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Johdanto 

 

Terveydenhuoltolain1 8 §:n mukaan terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja 

hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan tulee olla laadukasta, tur-

vallista ja asianmukaisesti toteutettua1. Terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri on yksilöiden 

ja yhteisön tapa toimia siten, että varmistetaan potilaiden saaman hoidon turvallisuus. Poti-

lasturvallisuuskulttuuri sisältää potilaiden turvallista hoitoa edistävän systemaattisen toiminta-

tavan sekä sitä tukevan johtamisen, arvot ja asenteet.  Potilasturvallisuuskulttuuriin kuuluu 

riskien arviointi, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. 

Tätä kulttuuria vahvistamalla vähennetään hoitoon liittyviä riskejä ja potilaille hoidon aikana 

aiheutuvia haittoja. Potilasturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisesti sovittujen, tutki-

mukseen ja kokemukseen perustuvien käytäntöjen soveltamista.2 Tämän suosituksen tavoit-

teena on parantaa potilasturvallisuutta ohjaamalla potilasta ja häntä hoitavia terveydenhuol-

lon henkilöitä ehkäisemään painehaava ja tiedostamalla painehaavan syntymekanismi ja 

siihen yhteydessä olevat riskitekijät. Näin voidaan vaikuttaa painehaavojen esiintyvyyden 

vähenemiseen. 

 

Tässä suosituksessa käytetään asiakkaista ja potilaista yhdenmukaisesti termiä potilas sekä 

termiä ammattihenkilö(-t) tarkoittamaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöitä. Suo-

situs kohdistuu aikuispotilaiden painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen. Painehaavan 

hoitoa suosituksessa ei käsitellä.  

 

Painehaavaa on aiemmin kutsuttu makuuhaavaksi. Termimuutos johtuu etiologian tarkentu-

misesta. National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Ad-

visory Panel (EPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) määrittelevät paine-

haavan paikalliseksi ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurioksi. Määritelmän mukaan 

painehaava sijaitsee tavallisesti luisen ulokkeen kohdalla, ja sen aiheuttaja on paine tai paine 

ja venytys yhdessä. Painehaava ja sen vakavuus luokitellaan kansainvälisen suosituksen3 

mukaan neljään asteeseen sekä kahteen lisäluokkaan. Jokainen aste määritellään ihon ja 

sen alla olevien pehmytkudosten näkyvien vaurioiden mukaan.3,4 (Liite 1. SHHY Painehaa-

vahelpperi) 

  

Painehaavoja syntyy eri-ikäisille potilaille muun muassa akuutti- ja pitkäaikaishoidossa sekä 

avoterveydenhuollossa ja niiden syntyyn liittyy useita edistäviä tai sekoittavia tekijöitä. Tär-

kein painehaavan synnyn syy on paine, kudosvenytys ja kitka, jotka usein yhdistyvät potilaan 

kyvyttömyyteen muuttaa itse asentoaan. Painehaavan patofysiologisia tekijöitä ei ole vielä 

pystytty täysin selvittämään, mutta ulkoisen paineen aiheuttaman kudosstressin käynnistä-

mää kudosvauriota pidetään tärkeänä etiologisena tekijänä.  Myötävaikuttavina tekijöinä 

voivat toimia myös esim. alentunut kudosten elastisuus, huono ravitsemus, ihon kosteus ja 

ihon sekä kudosten venyminen hankauksen vaikutuksesta joko yksinään tai näiden tekijöiden 

yhdistelminä. Painehaavan syynä voi myös olla jokin lääkinnällinen hoitoväline tai -laite, 

kuten dreeni tai happimaski.4-8  

 

Painehaava aiheuttaa potilaalle kipua ja kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa 

elämänlaatua. Sen komplikaatioina voivat olla muun muassa haavainfektio, sepsis ja pa-

himmillaan kuolemanvaara. Painehaavan hoito on pitkäkestoista pidentäen sairaalassaoloai-

kaa.9 Yli puolet (60 %) painehaavoista jää terveydenhuollossa havaitsematta.10 Toisaalta 

painehaavaa ei osata tunnistaa ja se saatetaan sekoittaa esimerkiksi inkontinenssin aiheut-

tamaan ihovaurioon.4,6,11 
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Painehaavojen esiintyvyys vaihtelee eri maissa. Suomessa painehaavoja arvioidaan synty-

vän vuosittain 55 000–85 000 potilaalle. Näiden aiheuttamat suorat kustannukset ovat noin 

420 milj. €, mikä on 2-3 % terveydenhuollon kuluista.12 Kustannuksista yli puolet on henkilös-

tökuluja ja noin 20 % tarvikekuluja.13–15 Painehaavojen ehkäisykustannukset ovat vain kym-

menesosa niiden aiheuttamista hoitokustannuksista.15  

 

Painehaavan ehkäisyssä olennaista on painehaavariskissä olevien potilaiden tunnistaminen 

ja luu-ulokekohtiin kohdistuvan paineen ja venytyksen poistaminen tai minimointi. Riskipoti-

laiden tunnistamisessa käytetään validoitua riskimittaria yhdistettynä potilaan kliiniseen arvi-

oon. Painehaavariskin arviointi tulee tehdä kahdeksan tunnin kuluessa potilaan saavuttua 

terveydenhuollon potilaaksi ja sen jälkeen, kun potilaan tila muuttuu oleellisesti.4  

 

Maailmalla on kehitetty kymmeniä erilaisia riskimittareita painehaavapotilaiden tunnistami-

seksi.16–18 Riskimittarin käytön tarkoituksena on tunnistaa ne potilaat, jotka tarvitsevat hoito-

työn toimintoja painehaavan synnyn ehkäisemiseksi. Erityisryhmille, kuten pienille lapsille, 

selkäydinvaurioisille ja tehohoitopotilaille, on olemassa omat riskimittarinsa.7,10,19 Riskimittarin 

käyttö antaa kuvan hoidettavien potilaiden tilasta ja sairauden vaikeusasteesta sekä työkalu-

ja kokonaisvaltaisen hoitotyön strategian luomiselle.  

 

Potilasturvallisuus on kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien ammattihenkilöiden 

ja potilaiden yhteinen asia. Ammatillisuuteen kuuluu keskeisesti jokaisen työntekijän ja kun-

kin ammattiryhmän vastuu potilasturvallisuudesta sekä sitoutuminen sen edistämiseen arvi-

oimalla ja kehittämällä omaa työtään, osaamistaan ja toimintaansa turvallisemmaksi.2  

Painehaavan syntyminen on haittatapahtuma, josta tulee aina tehdä haittatapahtumailmoi-

tus.20–22 Vuosina 2010–2014 Suomessa on tehty 30–50 potilasvahinkoilmoitusta vuosittain 

painehaavoihin liittyen potilasvakuutuskeskukselle (Taulukko 1). Ilmoituksista keskimäärin 

joka neljäs on johtanut korvauksiin.23  

 

Taulukko 1. Painehaavoista tehdyt ja korvatut potilasvahinkoilmoitukset 2010–201423 

 

Suomessa painehaavojen tunnistaminen ja ehkäisymenetelmät vaihtelevat organisaatioittain 

tai jopa organisaatioiden sisällä. Tämä vuoksi tarvitaan yhtenäinen kansallinen suositus oh-

jaamaan toimintatapoja.  

 

Tämän kansallisen suosituksen laadinnan taustalla on syksyllä 2014 julkaistu kansainvälinen 

Painehaavojen ehkäisy ja hoito-suositus4. Lupa kansainvälisen suosituksen käyttöön lähtee-

nä ja sen hyödyntämiseen on saatu 2.3.2015 EPUAP suositustyöryhmän puheenjohtaja 

Lisette Schoonhovenilta. Kansainvälistä suositusta on täydennetty lisähakujen avulla 

(1.8.2013–31.5.2014) ja kansallisten terveydenhuollon erityispiirteiden huomioinnilla.  

 

Laajasta englanninkielisestä suosituksesta on Suomen Haavanhoitoyhdistyksen toimesta 

suomennettu Painehaavojen ehkäisy ja hoito. Tiivistelmä suosituksesta: 

http://www.shhy.fi/hoito-ja-toimintaohjeet/stop-info/.24 

 

http://www.shhy.fi/hoito-ja-toimintaohjeet/stop-info/
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Suosituksen tavoite ja keskeiset käsitteet  

Suosituksen tavoite  
Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä on näyttöön perustuva 

suositus, jonka ensisijaisena tavoitteena on koota yhteen paras mahdollinen näyttö aiheesta. 

Tämän näytön avulla voidaan tunnistaa painehaavariskissä olevat potilaat vaiheessa, jolloin 

ehkäisevät toimet ovat potilaan kannalta vaikuttavia, merkityksellisiä ja turvallisia sekä kus-

tannusvaikuttavia potilaan ja yhteiskunnan kannalta. Ehkäisevät hoitotyön toiminnot kuuluvat 

hoidon jokaiseen vaiheeseen. Samalla painehaavojen esiintyvyys vähenee. Hoitosuosituk-

sen tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, opettajien ja 

opiskelijoiden sekä potilaiden ja omaisten tietoisuutta painehaavojen ehkäisystä ja tunnista-

misesta.  

Kohderyhmät  
Suositus koskee aikuispotilaan painehaavan ehkäisyä ja tunnistamista, joita tässä suosituk-

sessa on käsitelty otsikoilla riskitekijät ja riskin arviointi, ihon ja kudosten kunnon arviointi ja 

ihon hoito, ravitsemus, asentohoito ja kuntoutus, yleissuosituksia makuualustoista ja istuin-

tyynyistä, lääkinnällisten hoitovälineiden ja -laitteiden aiheuttamien painehaavojen ennalta-

ehkäisy, erityisryhmät, painehaavan hoitotyön kirjaaminen ja ammattihenkilöiden osaaminen 

ja koulutus. 

Suosituksessa ei käsitellä painehaavan paikallishoitoa eikä kirurgista hoitoa. Kansallinen 

hoitosuositus toimii käytännön hoitotyön työkaluna niin laitos- kuin kotihoidossa. Sen käyttä-

jäkohderyhmät ovat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat 

että potilaat ja omaiset.  

Keskeiset käsitteet  
Painehaava on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavalli-

sesti luisen ulokkeen kohdalla ja sen aiheuttaja on paine tai paine ja venytys yhdessä. Pai-

nehaavoihin liittyy lukuisia niiden syntyä edistäviä tai sekoittavia tekijöitä. Näiden tekijöiden 

merkitys on kuitenkin vielä epäselvä.3,4 

Painehaava on syntytavaltaan monimutkainen ja sen syntyä ei ole vielä pystytty täysin selvit-

tämään. Joskus painehaavat syntyvät hyvinkin nopeasti, kuten odotettaessa ensiavussa, 

leikkauksen aikana, tehohoidon ensimmäisinä päivinä tai siirtokuljetuksen aikana. Toisaalta 

painehaava voi syntyä huomattavalla viiveellä varsinaisesta laukaisevasta tilanteesta ja pai-

nehaava todetaankin vasta myöhemmin toisella osastolla tai toisessa hoitopaikassa.7,12 

Suosituksessa painehaavojen ehkäisyä ja tunnistamista tarkastellaan seuraavien hakuter-

meinä käytettyjen sanojen avulla:  

- painehaava, makuuhaava (Decubiti, Decubitus, Trophic Ulcer, Ischaemic Ulcer, Pres-

sure   Injury, MeSH terms: Pressure Ulcer, Bedsore, Bed Sore, Decubitus Ulcer, Pres-

sure Sore)  

- ehkäisy, ennaltaehkäisy (MeSH terms: Prevention, Control, Prevention & Control) 

- riskinarviointi, tunnistaminen (MeSH terms: Risk Assessment) 

- luokittelu (Classification). 
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Menetelmät  

Tämän hoitotyön suosituksen taustalla on syyskuussa 2014 julkaistu kansainvälinen paine-

haavojen ehkäisy ja hoito -suositus4, jonka valmistumisesta ovat vastanneet seuraavat asian-

tuntijaorganisaatiot: European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure 

Ulcer Advisory Panel (NPUAP) ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) (EPUAP, 

NPUAU & PPPIAP, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline 

2014). Kansainväliseen suositukseen järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus on tehty aikaväliltä 

11/2008 - 31.7.2013. Suosituksesta löytyy lisätietoa http://internationalguideline.com sivuilta 

ja suosituksen tiivistelmän virallinen suomennos osoitteesta http://www.shhy.fi/hoito-ja-

toimintaohjeet/stop-info/.24 

Kansainvälinen painehaavojen ehkäisy ja hoito -suositus on arvioitu AGREE II-lomakkeella. 

AGREE-menetelmällä tarkastellaan koko suositusta: sen tavoitetta ja tarkoitusta, sidosryh-

mien osallistumista, suosituksen täsmällisyyttä, esityksen selkeyttä, käytettävyyttä ja toimitta-

jien riippumattomuutta. Arvioinnissa todettiin kansainvälisen suosituksen4 täyttävän AGREE-

menetelmän mukaiset laadulliset vaatimukset, joskin joitain AGREE-lomakkeessa olevia 

kohtia ei pystytty todentamaan. Näitä olivat: 1) suosituksen ulkoista arviointia ei kuvata, 2) 

päivityksen suunnitelmaa ei kuvata, 3) käyttöönottoa ei kuvata, 4) resurssien vaikutuksia 

suosituksen soveltamisessa ei kuvata, 5) laatijoiden sidonnaisuuksia ei kuvata, 6) laatijoiden 

nimet ryhmittäin ilmoitettiin, mutta tarkemmat tiedot esitettiin vain NPUAP, EPUAP ja PPPIA 

edustajien osalta. 

Tässä kansallisessa suosituksessa on viitattu kansainväliseen suositukseen vain niiltä osilta, 

jotka käsittävät painehaavan ehkäisyn ja tunnistamisen. Huomioitava on, että kansainvälinen 

suositus ei sovellu kaikilta osin Suomeen erilaisten menetelmien, välineiden, tuotteiden tai 

säännösten vuoksi. Tämän vuoksi tässä suosituksessa on tiivistetty aihealueittain suomalai-

seen terveydenhuoltoon soveltuvat osat. 

Lupa käyttää kansainvälistä suositusta lähteenä on saatu EPUAP suositustyöryhmän pu-

heenjohtaja Lisette Schoonhovenilta. Lupa ei kata suosituslausekkeiden suoraa käyttöä. 

Kansainvälinen suositus on erittäin laaja sisältäen yhteensä 417 suosituslauseketta. Näiden 

lisäksi 75 suosituslausekkeessa oli yhteensä 143 täydentävää lauseketta. Tässä kansallises-

sa suosituksessa on päädytty mahdollisimman tiiviiseen esittämistapaan, joten kansainväli-

sen suosituksen sisältöjä on yhdistetty ja suosituslauseet on muokattu vastaamaan suoma-

laista hoitotyön käytäntöä. 

Tiedonhaku ja tiedonlähteiden valinta 
Tähän hoitotyön suositukseen tehtiin lisätiedonhaut ajalta 1.8.2013–31.5.2014 täydentämään 

kansainvälistä suositusta. Haut tehtiin Itä-Suomen yliopiston informaatikon toimesta haku-

termejä yhdistellen erilaisilla hakulauseilla (Liite 1).  

Aineiston mukaanottokriteerit olivat seuraavat: 

- painehaavan ehkäisyä ja tunnistamista käsittelevä artikkeli  

- julkaisuaika 1.8.2013–31.5.2014, tällöin ei mukana kansainvälisessä suosituksessa 

- kieli: suomi tai englanti 

- aikuiset 

- tieteellinen julkaisu (esim. ei konferenssiabstrakti, ei editorialteksti) 

- saatavilla oleva artikkeli (jos embargoaika, mahdollisuus ostaa). 

Aineiston poissulkukriteerit olivat seuraavat: 

- julkaisuaika muu kuin 1.8.2013–31.5.2014 

http://internationalguideline.com/
http://www.shhy.fi/hoito-ja-toimintaohjeet/stop-info/
http://www.shhy.fi/hoito-ja-toimintaohjeet/stop-info/
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- kieli muu kuin suomi, englanti 

- ikäryhmä: lapset (alle 18 vuotta)  

- aihe: muu kuin ehkäisy ja tunnistaminen. 

Haut tehtiin seuraaviin tietokantoihin: CINAHL, Cochrane, JBI, Ohtanen, PubMed, Scopus, Web of 

Science. 

 

Lisäksi tehtiin manuaalinen haku seuraavien organisaatioiden sivuille vuosien 2013–2014 

aineistoihin: European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), The Agency for Healthcare Re-

search and Quality's (AHRQ), Institute for Healthcare Improvement (IHI), American Nurses Associati-

on (ANA), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), World Health 

Organization (WHO), kansalliset ja kansainväliset väitöskirjat ja aiheeseen liittyvien lehtien sisällysluet-

telot (Haava-lehti, Tehohoito-lehti).  
 

Hakujen tuloksena saatiin yhteensä 352 artikkelia tai katsausta, joista 144 haettiin kokoteksti-

tarkasteluun. Näistä 66 artikkelia tai katsausta arvioitiin JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslis-

tojen mukaan ja 59 valittiin lopulliseen suositukseen vietäväksi. Tietokantahaut ja niiden 

tulokset on esitetty kuviossa 1. 

 
 

Kuvio 1. Tietokantahaut ajalta 1.8.2013–31.5.2014 ja niiden tulokset. 

 

Kaikki 66 kriittiseen arviointiin mukaan otettua katsausta ja artikkelia arvioitiin Joanna Briggs 

Instituutin kriteereiden25 avulla pareittain, parin jäsenten työskennellessä toisistaan riippumat-

ta. Lopulliseen katsaukseen mukaan otetun artikkelin tai katsauksen tuli täyttää yli puolet 

kriteereistä molempien arvioijien mielestä. Erimielisyydet ratkaistiin käyttämällä kolmatta 

arvioijaa ja tarpeen mukaan työryhmässä keskustellen. Suositukseen hyväksyttiin yhteensä 

59 katsausta tai artikkelia, joista 11 katsausta, 39 tutkimusartikkelia ja yhdeksän asiantunti-

jamielipiteeseen pohjautuvaa artikkelia. Tutkimuksista 14 käsitteli kohortti- tai tapaus kontrol-

liasetelmalla tehtyä tutkimusta, kaksi kokeellista tutkimusta, 19 kuvailevaa, määrällistä tutki-

musta ja neljä laadullista (tulkinnallinen tai kriittinen) artikkelia. 
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Kansallisessa suosituksessa käytetyt menetelmät 
 

Tässä suosituksessa tietokannoista saadut hakutulokset tallennettiin MS Excel-ohjelman 

taulukkoon tietojen uuttamiseksi. Taulukkoa täydennettiin työskentelyn edetessä. Taulukko 

sisälsi tiedot muun muassa artikkelien kirjoittajista, nimestä, julkaisusta sekä sisäänotto- ja 

poissulkusyistä. Mukaan otettujen tutkimusten kohdalla lisättiin tiedot arviointituloksista (2 

työryhmän jäsentä) ja näytönasteesta. Lisäksi omiin sarakkeisiinsa kirjattiin pääkohdat, mitä 

artikkeleista nousi suhteessa kansanvälisen suosituksen osiin (Riskitekijät ja riskinarviointi, 

Ravitsemus jne.). Analyysiin mukaan otettujen artikkeleiden arviointi ja näytönasteen vah-

vuuden määrittäminen toteutettiin pareittain. Pari arvioi ensin itsenäisesti jokaisen artikkelin 

ja sen jälkeen päätti yhdessä lopullisesta arvioinnista.   
 

Suosituslauseiden laadinnassa on otettu huomioon suosituksen soveltuvuus painehaavan 

ehkäisyyn ja tunnistamiseen suomalaisessa hoitotyössä. Kansainvälistä suositusta on käytet-

ty soveltuvin osin pääotsikoiden ja suosituslauseiden muodostamisessa kansainvälisen suo-

situsryhmän luvan antamassa laajuudessa. 
 

Uusien suosituslauseiden taustalle tehtiin näytönastekatsaukset painehaavan kirjaamisesta 

sekä ihon ja kudosten arvioinnista. Ne eivät sisältyneet kansainväliseen suositukseen. 
  

Näytön vahvuus 
Näytön vahvuus ilmoitetaan kansainvälisen suosituksen käyttämien näytön tasojen (1-5) 

mukaan.4 Näytön vahvuuden tasot on auki kirjoitettu taulukossa 2.24 
 

Taulukko 2. Näytön vahvuuden tasot24   
 Interventiotutkimukset Diagnostiset tutkimukset Prognostiset  tutkimukset 

T
a
s
o
 
1 

Satunnaistetut tutkimukset, joissa on 
selkeät tulokset ja vähäinen virheen 
riski TAI järjestelmällinen kirjallisuus-
katsaus tai meta-analyysi Cochrane- 
metodologian mukaan tai täyttää AMS-
TAR-arviointityökalusta ainakin yhdek-
sän yhdestätoista laatukriteeristä. 

Järjestelmällinen katsaus korkea-
laatuisista (poikkileikkaus-) tutki-
muksista sellaisten laadunarvioin-
tivälineiden mukaan, joissa on 
yhdenmukainen viitestandardi ja 
sokkouttaminen. 

Järjestelmällinen katsaus 
laadunarviointivälineiden 
mukaan korkealaatuisista 
prospektiivisista (pitkittäis-)  
kohorttitutkimuksista. 

T
a
s
o
 
2 

Satunnaistetut tutkimukset, joiden 
tulokset ovat epävarmoja ja virheen 
mahdollisuus on kohtalaisesta korke-
aan. 

Yksittäisiä korkeatasoisia (poikki-
leikkaus-) tutkimuksia sellaisten 
laadunarviointivälineiden mukaan, 
joissa on yhdenmukainen viite-
standardi ja perättäisten henkilöi-
den sokkoutus. 

Prospektiivinen 
kohorttitutki-
mus. 

T
a
s
o
 
3 

Satunnaistamattomia tutkimuksia, 
joissa on rinnakkainen tai saman-
aikainen 
vertailuryhmä. 

Ei-perättäisiä tutkimuksia tai tut-
kimuksia, joissa ei ole yhdenmu-
kaista viitestandardia. 

Prognostisten tekijöiden ana-
lyysi yhden ryhmän koehenki-
löistä satunnaistetussa kont-
rolloidussa tutkimuksessa. 

T
a
s
o
 
4 

Satunnaistamaton tutkimus, jossa 
on vertailuryhmänä tutkimuksen 
ajankohtaa vanhempi vertailuryh-
mä. 

Tapaus-verrokkitutkimuksia tai 
huono/ei-riippumaton viitestan-
dardi. 

Tapaustutkimuksia tai tapaus-
verrokkitutkimuksia tai huono-
laatuinen prognostinen kohort-
titutkimus, retrospektiivinen 
kohorttitutkimus. 

T
a
s
o 
 
5 

Tapaussarja ilman vertailuryh-
mää. Koehenkilöiden määrä 
ilmoitettu.  
 

Mekanismeihin perustuva päätte-
ly, diagnostista osuvuutta selvit-
tävä tutkimus (ei viitestandardia). 
 

Ei sovellettavissa. 
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Näytön asteen arviointi  
Suosituslauseiden näytön asteen arviointiin käytettiin taulukko 3 esitettyä ja kansainvälisessä 

suosituksessa käytettyä asteikkoa A-C.4 Arvio näytön asteesta tehtiin suosituslauseen taus-

talla olevien tutkimusten asetelman ja menetelmällisen laadun arvioinnin perusteella huomi-

oiden tulosten sovellettavuus, yhdenmukaisuus ja pitävyys.  

 

Taulukko 3. Kansainvälisessä suosituksessa käytetty näytön asteen arviointiluokitus A-C.24  

Näytön aste 

A Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista 

kontrolloiduista tutkimuksista ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada 

painehaava). Tutkimuksesta saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat 

ohjetta. (edellytetään 1. tason tutkimuksia) 

B Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista 

tapaussarjoista, jotka on tehty ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä, joilla on riski saada 

painehaava. Sarjoista saadaan tilastollisia tuloksia, jotka johdonmukaisesti tukevat ohjetta. 

(2., 3., 4. ja 5. tason tutkimuksia) 

C Suositusta tukevat epäsuora näyttö (esimerkiksi tutkimukset, jotka on tehty terveille ihmisille 

tai muista kroonisista haavoista kärsiville ihmisille, tai sitä tukevat eläinkokeista saadut 

tulokset) ja/tai asiantuntijoiden mielipiteet. 
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Suosituslauseet  
 

Suositus perustuu kansainväliseen suositukseen: National Pressure Ulcer Advisory Panel, Euro-

pean Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and 

Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.4 Lupa suosituksen käyttöön ja hyödyn-

tämiseen on saatu 2.3.2015.  

 

Tämän suosituksen viitekehyksenä on käytetty edellä mainittua kansainvälistä suositusta ja sen 

suomenkielistä tiivistelmää. Tiivistelmään käännöksen on toteuttanut Suomen Haavanhoitoyhdis-

tys ry (SHHY) ja auktorisoitu kielenkääntäjä.24  

 

Kansainvälisen suosituksen kirjallisuutta on täydennetty painehaavan ehkäisyn ja tunnistamisen 

osalta järjestelmällisellä kirjallisuushaulla. Tämän suosituksen suosituslausekkeet perustuvat 

kansainväliseen suositukseen (lähdeviite4, sivunumero) sekä edellistä täydentävään kirjallisuus-

hakuun (lähdeviite numeroitu). 
 

Suosituslauseet esitetään seuraavien otsakkeiden alla: 

1. Riskitekijät ja riskin arviointi 

2. Ihon ja kudosten kunnon arviointi ja ihon hoito 

3. Ravitsemus 

4. Asentohoito ja kuntoutus 

5. Yleissuosituksia makuualustoista ja istuintyynyistä  

6. Lääkinnällisten hoitovälineiden ja -laitteiden aiheuttamien  

         painehaavojen ehkäisy 

7. Erityisryhmät 

8. Painehaavan hoitotyön kirjaaminen 

9. Ammattihenkilöiden osaaminen ja koulutus. 
 

 

1. Riskitekijät ja riskin arviointi  
Painehaavoilla on merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia.26 Lähtökohtana paine-

haavojen ehkäisyssä on riskipotilaiden tunnistaminen.4 Riskiluokituksen käyttöönotto on 

lisännyt tietoisuutta painehaavaongelmista. Lukuisia riskimittareita on kehitetty tutkimukselli-

seen ja kliiniseen käyttöön, joista 11 on validoitu.18 Otettaessa riskinarviointimittarit käyttöön, 

tulisi lisätekijöitä (esim. verenkierto, ihon kunto ja muut asiaankuuluvat riskitekijät) tarkastella 

osana kattavaa riskinarviointia. Riippumatta siitä, minkälainen riskinarviointimittari on raken-

teeltaan, kliininen arviointi on välttämätöntä.4 

 

Riskinarviointi tulee tehdä validoidulla mittarilla ja kliinisesti arvioiden heti potilaan 

hoitoon saavuttua tai viimeistään kahdeksan tunnin kuluttua potilaan hoitoon saapu-

misesta. (C) 4, s.41 

 Potilailla, joille tehdään riskin arviointi sairaalaan tulovaiheessa, todennäköisyys saada painehaava 

on pienempi.
27,28

  

 Riskinarviointi toistetaan tarvittaessa. Uusi arviointi tehdään, jos potilaan tilassa tapahtuu mikä 

tahansa merkittävä muutos.(C)
4, s.41

 

 Kattava ihon arviointi sisällytetään osaksi riskinarviointia, jotta ehjän ihon kaikki muutokset tulevat 

arvioiduiksi. (C)
4, s.41, 28

 

 Potilailla, joilla on uloste- tai virtsainkontinenssi, on huomattava riski saada painehaava.
29

   

 Painehaavariskipotilaalle tulee aina tehdä painehaavanehkäisysuunnitelma.(C)
4, s.42, 30

 

 Pelkästään riskinarviointi ei estä painehaavan syntyä.
 31,32
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Riskinarvioinnin tulee sisältää aktiivisuuden, liikuntakyvyn ja ihon kunnon arvioinnin. 

(B)4, s.43 Tämän lisäksi tulee tarkastella muita riskitekijöitä, kuten verenkiertoa. Riippu-

matta käytetystä riskinarviointimittarista kliininen arviointi on välttämätöntä. (C)4, s.42 

 Kliinisen arvioinnin lisäksi tulisi aina käyttää riskinarviointimittaria. Varoitus: Pelkkään riskinarvioin-

timittariin ei kuitenkaan tule luottaa arvioitaessa potilaan painehaavariskiä. (C)
4, s.51, 33

 

 Jos käytetään riskinarviointimittaria, tulee valita validi ja luotettava mittari, joka soveltuu kyseiselle 

potilasryhmälle. (C)
4, s.54, 34

  

 Liikkumattomuus ja liikunnan vähäisyys ovat merkittäviä riskitekijöitä painehaavan syntymiselle.
35,36

 

 Huomioidaan, että pääasiassa vuoteessa ja/tai tuolissa olevilla potilailla on riski painehaavan kehit-

tymiselle. (B)
4, s.43

 

 Riskinarvioinnissa tulee huomioida asentohoidon lisäksi myös riittävä ravitsemus, makuu- ja is-

tuinalustat sekä hyvä ihonhoito.
37

  

 Otetaan huomioon seuraavien tekijöiden vaikutus painehaavariskiin: verenkierto ja happeutuminen, 

huono ravitsemustila, ihon kosteuden lisääntyminen. (C)
4, s.45

 

 Huomioidaan potilaan painehaavanriskiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä: kehon lämpötilan nou-

su, korkea ikä, tuntoaistin heikkeneminen, veriarvojen muutokset (esimerkiksi alhainen Hb ja albu-

miini) ja yleinen terveydentila (C)
4, s.48

 sekä esimerkiksi kortikosteroidilääkityksen käyttö.
38–43

 

 Painehaavanriskiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä voivat olla myös pidentynyt hoitoon pääsyaika 

ja vakava tilanne perussairauksissa, kuten diabetes, perifeerinen laskimosairaus tai dementia.
44

 

    

 

2. Ihon ja kudosten arviointi ja ihon hoito  
Iho on ihmisen suurin elin. Sen tehtävänä on suojata kehoa ulkoisilta vaaratekijöiltä kuten 

mikrobeilta, kemikaaleilla, säteilyltä, liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä, siksi ihon eheys 

on tärkeää säilyttää.45 Painehaava on iho- ja kudosvaurio, joka rikkoo ihon eheyden. Paine-

haavan kehittymisen ensimmäiset merkit havaitaan ihon ja kudosten muutoksina, minkä 

vuoksi painehaavan ehkäisy edellyttää näiden huolellisen ja säännöllisen arvioinnin. Kun iho- 

ja/tai kudosmuutos havaitaan, voidaan oikein valituilla hoitotoimenpiteillä ehkäistä painehaa-

van kehittyminen.7 Ehkäisyssä tulee erityisesti huomioida ihon optimaalinen kosteus ja erit-

teiden hallinta. Ihon suojaamisessa kosteudelta ja hankaukselta voidaan käyttää tarkoituk-

seen soveltuvia haavasidoksia.46  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa tulee olla toimintaohje painehaavariskin 

arviointiin sisältäen ihon ja kudosten arviointimenettelyn. Jokaisessa hoitoyksikössä 

tulee olla sovittuna sinne soveltuvat ihon arviointikäytänteet sisältäen havaintojen 

paikantamisen kehon eri osiin ja arvioinnin toteuttamisen hoitoprosessin eri vaiheis-

sa. (C)4, s.60 

 

Koulutuksella tulee varmistaa hoitohenkilökunnan riittävä osaaminen kokonaisvaltai-

seen ihon ja kudosten arviointiin: vaalenevan/vaalenemattoman ihon punoitus, paikal-

lisen ihon kuumotus, turvotus ja kudosten kovettumisen tunnistaminen. (B)4, s.60 

 

Painehaavariskissä olevalle potilaalle tulee tehdä kokonaisvaltainen ihon arviointi 

välittömästi potilaan saavuttua hoitoon tai viimeistään kahdeksan tunnin kuluessa. 

Kotihoidossa arviointi tehdään ensimmäisen kotikäynnin yhteydessä. Lisäksi ihon 

arviointi tehdään jokaisen painehaavariskin arvioinnin yhteydessä yksilöllisen hoito-

suunnitelman mukaisesti ja aina potilaan siirtyessä toiseen hoitopaikkaan tai kotiutu-

essa. (C)4, s.60 

 Ihon arviointi tehdään tiheämmin, jos potilaan yleistilassa tapahtuu muutoksia. Lisäksi ihon arviointi 

on suositeltavaa tehdä aina, kun potilaan asentoa muutetaan. (C)
4, s.60
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 Ihon arviointi tehdään koko kehoon, huomioiden erityisesti kehon luiset ulokkeet: ristiluu, istuin-

kyhmyt, isosarvennoisten ja kantapäiden iho. (C)
4, s.60

 

 Ihon arvioinnin yhteydessä tehdyt havainnot kirjataan potilaan hoitosuunnitelmaan kohtaan ihon 

eheys. Havaintojen kirjaaminen on välttämätöntä, jotta muutokset potilaan ihon kunnossa tiedoste-

taan ja tieto siirtyy hoitotiimin jäsenille. (C)
4, s.60

 

  

Ihon arviointi sisältää ihon punoituksen, lämpötilan, turvotuksen ja kudoksen kiintey-

den muutoksen suhteessa ympäröivään ihoon ja kudokseen. (B)4, s.61  

 Ihon punoitus saattaa olla merkki kehittymässä olevasta painehaavasta ja siksi on tärkeää tunnis-

taa punoituksen aiheuttaja ja punoituksen syvyys ja laajuus. (C)
4, s.62

 

 Punoituksen arvioinnissa suositellaan käytettäväksi vaalenevan ja vaalenemattoman punoituksen 

tutkimisen menetelmää, jossa punoittavaa ihoa painetaan kolmen (3) sekunnin ajan sormella tai lä-

pinäkyvän muovilevyn avulla ja samalla havainnoidaan ihon vaaleneminen paineen vaikutuksesta. 

Mikäli iholla havaittu punoitus ei vaalene ihoa painettaessa, on se merkki ihon rakenteellisesta vau-

riosta kapillaarisuonissa ja mikroverenkierrossa. Tämä ihovaurio luokitellaan ensimmäisen asteen 

painehaavaksi ja se ennustaa luotettavasti toisen asteen painehaavan kehittymistä, jolloin ihon pin-

ta on jo rikkoutunut. Tummaihoisen henkilön ihon arvioinnissa saattaa ihon punoituksen arviointi ol-

la vaikeaa ihon voimakkaan pigmentaation vuoksi. (C)
4, s.61–62

  

 Lisäksi ihon arvioinnin yhteydessä tulee arvioida potilaan paikallistunutta kipuaistimusta. Painehaa-

vapotilaat ovat raportoineet kivun kokemusta, ja potilaan kivun kokemus paineelle altistuneessa 

kehon osassa on ennustanut painehaavan syntyä. (B-C)
4, s.63

 

 Tulevaisuudessa ultraäänikuvantaminen on mahdollisesti käytössä apuna ihon arvioinnissa.  Erityi-

sesti se antaa tietoa ihonalaisen kudoksen tilasta.
4, s.47

  

 

Painehaavariskissä olevan potilaan, jolla on virtsan- ja/tai ulosteen pidätyskyvyttö-

myys, ihoa tulee arvioida päivittäin ja joka kerta, kun ihoa puhdistetaan eritteestä. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää iäkkäisiin ja tehohoitopotilaisiin. (B) Näytönastekat-

saus48,49 

 

Mikäli potilaalla on käytössä ihon kanssa kosketuksessa oleva lääkinnällinen laite, iho 

tulee tarkistaa vähintään kaksi kertaa päivässä, jotta paineesta aiheutuneet iho- ja 

kudosvauriot havaitaan ajoissa. (C)4,s.64  

 Arviointi useammin kuin kaksi kertaa vuorokaudessa on tarpeen silloin, kun potilas altistuu kehon 

nesteiden määrän nopeisiin muutoksiin tai potilaassa on havaittavissa merkkejä paikallisesta tai 

laajasta kudosturvotuksesta. (C)
4, s.64

  

 

Potilaan asentohoidossa tulee välttää kehon paineen kohdistumista punoittavalle iho-

alueelle. (C)4, s.66  

 Punoitus iholla on merkki siitä, että kyseisen kehon osan iho ei ole palautunut paineen aiheutta-

masta kuormituksesta ja tarvitsee lisäaikaa palautumiseen. (C)
4, s.66

   

 

Iho tulee pitää puhtaana ja ihon kosteustasapaino optimaalisena, ja siksi iho tulee 

suojata liialliselta kosteudelta. (C)4, s.66   

 Kuivaa ihoa voidaan hoitaa kosteuttavalla paikallisesti levitettävällä ihovoiteella. Ihon puhdistuk-

sessa suositellaan käytettävän pH-tasapainotettua pesuainetta. (C)
4, s.68

   

 Potilaalla, jolla on painehaava, ihon hoito saattaa ehkäistä ihovaurioiden ja uusien painehaavojen 

syntymistä.
50

  

 

Kun potilaalla on todettu painehaavariski, ei hänen ihoaan saa hieroa tai hangata. (C)4, 

s.67 

 

 

http://www.hotus.fi/system/files/NAK_2_ihon-ja-kudosten-arviointi.pdf
http://www.hotus.fi/system/files/NAK_2_ihon-ja-kudosten-arviointi.pdf
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Potilaan pidätyskyvyttömyyden hoidolla/hallinnalla voidaan vähentää riskiä painehaa-

van kehittymiselle. (C)4, s.67   

 Ulosteen pidätyskyvyttömyyden hallinnassa tulee käyttää suljettua ja kertakäyttöistä hoitovälinettä 

ehkäisemään ulosteen aiheuttamaa ihon ärsytystä ja vähentämään ihon vaurioitumisalttiutta ja in-

fektioita.
51

   

 Pidätyskyvyttömyyden aiheuttamat ihotulehdukset tulee ehdottomasti ehkäistä ja hoitaa, koska 

niillä on todennäköinen yhteys painehaavan syntyyn.
52

   

 

Potilaan makuu- ja istuinalustaa valittaessa tulee huomioida sen vaikutus ihon kosteu-

teen ja lämpötilaan eli ihon mikroilmastoon. Lämpö kiihdyttää aineenvaihduntaa, aihe-

uttaa hikoilua ja vähentää kudoksen paineensietokykyä. Kosteus puolestaan alistaa 

ihoa vaurioille. Makuu- ja istuinalustojen materiaaleilla voidaan osittain vaikuttaa ihon 

kosteuden ja lämmön haihtumisnopeuteen. (C)4, s.71–72  

 

Potilaan vuodevaatemateriaaleja valittaessa harkitaan silkkiä muistuttavien kankaiden 

käyttöä mieluummin kuin puuvillaa tai puuvillasekoitteita kitkan ja venyttävien voimien 

vähentämiseksi. (B)4, s.73  

 

Lämmittimiä, kuten lämpötyynyt tai vuoteen lämmitin, ei saa laittaa suoraan kosketuk-

seen iholle tai painehaavalle. (C)4, s.72 

 

Painehaavan ehkäisyssä voidaan käyttää hankaukselle ja venytykselle alttiina olevilla 

kehon alueilla haavasidoksia suojaamaan ihoa. Sidosta valittaessa tulee huomioida 

sidoksen vaikutus mikroilmastoon, laittopaikan anatominen sijainti, sidoksen koko, 

laiton ja poiston helppous ja mahdollisuus arvioida ihoa säännöllisesti. Sidoksen käyt-

tö ei poista perusteellista ja säännöllistä ihon arvioinnin tarvetta. (C)4, s.72–73   

 

Ihoa on arvioitava painehaavan kehittymisen varalta jokaisen sidoksenvaihdon yhtey-

dessä tai vähintään päivittäin. Samalla tulee arvioida sidoksen sopivuus. Sidos on 

vaihdettava, jos se vaurioituu, irtoaa, löystyy tai kostuu voimakkaasti. (C)4, s.73   

 Polyuretaanivaahtosidokset kehon luisten ulokkeiden päällä (esim. kantapäät, ristiluu) 

saattavat ehkäistä painehaavoja. (B)4, s.72, 53  

 Ehkäisynä käytettävät sidokset eivät poissulje muita painehaavoja ehkäiseviä toimenpitei-

tä. (C)4, s.73  
 

 

3. Ravitsemus 
Huono ravitsemustila tai vajaaravitsemus voi toimia riskitekijänä painehaavojen synnyssä7. 

Puutteellinen proteiinin saanti vähentää kollageenin synteesiä ja siten haavan vetolujuutta ja 

hidastaa haavan sulkeutumista. Haavan paraneminen edellyttää riittävää proteiinien, hiilihyd-

raattien, vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia. Jo olemassa oleva haava voi myös altistaa 

vajaaravitsemuksen kehittymiselle. Vajaaravitsemuksen riskin arviointiin voidaan käyttää 

esimerkiksi NRS 200254, MNA- tai MUST-menetelmää.55   

 

Suomessa valtakunnallisesti ravitsemushoitoon liittyvistä suosituksista vastaa Valtion ravit-

semusneuvottelukunta (VRN), jonka sivuilta löytyy ravitsemushoitosuositus ja siihen liittyviä 

mittareita, seurantalistoja ja suosituksia, joihin tässä suosituksissa on viitattu.55  
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Potilaan ravitsemustila tulee arvioida vajaaravitsemuksen riskin arviointiin tarkoitetul-

la luotettavalla seulontamenetelmällä, esimerkiksi NRS 2002, MNA- tai MUST-

menetelmällä. Arviointi tulee tehdä kaikille painehaavariskissä oleville, painehaavapo-

tilaille avoterveydenhuollossa tai potilaan saapuessa hoitavaan yksikköön. Lisäksi 

arviointi tulee tehdä, jos terveydentilassa tapahtuu merkittävä muutos tai painehaavan 

paraneminen pysähtyy. (C)4, s.78 

 Ravitsemustilan seulonnan voi tehdä kuka tahansa ammattihenkilö.
4, s.78

 

 Potilaan kyky syödä omatoimisesti tulee arvioida samoin kuin eri tavoin saadun ravinnon (suun 

kautta, letku- ja suonensisäinen ravitsemus) riittävyys pitää yllä riittävää ravinnon saantia.
4, s.79

 

 Pelkästään painehaavariskiä mittaava mittari (esim. Braden) ei kuvaa riittävästi vajaaravitsemuk-

sen riskiä. Ravitsemustila on arvioitava siihen tarkoitetulla mittarilla.
56

  

 Suomalaisessa ravitsemushoitosuosituksessa vajaaravitsemuksen riskin tunnistamiseen suositeltu-

ja mittareita aikuisille ovat akuuttihoidossa NRS 2002 ja MUST sekä erityisesti ikääntyneille suun-

nattu MNA.
57

 

 

Painehaavariskissä oleville potilaille ja potilaille, joilla on painehaava, tulee tehdä hoi-

tosuunnitelmaan kirjattu, yksilöllinen ravitsemushoitosuunnitelma jota noudatetaan. 

(C)4, s.80 

 Suunnitelman laatii ravitsemusterapeutti tai moniammatillinen ryhmä.
4, s.80

 

 Vajaaravitsemuksen riskissä olevat sekä painehaavapotilaat tulee ohjata ravitsemusterapeutille 

ravitsemustilan kokonaisarviota varten.
4, s.78

 

 

Potilaan ravitsemuksen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti energian-

saantiin, tahattomaan painonlaskuun, stressiin ja neuropsykologisiin ongelmiin sekä 

niiden arviointiin. (C)4, s.78–79 

 Painon kehityksen seuraamista varten potilaan paino tulee mitata säännöllisesti.
4, s.79

 

 Energiansaanti tulee suhteuttaa painonmuutosten mukaan.
4, s.80

 

 Ravitsemusterapeutin tekemään suunnitelmaan tulee sisältyä potilaan energia-, proteiini- ja neste-

tarpeen määrittäminen.
4, s.80

 

 Heikko ravitsemustila lisää painehaavariskiä. Viivästynyt ravitsemuksen tehostaminen vaikuttaa 

merkitsevästi painehaavan syntyyn varsinkin erityisryhmillä, kuten aivovammapotilailla.
36,58

  

 Vajaaravitsemus lisää painehaavariskiä. Vajaaravituista potilaista 39 %:lla oli painehaava.
29

 

 

Painehaava- ja/tai vajaaravitsemuksen riskissä olevan sekä potilaan, jolla jo on paine-

haava, riittävästä energiansaannista tulee huolehtia. (B)4,s.80  

Painehaavapotilaalle tulee tarjota riittävästi proteiinia sisältävää ravintoa positiivisen 
typpitasapainon ylläpitämiseksi. (B)4, s.82

 

 Potilaalle tulee taata yksilöllinen energiansaanti taustalla olevan sairauden ja aktiivisuuden tason 

perusteella.
4, s.80

 

 Energiantarve vaihtelee yksilöllisesti. Aikuisen energiantarve on noin 30–35 kcal tavoitepainokiloa 

kohti vuorokaudessa. Esimerkiksi 70 kg painavalla energiantarve on 2100–2450 kcal/vrk. Potilailla, 

joilla on kuumetta, tulehdus, leikkaus tai vamma, tulee energiansaantia lisätä 10–30 %. Energian-

saannin sopivuutta seurataan säännöllisellä painon mittauksella.
55

 

 Riittävää ravinnonsaantia tulee tarvittaessa tukea aterioiden välissä tarjottavilla suun kautta nautit-

tavilla kliinisillä ravintovalmisteilla.
4, s.81

 

 

Painehaavariskissä olevan tai painehaavapotilaan päivittäistä nesteen saantia tulee 

kannustaa ja tukea. (C)4, s.84 

 Potilasta tulee kannustaa riittävään nesteiden nauttimiseen huomioiden sairauteen ja hoitoon liitty-

vät mahdolliset rajoitteet. Kuivumista tarkkaillaan painonmuutosten, ihon jäntevyyden, virtsaneri-

tyksen ja veren natriumpitoisuuden (kohoaa kuivumisen yhteydessä) avulla. Mikäli potilaalla havai-
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taan kuivumista, potilas menettää nesteitä (kuume, oksentaa, hikoilee runsaasti, ripuloi, runsaasti 

erittäviä haavoja), se tulee huomioida lisäämällä nesteytystä.
4, s.84

 

 Neste toimii kehossa vitamiinien, mineraalien, glukoosin ja muiden ravintoaineiden liuottimena ja 

samalla neste kuljettaa ravintoaineita ja aineenvaihduntatuotteita. Tämän turvaamiseksi hoitohenki-

lökunnan tulee tarkkailla potilaan nesteen saantia ja em. kuivumisen merkkejä.
4, s.84

 

 Aikuisen nesteentarve normaalitilanteessa on noin 30–35 ml tavoitepainokiloa kohti. Esimerkiksi 70 

kg painavalla nesteen tarve on 2-2,5 l/vrk.
55

 

 

Painehaava- ja vajaaravitsemuksen riskissä olevan potilaan proteiinin tarpeesta tulee 

huolehtia samalla tavoin kuin painehaavapotilaalla. Runsaan proteiinimäärän sopivuus 

potilaalle edellyttää munuaisten toiminnan kliinistä arviointia. (C)4, s.82 

 Mikäli painehaavapotilas on myös vajaaravitsemuksen riskissä, tulee hänen saada 1,25–1,5 

grammaa proteiinia tavoitepainokiloa kohti päivittäin samalla huomioiden muut hoitotavoitteet. Ti-

lanteen muuttuessa arviointi tulee tehdä uudelleen.
4, s.82

 

 

Painehaava- ja vajaaravitsemuksen riskissä olevan potilaan riittävästä energian ja 

ravintoaineiden saannista tulee huolehtia tavanomaisen ruoan lisäksi tarvittaessa 

runsasenergisillä ja -proteiinisilla kliinisillä täydennysravintovalmisteilla, mikäli suun 

kautta saatava ravinto ei riitä tyydyttämään tarvetta. (A)4, s.82 

 Stressiaineenvaihdunnan aiheuttamaa suurta proteiinimenetystä seuraavaa lihaskatoa ei pystytä 

kokonaan estämään. Proteiinin tarve normaalitilanteessa on noin 0,8 g tavoitepainokiloa kohti. 

Esimerkiksi 70 kg painavalla tarve on 56 g/vrk. Lisääntyneessä tarpeessa se on noin 1-2 g tavoite-

painokiloa kohti, 70 kg painavalla tämä tarkoittaa 70–140 g/vrk.
55

 

 

Painehaavapotilaalla, jolla on luokan III tai IV painehaava tai useita painehaavoja, eikä 

hänen ravitsemustarvetta pystytä tyydyttämään tavanomaisella runsaskalorisella ja 

proteiinia sisältävällä ravitsemuksella, tulee hänen ravitsemustaan täydentää runsaas-

ti proteiinilla, arginiinia ja hivenaineita sisältävillä kliinisillä täydennysravintovalmis-

teilla. (B)4, s.83 

 Plasman alhainen argiinitaso (aminohappo) oli tilastollisesti merkittävässä yhteydessä painehaavan 

syntymiseen.
59

 

 

Painehaavapotilasta tulee tukea tasapainoisen ruokavalion noudattamiseen. (B)4,s.85 

Painehaavariskissä olevaa potilasta koskevat samat periaatteet. (C)4,s.85 Kun ravinnon 

saanti suun kautta on riittämätöntä, tulee harkita letku- tai suonensisäistä lisäravitse-

musta potilaan hoidon tavoitteiden mukaisesti. (C)4,s.83 

 Tasapainoinen ruokavalio sisältää hyviä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteitä.  Kun ravinnon-

saanti on heikkoa tai siinä on mahdollisia puutteita, tulee potilaalle tarjota vitamiini- ja kiven-

näisainelisiä sekä kannustaa niiden nauttimiseen.
4, s.85

 

 Ravitsemusta tulee tukea yksiköllisesti potilaan toiveiden ja hoidon mukaisesti. Letku- ja suonen-

sisäiseen ravitsemukseen liittyvistä riskeistä ja hyödyistä tulee keskustella potilaan ja hänen läheis- 

tensä kanssa.
4, s.83 
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4. Asentohoito ja kuntoutus 
Asentohoidolla vähennetään paineen kestoa ja voimakkuutta potilaan luisten ulokkeiden 

kohdalla. Kuntoutuksella vähennetään yleiskunnon heikkenemistä, joka liittyy pitkittyneeseen 

vuodelepoon.4, s.89 

 

Painehaavariskissä olevan potilaan asentoa tulee muuttaa, mikäli hänen terveydenti-

lansa sen sallii. (A)4, s.89 

 Kansallisen suosituksen laatijat suosittelevat asennon vaihtamista säännöllisesti potilaan terveyden 

tilasta ja makuualustasta riippuen. 

 Tiheä asennon vaihtaminen käyttäen 30 asteen kallistuskulmaa, näyttää olevan tehokas painehaa-

vojen insidenssin ja henkilökuntamenojen vähentämisessä.
60

 

 

Asennon vaihtamisessa tulee huomioida potilaan aktiivisuus ja liikuntakyky, ihon 

kunto ja kudosten paineen sieto. Jos potilaan terveydentila ei salli asennon vaihtamis-

ta, tulee käyttää painetta jakavaa korkean riskin painehaavoja ehkäisevää makuualus-

taa. (C)4, s.90 

 Asennon vaihtaminen käyttäen 30 asteen kallistuskulmaa näyttää olevan tehokas painehaavan 

ehkäisykeino.
60

  

 Pitkäaikaishoidossa olevien iäkkäiden henkilöiden omaehtoisen asentohoidon toteutumista voidaan 

aktivoida musiikin käytöllä.
61

 

 Tilastollista eroa ei havaittu korkean ja keski-riskin potilailla painehaavan ilmaantuvuudessa. Asen-

tohoito 2, 3 ja 4 tunnin välein ei vaikuttanut painehaavojen ilmaantuvuuteen.
62

  

 

Potilaan kudoksiin kohdistuvan paineen tulee vähetä tai jakaantua uudelleen asennon 

vaihtamisen myötä. (C)4, s.91 

 Asentoa vaihdettaessa tulee välttää sellaista asentoa, jossa paine kohdistuu luu-uloke kohdassa 

olevaan vaalenemattomaan punoitukseen, joka on varhainen merkki painevauriosta. (C)
4,s.91

 

 Potilaan siirtämisessä ja asennon vaihtamisessa tulee käyttää apuvälineitä (esim. nostolakana, 

henkilönostin) kitkan ja venytyksen estämiseksi. Apuvälineet tulee poistaa käytön jälkeen, ellei niitä 

ole tarkoitettu jätettäväksi potilaan alle. (C)
4, s.92

 

 Potilasta tulee nostaa raahaamisen sijaan. (C)
4, s.92

 

 Potilas saa olla alusastialla vain tarpeellisen ajan. (C)
4, s.92

 

 

Vuodepotilaalla asentohoito toteutetaan tyynyjen avulla kallistettuna 30 asteen kul-

maan oikealle tai vasemmalle kyljelle tai käytetään selkä- ja vatsa-asentoa, jos potilaan 

tila sallii asennon muuttamisen. (C)4, s.92 

 Kannustetaan potilaita vaihtamaan asentoaan 30–40 asteen kylki- tai selkäasentoon, jos he siihen 

itse kykenevät. (C)
4, s.92

 

 Vältetään kudosten painetta lisääviä asentoja, kuten puoli-istuvaa asentoa tai 90 asteen kylkiasen-

toa. (C)
4, s.92

 

 Hengityksen helpottamiseksi ja/tai aspiraation ehkäisemiseksi, vuoteen pääpuolen kohottaminen 

saattaa olla välttämätöntä. Tällöin suositellaan 30 asteen kohoasentoa. Potilas tulee tukea siten, 

ettei hän liu’u vuoteessa alaspäin ihon venyttymisen estämiseksi. (C)
4, s.93-94

 

 

Vatsa-asennossa tulee käyttää painetta jakavaa makuualustaa keventämään kasvojen 

ja kehon painekohtia. (C)4, s.93 

 Vatsa-asentoa vaihdettaessa tulee arvioida riskialttiit kohdat kuten kasvot, rintojen alue, häpyliitos, 

penis, suoliluuharjanne, polvet ja varpaat. (C)
4, s.94, 63
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Istuma-asennon tulee olla sellainen, että potilas pysyy tasapainossa, se tuntuu poti-

laasta miellyttävältä ja ihoon sekä pehmytkudoksiin kohdistuva paine ja venytys mi-

nimoituvat. (C)4, s.94 

 Istuimen korkeuden tulee olla potilaalle sopiva siten, että ylävartalo nojaa taaksepäin ja reidet ovat 

hieman horisontaalitasoa alempana. Potilaan selkä tulee olla suorana. Istuttaessa jalat tuetaan lat-

tialle tai käytetään apuna jakkaraa tai jalkatukia. (C)
4, s.94

 

 Pyörätuolin jalkatuet ja käsinojat tulee säätää niin, että istuma-asento säilyy ja paine jakaantuu 

tasaisesti. (C)
4, s.94

 

 Jos potilaan istuimessa ei ole paineen kevennystä, rajoitetaan istumiseen käytettävää aikaa. (B)
4, s.95

 

 Jos potilaan takareiden lihakset ovat kiristyneet, tulee välttää kohottavien jalkatukien käyttöä, jotta 

häntä- ja ristiluuhun kohdistuva paine ei lisäänny. (C)
4, s.95

 

 

Kantapäiden kohottamiseksi ei saa käyttää synteettisiä lampaantaljoja, pyöreitä tai 

donitsinmuotoisia apuvälineitä tai vedellä täytettyjä suojakäsineitä. (C)4, s.97 

 Painehaavan syntyä saattaa ehkäistä aito lampaantalja. (B)
4, s.97,64

 

 Kantapäiden tulee olla irti makuualustasta ja polvet 5-10 asteen koukistuksessa. Jos kantapäiden 

kohottamisessa käytetään tyynyjä tai vaahtolevyjä, tulee niiden ulottua koko pohkeen pituudelle.  

Akillesjänteeseen ei saa kohdistua voimakasta painetta. (C)
4, s.100–101

 

 Painehaavojen ehkäisyä tulee käyttää jo ennen kuin potilas saa painehaavan.
65

 

 

 

5. Yleissuosituksia makuualustoista ja istuintyynyistä  
Painehaavan ehkäisyyn tarkoitetut makuualustat ja istuintyynyt ovat painetta alentavia ja 

jakavia erityisvälineitä. Ne on suunniteltu vähentämään kudoksiin kohdistuvaa kuormitusta ja 

säätelemään lämpö-kosteustasapainoa. Makuualustojen ja istuintyynyjen käytön aikana tulee 

noudattaa valmistajan antamia käyttö- ja ylläpitosuosituksia sekä seurata käytettyjen apuvä-

lineiden vaikutusta potilaaseen.4, s.103–105 

 

Makuualusta valitaan yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaisesti. (C)4, s.104 

 Potilaan liikuntakyky, aktiivisuus, koko ja paino arvioidaan sekä otetaan huomioon.
4, s.104

 

 Potilaalla olemassa olevien painehaavojen määrä, sijainti ja vaikeusaste huomioidaan sekä riski 

saada uusi painehaava arvioidaan.
4,s.104

 

 Lämpö-kosteustasapainon säätelyn tarve ja tuotteen kyky vähentää kudosvenytystä huomioidaan.
4, 

s.104
 

 

Makuualustan sopivuus ja toimivuus jokaisen potilaan ja hoitoympäristön kohdalla 

arvioidaan. (C)4, s.104–105,66 

 Makuualustan toimivuus potilaalle arvioidaan käytön aikana.
4, s.105

  

 

Makuualustan käytöstä johtuvat komplikaatiot tulee tunnistaa, jotta niitä voidaan eh-

käistä makuualustan oikealla valinnalla ja käytöllä. (C) 4, s.105 

 Makuualustan käyttöikä tulee varmistaa.
4, s.105

 

 Makuualustan pinnan ja sängyn laidan ylimmän kohdan korkeusero tulee olla vähintään 220 mm 

(International Electrotechnical Commission [IEC] 60601-2-52), jotta potilaan putoamisen riski sän-

gystä olisi minimoitu.
4, s.105

 

 Moottoroidut makuualustat saattavat olla aiheuttaa liikettä ja tuottaa lämpöä.
4, s.105

 

 

Potilaan asentohoitoa jatketaan painetta jakavasta makuualustasta huolimatta. (C) 4, s.105 

 Huomioitava, että makuualustan paineen jakamisominaisuudet vaikuttavat asennon vaihdon tihey-

teen.
4, s.105
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Vuodevaatteiden ja -suojien määrää rajoitetaan tarpeen mukaisesti. (C)4, s.105 

 Vuodevaatteita ja inkontinenssisuojia käytetään vain tarpeellinen määrä, jotta makuualusta toimii 

tarkoituksenmukaisesti.
4, s.105

 

 

Painehaavariskissä olevalla potilaalla käytetään korkealuokkaista vaahtomuovipatjaa 

mieluummin kuin tavanomaista vaahtomuovipatjaa. (A)4, s.106–108 

 

Korkean riskin potilaalla, jolle säännölliset asentohoidot eivät ole toteutettavissa, käy-

tetään dynaamista makuualustaa. (B)4, s.108 

 Kansallisen suosituksen laatijat suosittavat dynaamisen makuualustan käyttöä kaikille korkean 

riskin potilaille. Makuualusta tulee valita yksilöllisesti. 

 

Potilaalla, jonka liikuntakyky on alentunut, tulee käyttää painetta jakavaa istuintyynyä. 

(B) 4, s.112 

 Istuintyynyt valitaan yksilöllisesti potilaan koko ja kehonmuoto huomioiden. 

 Istuintyynyn pintamateriaalin tulee olla joustava ja hengittävä. (C)
4, s112,67

 

 Kansallisen suosituksen laatijat suosittavat, että siirtoliinoja ei jätetä istuvan potilaan alle. Ne    

lisäävät ihon ja kudoksen kohdistuvaa painetta ja saattavat siten lisätä painehaavariskiä.  

  

 

6. Lääkinnällisten hoitovälineiden ja -laitteiden aiheuttamien 

painehaavojen ehkäisy  
Lääkinnällisellä laitteella eli terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan kaikkia inst-

rumentteja, laitteistoja ja vastaavia tarvikkeita, joita valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 

esimerkiksi ihmisten sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievityk-

seen. Niitä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelminä.68 Tässä suosituksessa lääkinnällisellä 

laitteella tarkoitetaan myös hoitotarvikkeita, kuten happimaskeja. Hoitotarvikkeilla, jotka ovat 

kosketuksissa potilaan ihoa vasten, saattaa olla vaikutusta painehaavan syntyyn. Tervey-

denhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tervey-

denhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuutta sekä niiden käytön turvallisuutta. 

 

Lääkinnällistä laitetta tarvitsevalla potilaalla on riski saada painehaava. Lääkinnälliset 

laitteet tulee valita niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän paineesta ja/tai 

venytyksestä johtuvia vaurioita.  (B)4, s.117–118 

 Huomioidaan, että lääkinnälliset laitteet ovat oikein mitoitettuja ja sopivia, sekä kiinnitetty ohjeiden 

mukaisesti, jotta ne pysyvät paikoillaan aiheuttamatta lisää painetta. (C)
4, s.118

 

 Erilaisten letkujen kiinnittämisessä on huomioitava, että esimerkiksi teipit voivat aiheuttaa ihoon 

painehaavan.
69

 

 Lääkinnällisten laitteiden käytössä tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita. (C)
4, s.118 

Valmista-

jan antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa potilaalle haittaa esimerkiksi ihovau-

rion (C)
4, s.119

 

 Lääkinnällisten laitteiden alla ja ympärillä oleva iho tulee tarkistaa vähintään kaksi kertaa päivässä. 

Lääkinnällisten laitteiden alla oleva kosteus luo olosuhteet, joissa iho on alttiimpi vaurioille kuten 

ärsytysihottumalle ja haavaumille.  (C)
4, s.119

 

  

Potilaan ja lääkinnällisten laitteiden asentoa tulee muuttaa siten, että paine jakautuu 

tasaisesti ja venytys vähenee. Potilasta ei saa asettaa suoraan lääkinnällisen laitteen 

päälle, jos se voidaan välttää. (C)4, s.120 

 Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät painehaavat luokitellaan kudosvaurion syvyyden mukaan käyttäen 

kansainvälistä NPUAP/EPUAP painehaavojen luokittelujärjestelmää, lukuun ottamatta limakalvon 
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painehaavoja. (C)
4, s.119

 

 Mahdollisesti painetta aiheuttavat lääkinnälliset laitteet poistetaan heti, kun se on lääketieteellisesti 

potilaan tilan arvioiden mahdollista.  (C)
4, s.120

 

 Huolehditaan, että laitteet ja tarvikkeet, kuten IV-letkut, katetrit, tyynyt ja lakanat, eivät aiheuta 

ylimääräistä painetta potilaalle.
70,71

   

 Lääkinnällisten laitteiden asentoa käännetään ja vaihdetaan silloin, kun se on mahdollista. Tarpeen 

mukaan tuetaan lääkinnälliset laitteet niin, että paine ja venytys vähenevät. (C)
4, s.120 

 

     Varoitus: Tarkistetaan aina, että intubaatioputken syvyys ei muutu putkea käsiteltäessä. 

 Harkitaan ihoa suojaavan sidoksen käyttöä estämään lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien painehaavo-
jen syntyminen. (B)

4, s.120
  

 Ihoa suojaamaan käytettävää sidosta vaihdettaessa on otettava on otettava huomioon mahdolli-
suus arvioida ihon kuntoa säännöllisesti. (C)

4, s.122
   

  
 

7. Erityisryhmät 
Kansainvälisessä suosituksessa on otettu esille muutamien erityisryhmien erikoispiirteitä4. 

Tässä kansallisessa suosituksessa otetaan lyhyesti esille erityispiirteitä, joita on selkäydin-

vammautuneiden, ylipainoisten, iäkkäiden, palliatiivisessa hoidossa olevien sekä teho- ja 

leikkaussalipotilaiden hoidossa. Tässä esitetyt erityisryhmien piirteet ovat täydennyksiä edel-

lä esitettyihin suosituslausekkeisiin, jotka pätevät myös näihin erityisryhmiin. Tässä kappa-

leessa lähdeviite on merkitty otsikkoon, koska suosituslauseita tukevat otteet on poimittu 

useilta kansainvälisen suosituksen sivuilta. Jos lauseen perässä on lisäksi lähdeviite, se 

kyseinen tutkimus tukee kansainvälistä suositusta siltä osin. 
 

 

Leikkaussalipotilaat4,s.218–222 
 

Huomioidaan toimenpiteisiin liittyvät erityiset riskitekijät. (C)   

 Liikkumattomuuden kesto ennen ja jälkeen leikkauksen. 

 Leikkauksessa oloaika ja sen aikana toistuneet verenpaineen laskut sekä mahdollisesti matala 

ydinlämpö.  

 

Painehaavariskissä olevilla leikkauspotilailla tulee käyttää painetta vähentävää ja ja-

kavaa makuualustaa leikkauspöydällä. (B) 

 

Leikkauksen aikana potilas tulee asettaa sellaiseen asentoon, että painehaavariski on 

mahdollisimman vähäinen. (C) 

 Vatsa-asennossa käytetään lisäpehmikkeitä kasvojen ja kehon painekohtien kuormituksen keven-

tämiseen. (C) 

 Lääkinnällinen laite ei saa jäädä suoraan potilaan alle, jos sitä on mahdollista välttää. (C) 

 

Potilaan kantapäiden tulee olla leikkauspöydällä hieman ilmassa, jos sille ei ole estettä. (C)  

 Käytetään apuvälineitä ja huomioidaan, että paine ei kohdistu akillesjänteeseen (ks. 4. Asentohoito 

ja kuntoutus). 

 

Potilaan asentoon ja paineen jakautumiseen kiinnitetään huomiota ennen ja jälkeen 

leikkauksen. (C) 

 Valitaan painetta vähentävä ja jakava makuualusta sekä ennen leikkausta että sen jälkeen (C) 

 Kirjataan leikkauksen aikana eniten paineelle altistuneet anatomiset alueet. (C) 

 Potilas avustetaan sekä ennen että jälkeen leikkauksen eri asentoon kuin leikkauksen aikana. (C) 
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Tehohoitopotilaat4, s.207–211 

Tehohoitopotilaat ovat terveydentilansa ja lääkityksensä vuoksi erittäin suuressa painehaa-

variskissä. 

 

Vaihdetaan tarvittaessa painetta jakava makuualusta potilaalle, jolla on huonontunut 

paikallinen ja systeeminen happeutuminen ja kudoshapetus. Makuualustan valinnalla 

vähennetään venytystä ja parannetaan paineen jakautumista sekä lämpö-

kosteustasapainon hallintaa. (C) 

 

Vaihdetaan tarvittaessa makuualusta potilaalle, jota ei voida lääketieteellisistä syistä 

kääntää. Esimerkiksi potilaat, joilla on instabiili selkäranka tai epävakaa hemodyna-

miikka. (C)  

 Kansallisen suosituksen laatijat suosittavat konsultoimaan asiantuntijaa. 

 

Harkitaan potilaan kääntämistä mahdollisuuksien mukaan asteittain tai pienissä erissä 

niin, että elintoimintojen vakaantumiselle on riittävästi aikaa. (C) 

 Jos potilaan happeutuminen tai hemodynamiikka on ollut epävakaa, asennonmuutosta voidaan 

kokeilla joka kahdeksas tunti, jotta havaitaan voidaanko säännölliset asennonmuutokset toteuttaa. 

 

Kohotetaan kantapäät irti makuualustasta käyttäen vaahtotyynyä pohkeiden alla. (B) 

 Kantapäiden ilmassa pitämiseen eli ”kelluttamiseen”, voidaan käyttää koko pohkeen pituudelle 
asetettua vaahtotyynyä tai kantapäiden asentohoitoon tarkoitettuja apuvälineitä (ks. kohta 4. Asen-

tohoito ja kuntoutus). Polvien tulee olla hieman koukistettuna, jolloin veri kiertää hyvin polvilaski-

moissa. Tyynyjä ja apuvälineitä käytettäessä huolehditaan, että akillesjänteeseen ei kohdistu pai-

netta.   

 

Kriittisesti sairailla tehohoitopotilailla happeutumisen parantamiseksi käytettävä vat-

sa-asentohoito lisää painehaavariskiä. (C) 

 Jokaisen käännön yhteydessä tarkastetaan, onko vatsa-asentoon asetettujen kriittisesti sairaiden 

potilaiden kasvoilla merkkejä painehaavoista. (C) 

 Jokaisen käännön yhteydessä tarkastetaan myös muut paineelle alttiina olleet kehon alueet, esi-

merkiksi polvet, varpaat, penis, häpyliitos, suoliluuharjanne, rinnan alue. (C) 

 Kevennetään kuormitusta potilaan kasvojen ja kehon muilla paineelle alttiilla alueilla. (C) 

 

Lateraalisessa rotaatiossa potilas tuetaan tähän tarkoitukseen olevilla tyynyillä. Niillä 

pyritään estämään ristiluuhun kohdistuva venytys. Pyritään vähentämään sivusuun-

taisen kiertoliikkeen aiheuttamaa venytystä. (C)  

 Jos potilas on voinniltaan liian epävakaa säännöllisiin asennonmuutoksiin, hän saattaa sietää 

lateraalisen rotaation (sivusuuntainen kiertoliike). Tämä hoitomuoto ei sovellu selkärankamurtuma-

potilaille. 

 

Tarkastetaan iho venytysvaurioiden varalta säännöllisesti. (C)  

 Lateraalisessa rotaatiossa on riski venytysvaurioille. 
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Selkäydinvammautuneet4,s.236–241 

Selkäydinvammautuneilla on lisääntynyt painehaavariski liikkumattomuuden, heikentyneen 

tuntoaistin ja muuttuneen patofysiologian takia, jotka altistavat herkemmin ihon vaurioille. (B-

C)31,70,74,75 

 

Selkäydinvammautuneiden ja heidän omaistensa tulee saada tietoa ja jatkuvaa ohjaus-

ta painehaavan ehkäisystä ja hoidosta. (C) 

 Potilaat haluavat osallistua aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä pai-

nehaavan ehkäisyyn. Hoidon prosesseja tulee kehittää, potilaita ja henkilökuntaa tulee kouluttaa, 

jotta he osaavat kouluttaa potilaita.
76

  

 

Akuuttihoidossa konsultoidaan mahdollisimman pian terveydenhuollon ammattihenki-

löä, joka arvioi tilanteen, milloin potilas voidaan siirtää pois kovalta kuljetusalustalta 

(rankalaudalta). Samoin konsultoidaan, milloin ensihoidon säädettävä tukikaulus 

vaihdetaan pehmeämpään, mutta tukea antavaan kaulukseen. (C) 

 

Asiantuntijan toimesta valitaan pyörätuoli ja/tai istuinalusta sekä niihin liittyvät laitteet 

huomioiden asento ja paineen jakautuminen. (C) 

 Tehtyjä apuvälinevalintoja arvioidaan säännöllisesti huomioiden potilaan ruumiinrakenteen muu-

tokset ja koko.  

 Lisäksi huomioidaan potilaan ryhti, asennon ja virheasentojen vaikutukset paineen jakautumiseen 

sekä elämäntapaan ja liikkuvuuteen liittyvät tarpeet. (C) 

 

Istuintyynyn valinnassa huomioidaan: 

 Paineen tasainen jakautuminen, tyynyn muotoilu, riittävä uppouma tai kuormitusta vähentävä omi-

naisuus. 

 Istumisvakautta ja ryhtiä kohentava vaikutus. 

 Ilmavirtaus ominaisuus, että pakaroiden alueella lämpötila ja kosteus olisivat minimissään.  

 Joustava, löyhästi istuintyynyn päällä olevalla suojus, joka pystyy muovautumaan kehon mukaises-

ti. (C) 

 

Istuessa on tärkeää säilyttää oikea asento ja ryhti. Jalkatuet ja käsinojat on säädettävä 

niin, että ne auttavat ylläpitämään oikeaa ryhtiä ja paineen jakautumista. (C) 

 

Käytetään manuaalisissa ja sähköpyörätuoleissa istuinta, jossa kuormitusta voidaan 

säätää istuma-alueella. (C) 

 

Kannustetaan potilasta omatoimisesti vaihtamaan asentoaan säännöllisesti sekä vuo-

teessa että istuessa. Apuvälineet toimivat omatoimisuuden tukena. (C) 

 

Laaditaan aikataulu paineenkevennykselle, siinä määritetään painonsiirtojen tiheys ja 

kesto. (C) 

 Opetetaan potilasta tekemään painetta vähentäviä kohotuksia tai muita painopistettä muuttavia 

liikkeitä. (C) 

 

Sähköstimulaatiosta4, s.74–75 ja s.241 painehaavan ehkäisyssä selkäydinvammapotilailla on saatu 

näyttöä. Sähköstimulaatio saa aikaan jaksoittaisia lihassupistuksia ja vähentää painehaavo-

jen kehittymisen vaaraa riskialttiissa kehon osissa. 
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Sähköstimulaation käyttöä voidaan harkita selkäydinvammapotilailla sellaisiin anato-

misiin kohtiin, joissa riski painehaavan kehittymiselle on suuri. (C)  

 Sähköstimulaation hyödystä on saatu näyttöä painehaavan ehkäisyssä. Sähköstimulaatio saa 

aikaan määritellyin väliajoin lihassupistuksia, jotka lisäävät lihaskudoksen määrää, verenkiertoa ja 

kudosten hapensaantia stimulaation alueella. Tämän on todettu vähentävän kudosten surkastumis-

ta. Sähköstimulaation on todettu vähentävän painehaavariskiä kehon osissa, joihin kohdistuu 

kuormitusta, kuten istuinkyhmyjen alueella.
4, s.74–75

 

 Sähköstimulaation käyttöä on tutkittu erityisesti selkäydinvammautuneilla potilailla.
4, s.74–75

 

Sähköimpulssia antavat housut saattavat olla lupaava menetelmä painehaavan ehkäisyssä selkäydin-

vammapotilailla. (B)
77 

 

 

Ylipainoiset potilaat4, s.202–206 
 

Potilaan BMI tulee laskea. Ravitsemusterapeuttia tulee konsultoida tai koota moniam-

matillinen työryhmä ravitsemuksen arviointia ja painonhallintaohjelman laadintaa var-

ten. (C) 

 Potilasturvallisuus ja hoitohenkilökunnan työergonomia huomioidaan oikeiden siirtotekniikoiden ja 

apuvälineiden avulla, kuten riittävän leveät ja vahvat pyörä- ja muut tuolit sekä omatoimisen liikku-

misen tukemiseen kävelytuet ja muut apuvälineet. (C)
72

  

 Sängyn, makuu- ja istuinalustan kantavuuden, riittävän koon ja leveyden arviointi. 

Makuu- ja istuinalustojen toimintakapasiteetti: jakaa painetta tehokkaasti, vähentää kudosvenytystä 

ja jossa on lämpö-kosteustasapainon säätelymekanismi. Makuu- ja istuinalustan toimivuus tarkas-

tetaan säännöllisesti, etteivät ne painu kasaan sängyn tai tuolin pohjaan asti. (C) 

 Arvioidaan iho ja ihonpoimut säännöllisesti. I ja II asteen painehaavat erotetaan taiveihottumasta. 

Tyynyjä tai muita apuvälineitä käytetään keventämään suuria ihopoimuja ja estämään ihopoimujen 

painuminen toisiaan vasten. (C) 

 Ylipainoisilla potilailla on painehaavariski. Suuri painehaavariski liittyy hankaukseen, mutta myös 

muihin Bradenin alaluokkiin.
73

   

 

 

Iäkkäät potilaat 4, s.212–217 
 

Suojellaan iäkkään ihmisen haurasta ihoa venytyksen ja paineen aiheuttamilta vau-

rioilta. (C) 

 

Varmistetaan, että muut ihovauriot, kuten inkontinenssiin liittyvä dermatiitti tai ihon 

repeämät (esim. teippien aiheuttamat), erotetaan painehaavoista. (C) 

 Ihoa suojataan ihonsuojatuotteilla. Painevaurion riski vähenee, kun iho ei altistu voimakkaalle 

kosteudelle. (C) 

 Laaditaan yksilöllinen inkontinenssin hallintasuunnitelma. (C) 

 Atraumaattisia, iholta helposti irtoavia haavasidoksia valitaan ehkäisemään painehaavoja. (C) 

 Iäkkään potilaan asentoa on muutettava säännöllisesti, jos hän ei pysty itse sitä tekemään. (A) 

 

Päätettäessä asentomuutosten toteuttamisesta, huomioidaan potilaan kunto ja käy-

tössä oleva painetta jakava makuualusta. (C) 
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Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat4, s.223–229 
 

Painehaavariskiä arvioitaessa harkitaan käytettäväksi Marie Curie Centre Hunters Hill 

Risk Assessment Tool – painehaavariskin arviointimenetelmää. (C)  

 

Toteutetaan säännöllistä asentohoitoa potilaan toiveita kuunnellen, sietokyvyn ja hy-

vinvoinnin mukaisesti. Annetaan kipulääkitys ennen asennonmuutosta. (C) 

 

Tarvittaessa makuualusta vaihdetaan parantamaan potilaan mukavuutta ja paineen 

jakautumista. (C) 

 

Kirjataan asentohoidon toteutuminen, potilaan toiveet ja lääketieteelliset tarpeet, jotka 

vaikuttavat päätöksentekoon asentomuutosten osalta.  (C) 
 

Riittävää ravitsemusta ja nesteytystä pyritään ylläpitämään huolimatta siitä, että poti-

las ei pysty syömään tai kieltäytyy syömästä sairautensa takia. (C)  

 
 

8. Painehaavan hoitotyön kirjaaminen 
Haavanhoidon kirjaaminen on puutteellista ja epäyhtenäistä.78–81 Haavanhoidon sähköisen ja 

rakenteisen kirjaamisen sisältö on tarkempaa, kattavampaa ja hyödyllisempää verrattuna 

paperidokumentaatioon ja narratiiviseen kirjaamiseen. Parannuksia kirjaamiseen voidaan 

saada aikaan näyttöön perustuvan kirjaamisen rakenteistamisen avulla.82 

 

Painehaavan hoitotyön rakenteinen kirjaaminen saattaa edistää painehaavojen yh-

denmukaista kirjaamista, joka parantaa hoidon tulosten ja vaikuttavuuden seurantaa. 

Tämä lisää hoitotyön tehokkuutta sekä tietämystä tiedon käyttömahdollisuuksista. (C) 

Näytönastekatsaus 

 Painehaavan hoitotyön kirjaamisen pitää olla rakenteista ja koodattua, jotta tietoa voidaan edelleen 

hyödyntää. Hoitotyön termistön tulee tukea nimenomaan hoitotyön, hoitotyösensitiivisten tietojen ja 

hoidon tulosten kirjaamista.
83

  

 Virallinen painehaavan riskiarviointimittari tulee olla käytössä ja hoitohenkilökunnan tulee saada 

koulutusta sen käyttöön. Painehaavariskin arvioinnin antaman tuloksen perusteella painehaava ja 

ennaltaehkäisevät hoitotoimet tulee kirjata potilaan yksilölliseen hoitosuunnitelmaan.
84

 

 Painehaavariskimittari tulee implementoida sähköiseen potilastietojärjestelmään.
83

 

 Rakenteisesti tuotetun tiedon uudelleen käyttö ja hyödyntäminen ovat mahdollisia, kun rakenteises-

ti kirjattu hoitotyön tieto yhteen sovitetaan ja linkitetään suoraan riskimittariin. Tämä lisää hoitotyön 

tehokkuutta sekä tietämystä tiedon edelleen käyttömahdollisuuksista. Kirjattua hoitotyön tietoa pi-

tää sekä hoitohenkilökunnan että hoitotyön johdon osata edelleen hyödyntää.
85

 

 Hyvin suunnitellut ja toimivat tietojärjestelmät ja päätöksenteontukijärjestelmät edesauttavat paine-

haavojen ehkäisyä.
86

  

 Hoitosuunnitelman ja riskinarvioinnin lisäksi haavat tulee myös valokuvata.
87

 

 Care bundle SSKIN (Surface - Skin - Keep moving - Incontinence – Nutrition) on hyvä muistisääntö 

painehaavan ennaltaehkäisyssä ja se tulee ottaa käyttöön jokaisen painehaavariskissä olevan poti-

laan kohdalla. Sitä voidaan hyödyntää painehaavojen ehkäisyssä hoitointerventioiden suunnitte-

luun ja kirjaamiseen.
88–90

  

 

 

  

http://www.hotus.fi/system/files/NAK_8_Kirjaaminen.pdf
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9. Ammattihenkilöiden osaaminen ja koulutus  
Painehaavan ehkäisyn suosituksen käyttöönotto edellyttää terveydenhuollon henkilöstöltä osaa-

mista ja sitoutumista suosituksen perusteella sovittuihin hoitotyön toimintoihin.91 Osaamisen 

arvioinnilla ja sen perustalle suunnitellulla koulutuksella voidaan varmistaa henkilöstön tieto- ja 

taitoperusta sekä ammatillinen sitoutuminen painehaavan ehkäisyyn.92 Kansainvälisiä luotettavia 

mittareita henkilöstön tiedon arviointiin on “Pieper-Zulkowski Pressure Ulcer Knowledge Test” 
(PZ-PUKT)93 ja henkilöstön asennetta arvioiva mittari ” Attitude towards Pressure Ulcer Preventi-
on” (APuP).94 
 

Hoitohenkilökunnan tieto ja asenne painehaavan ehkäisyyn tulee arvioida suunnitel-

mallisesti käyttäen kliiniseen hoitotyöhön soveltuvia luotettavia ja valideja osaamisen 

arvioinnin mittareita. (C)4, s.250 

 Hoitohenkilöstön koulutustasolla on yhteyttä painehaavan ehkäisyn osaamiseen. Sairaanhoitajien 

tieto painehaavan ehkäisyssä ja hoidossa, erityisesti ravitsemuksen ja painehaavan riskin arvioin-

nin osalta, on parempaa kuin lähihoitajien tieto.
95–96

 

 Positiivinen asenne korreloi työkokemukseen niin, että pitkän työkokemuksen omaavat hoitotyön-

tekijät suhtautuivat positiivisesti painehaavan ehkäisyyn. Suurimpina esteinä painehaavan ehkäi-

syn toteutumiseen hoitotyöntekijät esittivät henkilöstön määrän vähäisyyden, ajanpuutteen ja poti-

laan tilan.
97

 

 Hoitohenkilökunnan riittävä määrä vähentää painehaavojen esiintymistä tehokkaammin kuin hoito-

henkilökunnan koulutustaso.
95

 

 Tiimityö ja työhön sitoutuminen vaikuttavat painehaavan ehkäisyn toteutumiseen.
98,99

 

 

Organisaatiossa tulee olla näyttöön perustuva ja arvioinnilla todennetun osaamistar-

peen mukainen henkilöstön koulutussuunnitelma painehaavan ehkäisyyn. (C)4, s.250 

 Koulutussuunnitelman tulee varmistaa henkilöstön osaaminen seuraavilta sisältöalueilta: paine-

haavan etiologia ja riskitekijät, riskinarviointi, ihon arviointi, painehaavan tunnistaminen ja luokittelu, 

painehaavan ehkäisyn suunnitelma osana potilaan hoitoprosessia ja hoidon dokumentointia, pai-

netta jakavien makuu- ja istuinalustojen valinta ja käyttö, asentohoito ja apuvälineiden käyttö, ravit-

semuksen arviointi ja merkitys painehaavan ehkäisyssä, moniammatillinen osaaminen ja yhteistyö, 

potilaan ja hänen omaistensa ohjaaminen ja opettaminen painehaavan ehkäisyssä. (C)
4, s.251

 

 Tavoitteena on, että hoitohenkilökunta osaa tehdä luotettavasti painehaavariskin arvioinnin, tunnis-

taa painehaavan NPUAPn/EPUAPn kansainvälisen painehaavojen luokittelujärjestelmän mukai-

sesti (B) ja erottaa painehaavan muun tyyppisistä haavoista. (C)
4, s.252

 

 

Koulutusta tulee toteuttaa säännöllisesti huomioiden organisaation ja henkilöstön 

osaamistarve. (C)4, s.251 

 Koulutuksessa tulee hyödyntää interaktiivista ja innovatiivista oppimista. Koulutuksen vaikuttavuut-

ta tulee arvioida yksilön oppimisen tasolla esim. osaamisen arvioinnilla ennen ja jälkeen toteutetun 

koulutuksen. (C)
4, s.251

 

 Sähköinen materiaali ja verkko-oppiminen edistävät hoitohenkilöstön painehaavan tunnistamisen 

osaamista.
100  
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Suosituksen käyttöönotto  
Tämän hoitotyön suosituksen käyttöönotto yhtenäistää painehaavan ehkäisyyn ja tunnista-

miseen liittyviä hoitotyön interventioita näyttöön perustuviksi sekä lisää tietoisuutta painehaa-

van ehkäisyn tarpeellisuudesta. Hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten, opet-

tajien ja opiskelijoiden sekä potilaiden ja omaisten tietoisuutta painehaavan ehkäisystä ja 

tunnistamisesta. Tarve käytännönläheiselle, ymmärrettävälle, ajantasaiselle ja keskeisen 

tiedon sisältävälle hoitotyön suositukselle on kaikissa edellä mainituissa vaiheissa.  

 

Kansallinen suositus nostaa esille painehaavariskin arvioinnin, painehaavan tunnistamisen ja 

ehkäisyn osaamisen varmistamisen kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Suosituksen 

käyttöönotto edellyttää hyvin suunniteltua ja eri kanavia pitkin toteutettua, laajaa tiedottamis-

ta ja kouluttamista potilaan hoitoketjun eri vaiheissa, kolmannen sektorin toimipisteissä ja 

terveydenhuollon koulutusorganisaatioissa. Käyttöönotto edellyttää sosiaali- ja  terveyden-

huollon palveluorganisaatioiden hoitotyön johdon sitoutumista ja sitouttamista sekä käyttöön-

ottoon tarvittavien resurssien kohdentamista. Ensimmäisenä toimenpiteenä on painehaavo-

jen esiintymisen seuranta ja tilastoiminen organisaatiossa, jotta painehaavan ehkäisyn vai-

kuttavuutta voidaan arvioida. Organisaatiossa tulee olla selkeät toimintaohjeet riskimittarin 

käyttöönotosta, painehaavan kirjaamisesta ja tilastoinnista. Lisäksi tarvitaan henkilökunnan 

osaamisen säännöllistä arviointia ja suunnitelmallista koulutusta. Suositukseen perustuen 

voidaan todeta, että sähköisen materiaalin ja verkko-oppimisen hyödyntäminen helpottaa 

osaamisen arvioinnin ja koulutuksen toteuttamista.  

 

Suosituksen käyttöönotto edellyttää laaja-alaista, kohdennettua markkinointia, koulutusta ja 

asennemuutosta sosiaali- ja terveysalalla niin ammattilaisten kuin potilaiden ja heidän omais-

tensa keskuudessa. Yhteistyö eri toimijoiden: ammattijärjestöjen, -liittojen ja yhdistysten sekä 

potilasjärjestöjen ja -yhdistysten kanssa mahdollistaa suosituksen käyttöönoton potilaan 

arjessa. Näin painehaavan ehkäisyn menetelmät yhtenäistyvät ja niiden vaikuttavuutta voi-

daan arvioida painehaavojen esiintyvyystutkimuksella. Tämän kaltaiselle tiedolle on tarvetta.   

  

Suositusta tulee hyödyntää siten, että organisaatioiden toimintakäytänteet painehaavojen 

ehkäisyyn ja tunnistamiseen tarkistetaan ja sen pohjalta laaditaan suositukseen perustuvat 

ohjeistukset.   
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Suosituksen päivittäminen  
Suositus päivitetään kansainvälisen suosituksen päivityksen jälkeen. Päivityksen tarve tar-

kastetaan kolmen vuoden kuluttua, vaikka kansainvälistä suositusta ei olisi päivitetty. 

 

Jatkotutkimusaiheet  
 

Suosituksen käyttöönoton jälkeen on syytä tutkia suosituksen vaikuttavuutta, esimerkiksi 

painehaavojen esiintyvyydessä ja hoitohenkilökunnan asenteissa ja tiedoissa sekä paine-

haavan hoitotyön kirjaamisen laadussa.  
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