2.3 Seinäjoen keskussairaalan kliinisen fysiologian yksikkö 

Seinäjoen keskussairaalan kliinisen fysiologian yksikkö vastaa Seinäjoen kes-

kussairaalassa tehtävistä verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinneistä sekä tar-

vittaessa ohjaa alueen terveyskeskuksissa tehtäviä rekisteröintejä. Terveys-

keskukset informoivat SeKS:n fysiologian yksikköä siitä, miten ne mahdolli-

sesti järjestävät pitkäaikaisrekisteröinnit itsenäisesti, sekä asiassa tapahtuvis-

ta muutoksista. 

Yhteystiedot: Seinäjoen keskussairaala, fysiologian yksikkö, Y-talo 3B kerros, 

Koskenalantie 18, puh 06 415 4686, ylilääkäri Esa Kauppila puh 044 474 

4586. 

3. Verenpaineen mittausmenetelmät 

3.1 Verenpaineen mittaus vastaanotolla  

Mittaukset tehdään puolueettomassa teknisessä ja kliinisessä testauksessa 

hyväksytyllä verenpainemittarilla olkavarresta.  Ammattikäytössä olevien lait-

teiden toiminta ja mittaustarkkuus tarkistetaan joka toinen vuosi. 

 

Mansetiksi valitaan: 

 Pieni aikuisten mansetti (kumipussiosan leveys 12 cm), kun olkavarren 

ympärysmitta on 26–32 cm 

 Keskisuuri aikuisten mansetti (kumipussiosan leveys 14–15 cm), kun 

olkavarren ympärysmitta on 33–41 cm 

 Suuri mansetti (kumipussiosan leveys 18 cm), kun olkavarren ympä-

rysmitta on yli 41 cm. 

 

Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana vältetään raskasta fyysistä ponniste-

lua, tupakointia sekä kofeiinipitoisia juomia. 

 

Verenpaine voidaan mitata oikeasta tai vasemmasta olkavarresta. Uudelta ve-

renpainepotilaalta verenpaine mitataan toistetusti molemmista olkavarsista 

mahdollisen puolieron toteamiseksi. Mittauksessa käytetään sitä olkavartta 

josta mitattu verenpainetaso on korkeampi, mikäli ero yli 10mmHg. 

Painemansetti asetetaan olkavarteen siten, että kumipussin keskiosa on olka-

varsivaltimon päällä. 

 

Mittaus aloitetaan, kun tutkittava on istunut mittauspaikalla 5 minuuttia man-

setti olkavarteen kiinnitettynä. Mittauksen aikana tutkittava istuu kyynärvarsi 
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tuettuna mansetin alareuna sydämen alareunan tasolla. Olosuhteiden tulee ol-

la rauhalliset.  

 

Mittaus toistetaan 1–2 minuutin kuluttua. Molemmat tulokset kirjataan. 

 

Sykkeen säännöllisyys tarkistetaan. Jos syke on epäsäännöllinen, mittaus teh-

dään kuuntelumenetelmällä. Kuuntelumenetelmää käytettäessä stetoskoopin 

kalvo- tai suppilo-osa asetetaan tiiviisti mutta kevyesti kyynärtaipeeseen olka-

varsivaltimon päälle. 

 

Ortostaattisen hypotension toteamiseksi verenpaine mitataan iäkkäiltä ja dia-

beetikoilta myös makuulla sekä 1 ja 3 minuutin kuluttua makuulta seisomaan 

nousemisen jälkeen. 

3.2 Verenpaineen kotimittaus  

Käytä hyväksyttyä, mieluiten ns. olkavarsimittaria https://stridebp.org/bp-

monitors. Rannemittaria suositellaan käytettäväksi vain silloin, jos olkavarren 

mallin johdosta oikean kokoisen mansetin käyttö ei ole mahdollista. 

Laitteen mahdollisesti saa lainaksi terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. 

Pidempikestoista seurantaa varten potilaan kannattaa ostaa se itse. 

Mittausohjeet: ks. liite 3. 

 

Laite tulee huoltaa säännöllisesti ja kalibroida kahden vuoden välein. 

3.3 Verenpaineen vuorokausimittaus  

Vuorokausirekisteröinti on aiheellinen  

 epäiltäessä valkotakkihypertensiota 

 epäiltäessä yöllistä tai piilevää (masked) hypertensiota 

 epäiltäessä verenpaineen kohtauksellista nousua tai laskua 

 epäiltäessä lääkehoidon aikaista hypotensiota 

 kun vastaanotto- ja kotimittausten välillä on huomattava ristiriita 

 arvioitaessa huonoa hoitovastetta, kun määrättyinä on vähintään 3 

lääkettä 

Rekisteröinnissä verenpaine mitataan yölevossa tyypillisesti tunnin välein ja 

päivällä puolen tunnin välein. Vain SeKS:n fysiologian yksikön hyväksymiä 

menetelmiä ja laitteita käytetään.  

https://stridebp.org/bp-monitors
https://stridebp.org/bp-monitors
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4. Verenpaineen luokittelu ja seuranta terveydenhoitajan vastaanotolla 

 

Luokittelun perustuu hoitohenkilökunnan tekemiin mittauksiin, koska lääkä-

rin vastaanotolla verenpaine usein nousee tavanomaista korkeammalle. Seu-

raavassa kuviossa esitetyt arvot ovat hoitohenkilökunnan mittauksia. Kotimit-

tauksessa raja-arvot ovat 5 mmHg matalammat. 

 

Jos verenpaine on koholla vastaanottomittauksissa, kohonneen verenpaineen 

diagnoosi tulee varmistaa ensisijaisesti vastaanoton ulkopuolisilla mittauksil-

la. Elleivät vastaanoton ulkopuoliset mittaukset ole toteutettavissa, diagnoo-

sin tulee perustua toistettuihin vastaanotolla tehtäviin mittauksiin. 

 

Hypertensiivinen kriisi on kuvattu erikseen jäljempänä. 

 

 

Kuva 1. Verenpaineen luokittelu ja seuranta terveydenhoitajan vastaanotolla 
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Taulukko 1. Uuden potilaan vastaanottomittauksiin perustuva verenpainetason luokitus 

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito –suositus, 2020 (viitattu 21.1.2021). www.käypähoito.fi 

 

Luokka SVP (mmHg)  DVP (mmHg) 

Optimaalinen < 120 ja < 80 

Normaali 120–129 ja/tai 80–84 

Korkea normaali 130–139 ja/tai 85–89 

Kohonnut verenpaine 

Lievästi kohonnut 140–159 ja/tai 90–99 

Kohtalaisesti kohonnut 160–179 ja/tai 100–109 

Huomattavasti kohonnut ≥ 180 ja/tai ≥ 110 

Hypertensiivinen kriisi ≥ 200 ja/tai ≥ 130 

Isoloitunut systolinen hypertensio
1

 ≥ 140 ja < 90 

1

 Vaikeusaste luokitellaan systolisen verenpaineen mukaan. 
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Taulukko 2. Vastaanottopainetta vastaavat paineet kotimittauksille ja pitkäaikaisrekisteröinnille. 

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito –suositus, 2020 (viitattu 21.1.2021). www.käypähoito.fi 

 

Vastaanottopai-

ne, mmHg 

Kotipai-

ne, 

mmHg 

Pitkäaikaisrekis-

teröinti, 24 t, 

mmHg 

Pitkäaikaisrekis-

teröinti, päivä, 

mmHg 

Pitkäaikaisrekisteröinti, yö, 

mmHg 

120/80 120/80 115/75 120/80 100/65 

130/80 125/80 125/75 130/80 110/65 

140/90 135/85 130/80 135/85 120/70 

150/90 140/85    

160/100 145/90  

 

 

 

Kuva 2. Kohonneen verenpaineen seulonta ja diagnosointi. Jos verenpaine on koholla vastaanottomit-

tauksissa, kohonneen verenpaineen diagnoosi tulee varmistaa ensisijaisesti vastaanoton ulkopuolisilla 

mittauksilla. Elleivät vastaanoton ulkopuoliset mittaukset ole toteutettavissa, diagnoosin tulee perustua 

toistettuihin vastaanotolla tehtäviin mittauksiin. Lähde: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of 

arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-104 

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito –suositus, 2020 (viitattu 21.1.2021). www.käypähoito.fi 

 
* 
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 Kuvassa tyydyttävä on nykyisin korkea normaali (EPSHP:n hoitoketjutyöryhmän lisäys) 

5. Kohonneen verenpaineen selvittely 

 

5.1 Avoterveydenhoito 

 

5.1.1 Anamneesi: 

Potilaan muut hoitoon vaikuttavat sairaudet: sydän- ja verisuonisairaudet, 

diabetes, munuaissairaus, astma, kihti 

 

Lähisuku: hypertensio, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaus (erityi-

sesti työikäisellä) 

 

Elintavat: tupakka, alkoholi, liikunnan vähyys, lakritsa, runsas suolan käyttö, 

huumeiden käyttö, psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus 

 

Hypertension kulku: alkaminen, eteneminen 

  

Lääkkeiden käyttö: steroidit, nuha-, yskän- ja allergialääkkeet, osa psyyken-

lääkkeistä (erityisesti noradrenaliinin ja MAO:n estäjät), tulehduskipulääkkeet, 

siklosporiini, takrolimuusi ja epoetiini voivat nostaa verenpaineita   

 

5.1.2 Kliininen tutkimus: 

Yleishabitus, BMI, vyötärön ympärysmitta, sydän- ja keuhkoauskultaatio, vat-

san palpaatio (maksa ja munuaiset), valtimoista syke ja suhina (aortta, a. ca-

rotis, femoralis, radialis, ADP, ATP) 

 

5.1.3 Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset: 

PVK, U-albkre, U-kemseul, P-krea, eGFR, P-K, -Na, fP-Lipidit, fP-gluk, EKG sekä 

tarvittaessa proBNP, thorax-rtg ja munuaisten UÄ-tutkimus 

 

5.1.4 Kohde-elinvauriot: 

Vasemman kammion hypertrofia (LVH) diagnosoidaan ensisijaisesti EKG:n 

avulla. EKG-ohjelmat laskevat ja kertovat, mikäli LVH-kriteerit täyttyvät. 

 

Sydämen UÄ mikäli todettu LBBB tai muu kammionsisäinen johtumishäiriö, 

etiologialtaan epäselvä sydämen vajaatoiminta, epäily läppäviasta tai aiemmin 

tutkimaton FA/muu merkittävä rytmihäiriö. 

 

Silmänpohjien huolellinen tutkimus on syytä tehdä aina, kun diastolinen pai-

ne > 120 mmHg tai kun potilaalla on huomattava hypertensio ja diabetes, po-

tilas lähetetään arvioon SeKS/silmätautien poliklinikalle. 

 

5.2 Erikoissairaanhoito 
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Potilas tulee lähettää erikoislääkärin arvioon seuraavissa tilanteissa. 

 

5.2.1 Hypertensiivinen hätätilanne 

 hoidetaan sairaalassa  

 nykyisin harvinainen  

 systolinen verenpaine > 200 mmHg tai diastolinen > 130 mmHg ja oirei-

nen kohde-elinvaurio 

o sydämen vajaatoiminta  

o etenevä munuaisten vajaatoiminta  

o aivo-oireita 

o retinavuotoja tai -eksudaatteja, papillaödema 

 

5.2.2 Oireeton hypertensiivinen kriisi tarpeen ja tilanteen mukaan 

 verenpaine > 200/130 ilman oireita 

 voidaan hoitaa myös avoterveydenhoidossa aloittamalla välittömästi ta-

vanomainen lääkitys ja tarkastamalla vaste 1-3 vrk kuluttua 

 HUOM! oireettomalla potilaalla verenpaineen laskemisesta nopeavaikuttei-

silla lääkkeillä ei ole osoitettu hyötyä 

 

5.2.3 Hoitoresistentti hypertensio:  

 kolmoislääkitys (sisältäen diureetin) ei laske verenpainetta hoitotasolle  

 

5.2.4 Epäily sekundaarisesta hypertensiosta  

Sekundaarisen hypertension syitä on lueteltu liitteessä 1. Hypertensio on se-

kundaarinen vain muutamassa prosentissa tapauksista. Sekundaarista hyper-

tensiota tulee epäillä seuraavissa tapauksissa: 

 nuori potilas (< 30 v) 

 hypokalemia  

 äkkiä alkanut tai vaikeutunut hypertensio  

 

5.2.5 Munuaissairaus tai sen epäily  

 eGFR pienenee nopeasti > 25 % tai laskee toistetusti < 60 ml/min tai  

 ilmenee jatkuva albuminuria (vakaassa tilassa olevan potilaan U-AlbKre 

toistetusti > 30 mg/mmol huolimatta lääkityksestä ACE:n estäjällä tai 

ATR:n salpaajalla) 

5.2.6 Hoito-ongelmat  

Tarpeen mukaan hoito-ongelmat, lähinnä vaikeudet sopivan lääkityksen löy-

tämisessä.Myös hypertension hoitoa komplisoiva sydänsairaus (sepelvaltimo-

tauti, läppäviat, rytmihäiriöt) voi olla aihe erikoissairaanhoidon arvioon. 

 

5.2.7 Raskaudenaikainen hypertensio (hoitoa ei käsitellä tässä hoitoketjussa) 

 

6. Kohonneen verenpaineen ehkäisy ja hoito elintapamuutoksilla  

 

 Korvataan runsassuolaiset elintarvikkeet vähäsuolaisilla ja luovutaan suo-

lan käytöstä ruoanvalmistuksessa ja ruokapöydässä.  
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 Kaliumin saantia voidaan kasvattaa lisäämällä täysjyväviljavalmisteiden, 

kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöä.  

 

 Valitaan rasvattomia tai vähärasvaisia elintarvikkeita ja käytetään kohtuul-

lisesti margariinia ja kasviöljyä. Kahdella viikoittaisella rasvaisesta kalasta 

valmistetulla aterialla varmistetaan kalarasvojen riittävä saanti. N-3-sarjan 

monityydyttymättömien rasvojen saantia voidaan lisätä myös käyttämällä 

rypsiöljypohjaista margariinia ja rypsiöljyä.  

 

 Kohonnutta lepoverenpainetta voidaan vähentää kohtuullisesti kuormitta-

valla kestävyystyyppisellä liikunnalla, esim. reippaalla kävelyllä, jonka kes-

to on vähintään 30 minuuttia päivässä yhtenä tai useampana jaksona ja 

joka toistuu useimpina päivinä viikossa, mieluimmin päivittäin.  

 

 Ylipainoisia (BMI > 25 kg/m
2

) kohonneesta verenpaineesta kärsiviä kan-

nustetaan laihtumaan tavoitteena 5 - 10 %:n vähenemä lähtöpainosta. 

 

 Alkoholin keskimääräisen viikkokulutuksen tulisi miehillä olla enintään 14 

annosta (160 g alkoholia) ja naisilla 9 annosta (100 g alkoholia), eikä päi-

väkulutus saisi olla yli 5 annosta (55 g alkoholia). 

7. Lääkehoidon aiheet 

Huomattavasti kohonnut verenpaine vastaanotolla (≥ 180/110), aloitus heti. 

Kohtalaisesti kohonnut verenpaine vastaanotolla (≥ 160/100) toistuvasti to-

dettuna, aloitus 2 kk:ssa. 

Lievästi kohonnut verenpaine vastaanotolla (≥ 140/90), jos potilaalla on 

 diabetes 

 https://www.kaypahoito.fi/imk01216kohde-elinvaurio 

 munuaissairaus 

 oireinen sydän- tai verisuonisairaus 

lääkitystä tulee harkita em. potilailla myös, jos verenpaine ≥ 

130/80  

 muillakin, ellei 3-6 kk elintapahoidolla VP-tavoite < 140/90 

toteudu 

 

  

 

Katso tarkat lääkehoidon aiheet, jos verenpaine pysyy elintapahoidoista huo-

limatta kohonneena, Käypä hoito-suosituksen kuvasta 3 ja kuvasta 4 seuraa-

villa sivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaypahoito.fi/imk01216
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Kuva 3. Vastaanottopainetasoon perustuva hoitokaavio 

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito –suositus, 2020 (viitattu 21.1.2021). www.käypähoito.fi 
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Kuva 4. Kotipainetasoon perustuva hoitokaavio  

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito –suositus, 2020 (viitattu 21.1.2021). www.käypähoito.fi 

Huomaa välitön lääkehoidon aloitus kotipainetasolla (≥ 145/90) 

 

KELA:n kriteerit kohonneen verenpaineen lääkehoidon erityiskorvattavuudelle 

eivät sovellu lääkehoidon aiheiksi. Ne ovat siihen tarkoitukseen liian tiukat. 

Käytettäessä hinnaltaan edullisia lääkkeitä erityiskorvattavuus harvoin muo-

dostuu potilaalle kynnyskysymykseksi. 
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8. Hoidon tavoite, seuranta ja mahdollinen lopettaminen 

 

Tavoitetasot: 

 

 Yleinen tavoite < 140/90, kotimittauksissa < 135/85 

 Diabeetikoilla tavoite < 140/80, kotimittauksissa < 135/80 

 Munuaissairauspotilailla ja muilla suuren kardiovaskulaarisen vaaran  

(>10 %) potilailla tavoite < 130/80, kotimittauksissa < 125/80 

o kardiovaskulaarinen vaara arvioidaan FINRISKI-laskurilla 

https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-

laskuri 

 Yli 80-vuotiailla voidaan tyytyä tasoon < 150/90 tai kotimittauksissa < 

140/85, jos pyrkimys alempaan tasoon aiheuttaa haittavaikutuksia 

 

Seuranta 

 

Potilasta tulee kannustaa verenpaineen omaseurantaan.  

 

Hoidon aloituksen tai muutoksen jälkeen suositellaan 1-2 kk:n välein seuran-

takäyntejä, kunnes verenpaineen hoitotasapaino on saavutettu. Joka käynnillä 

arvioidaan verenpainetaso, sykkeen säännöllisyys, elintavat sekä lääkehoidon 

ja hoitotavoitteen toteutuminen. Syyt mahdolliseen huonoon hoitovasteeseen 

on selvitettävä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, onko hyperten-

siodiagnoosi oikea (valkotakkihypertension mahdollisuus), onko lääkitys ai-

heuttanut haittavaikutuksia tai onko hoitomyöntyvyydessä tarkentamista. 

 

Diureettia käyttävän potilaan plasman kalium- ja natriumtaso määritetään 

lääkkeen aloittamista seuraavalla tarkastuskäynnillä, samoin ACE:n estäjää tai 

ATR-salpaajaa käyttäviltä potilailta lisäksi plasman kreatiniinitaso. Jos viimeksi 

mainituilla kreatiniini nousee yli 15-20 %, on suositeltavaa pyytää sisätauti-

lääkäriä ottamaan kantaa asiaan.  

 

Kun verenpaine on saatu tavoitetasolle, suositellaan ainakin 1-2 vuoden välein 

tehtäviä seurantakäyntejä. Näiden yhteydessä arvioidaan kohde-elinvauriot (U-

AlbKre, P-krea/eGFR, EKG) ja verenpainelääkitykseen liittyvät laboratorioko-

keet (P-Na, P-K). Osasta seurantakäynneistä voi vastata sairaanhoitaja tai ter-

veydenhoitaja, jos paikallisesta hoitoketjusta on sovittu. Myös puhelinkontak-

teja ja sähköistä asiointia voidaan hyödyntää hoitotavoitteessa olevien poti-

laiden seurannassa. Pelkkä reseptien uusiminen ilman tilannearviota ei ole 

hyväksyttävä käytäntö. 

 

Verenpainepotilaan seurantakäyntien ja -tutkimusten tarve arvioidaan yksilöl-

lisesti riippuen kohde-elinvaurioista, lääkityksestä ja lisäsairauksista. Muiden 

kardiovaskulaaristen vaaratekijöiden (esim. diabetes, dyslipemia) seurannasta 

päätetään erikseen. 

 

Lääkityksen vähentämistä ja asteittaista lopettamista voi harkita, jos kompli-

soitumaton verenpaine on pysynyt yhdellä verenpainelääkkeellä ja elintapa-

muutoksilla ihanteellisena (<120/80) ainakin yhden vuoden.  

 

https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri


 

 

 

  

   

 

Hyväksyjä Aksilan ohjausryhmä 21.1.2021 Kohonneen verenpaineen hoitoketju 

Laatija Kohonneen verenpaineen alueellinen 

hoitoketjun kehittämistyöryhmä 

4750-2016-O 

Sijainti Intra ja www  

14 

 

9. Syitä ja ratkaisumahdollisuuksia kohonneen verenpaineen huonoon hoitovasteeseen 

Kun verenpaineen tavoitetaso jää saavuttamatta, syy voi johtua lääkäristä, po-

tilaasta tai hoitojärjestelmästä (taulukko 3).  Viimeistään tällöin on syytä laatia 

hoitosuunnitelma, johon kirjataan verenpaineen tavoitetaso, muut mahdolli-

set tavoitteet sekä seurannan tarve. Hoitosuunnitelman laativat hoitaja ja po-

tilas yhdessä tarvittaessa lääkärin ohjauksessa. Yhdessä sovitut ja kirjatut ta-

voitteet toteutuvat paremmin kuin ammattilaisen antama suullinen ohjeistus. 

 

Syy Ratkaisumahdollisuus 

Lääkäri tai hoitaja 

 Kohonneen verenpaineen tunnistamatta 

jääminen 

 Riittämätön elintapaohjaus 

 Lääkehoidon liian myöhäinen aloittaminen 

 Lääkehoidon riittämätön tehostaminen 

 Lääkeaineinteraktiot 

 Vuorovaikutuksen puutteet 

 Sekundaarinen hypertensio 

 Verenpaineen mittaus, kotimittaustulosten 

tulkinta 

 Elintapojen kartoitus, motivoiva haastattelu 

 Hoitosuositusten noudattaminen 

 Hoitosuositusten mukainen lääkeyhdistel-

mien käyttö 

 Lääkityksen kokonaisarviointi 

 Hoidosta päättäminen yhdessä potilaan 

kanssa, ymmärrettävät ja havainnolliset hoi-

to-ohjeet 

 Ks. eksogeenisen tai sekundaarisen hyper-

tension epäily 

Potilas 

 Riittämätön elintapahoito (lihavuus, liikun-

nan puute, suolan käyttö, lakritsiuutetta si-

sältävät tuotteet, alkoholi, tupakka) 

 Verenpaineen kotimittaus riittämätöntä tai 

väärin tehtyä 

 Lääkkeiden haittavaikutukset 

 Verenpainetta kohottavat lääkkeet 

 Epäselvät hoitotavoitteet 

 Lääkehoidon toteutumatta jääminen 

 Potilaan ohjaus ravitsemusterapeutin tai ter-

veydenhuollon ammattilaisen antamaan elin-

tapaneuvontaan 

 Kotimittausten ohjeistus ja seuranta 

 Mahdollisten lääkehaittojen kartoitus ja hoi-

to 

 Lääkityksen kokonaisarviointi 

 Suullinen ja kirjallinen potilasneuvonta 

 Hoitosuunnitelma 

 Lääkityksen säännöllisen käytön tiedustelu, 

hinnaltaan edullisten lääkkeiden käyttö 

 Mahdollisimman yksinkertainen lääkehoito 

 Kerran päivässä annosteltava lääkitys (jos 

mahdollista), lääkkeenoton yhdistäminen 

päivärutiineihin, lääkeannostelijan käyttö 

Hoitojärjestelmä 

 Hoitoon pääsyn vaikeus 

 Hoidon jatkuvuuden toteutumatta jääminen 

 Hoidon seurannan vaikeus 

 Riittävä lääkärien ja hoitajien määrä, hoito-

tiimit 

 Pitkäaikaiset potilas-lääkäri- tai potilas-

hoitajasuhteet 

 Sähköisesti tai puhelimitse tapahtuva seu-

ranta 

Taulukko 3. Syitä ja ratkaisumahdollisuuksia kohonneen verenpaineen huonoon hoitovasteeseen 

Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito –suositus, 2020 (viitattu 21.1.2021. www.käypähoito.fi 
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Liite 1. Sekundaarisen hypertension syitä: 

 

Renaalinen eli munuaissairaudesta johtuva hypertensio (yleisin) 

Renovaskulaarinen hypertensio  

Primaarinen hyperaldosteronismi  

Akromegalia  

Cushingin oireyhtymä  

Feokromosytooma  

Primaarinen hyperparatyreoosi  

Hypo- ja hypertyreoosi 

Uniapnea 

Aivokasvaimet  

Aortan koarktaatio 

Monogeeniset taudit (esim. Liddlen syndrooma) 

 

 

 

 

Liite 2. Ravitsemusohjeita kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon 

 Vältä suolan ja suolaa sisältävien mausteseosten käyttöä ruoanvalmistuk-

sessa ja pöytämausteina. 

 Vältä runsassuolaisia elintarvikkeita. Valitse leivät, liha- ja kalajalosteet, 

juustot ja valmisruoat vähäsuolaisina (pakkausmerkintä "vähemmän suolaa" 

tai "suolaa vähennetty" tai Sydänmerkki) 

 Syö runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja (500 grammaa/vrk). 

 Suosi rypsiöljyjä ja rypsiöljypohjaisia kasvimargariineja. 

 Käytä rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita. 

 Syö kalaa vähintään kahdesti viikossa. 

 Laihduta, jos olet ylipainoinen tai lihava. 

 Käytä alkoholia enintään kohtuullisesti. 

 Vältä lakritsiuutetta sisältäviä tuotteita esim. lakritsaa ja salmiakkia. 



 

 

 

Liite 3. Verenpainekortti  

lähde https://www.svpy.fi/@Bin/171658/Verenpainekortti.pdf 

 

https://www.svpy.fi/@Bin/171658/Verenpainekortti.pdf
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Liite 4. Kohonneen verenpaineen alueellisen hoitoketjun kehittämistyöryhmä vuonna 2021 

Nimi  Organisaatio  

 

Leena Mäkirintala 

ylilääkäri, työryhmän pu-

heenjohtaja Seinäjoen terveyskeskus  

Ari Mäenpää 

 

osastonylilääkäri EPSHP, sisätaudit  

 

Ioannis Stogiannidis ylilääkäri Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue  

Anne Pollari sairaanhoitaja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue  

 

Heidi Ylinen terveyskeskuslääkäri Kuntayhtymä Kaksineuvoinen  

 

Kati Annola 

 

sairaanhoitaja 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen  

 

Tarja Saari sairaanhoitaja Lapuan terveyskeskus  

 

Riitta Tapaninen terveydenhoitaja Kuusiolinna Terveys oy  

 

Leena Mäkirintala ylilääkäri Seinäjoen terveyskeskus  

 

Päivi Peltomäki sairaanhoitaja Seinäjoen terveyskeskus  

 

Maria Lehto sairaanhoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä   

 

Mari Toivonen työterveyshoitaja Seinäjoen Työterveys Oy  

Niina Peltoniemi vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Työelämäpalvelut  

Mari Harju-Säntti vastaava työterveyshoitaja Terveystalo Seinäjoki Työterveys  

 

Seija Anthes sairaanhoitaja EPSHP, sisätautien plk  

Esa Kauppila ylilääkäri EPSHP, fysiologian yksikkö  

Matti Rekiaro/Liisa 

Länsipuro 14.6.2021 

lähtien ylilääkäri 

EPSHP, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö 

Aksila  

 

ylilääkäri 

EPSHP, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö 

Aksila  

Reetta-Maija Luhta 

kehittämissuunnittelija, 

sihteeri 

EPSHP, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö 

Aksila,   

 

 

 


