
 

TULOKSET  
Laskimovajaatoiminnasta johtuvan alaraajaturvotuksen estohoito eli kompres-
siohoito ehkäisee laskimohaavan kehittymistä5,6. Laskimohaavojen paranemi-
nen on hidasta (viikoista kuukausiin) ja haavanhoidot aiheuttavat kustannuksia 
ja haittaa potilaalle ja terveydenhuollolle1,5. Kompressiohoito nopeuttaa ja mah-
dollistaa laskimoperäisten haavojen paranemisen paremmin kuin hoito ilman 
kompressiota1,4 Laskimovajaatoiminnasta johtuvat haavat paranevat yleensä 
muutamassa kuukaudessa säännöllisellä alaraajaturvotuksen estohoidolla5. 
Kompressiohoidon jatkuminen on tärkeää laskimoperäisten haavojen uusiutu-
misen ehkäisemiseksi3,5,6. 
 
Kompressiohoito lääkinnällisellä hoitosukalla  

• Lääkinnällinen hoitosukka (puristusluokka 25-35mmHg, suomalainen 
puristusluokka 2) on tehokkaampi kuin vähäelastinen tukisidos1. 

• Laskimohaavat paranevat paremmin käyttämällä lääkinnällisiä hoito-
sukkia kuin yksikerroksisia tukisidoksia1. 

• Lääkinnällisten hoitosukkien (suomalainen puristusluokka 2) käyttö 
kuuden kuukauden ajan haavojen parantumisen jälkeen vähentää 
haavojen uusiutumista3. 
 

Kompressiohoito tukisidoksella 

• Kompressiohoidossa käytettävistä tukisidoksista on olemassa jous-
toltaan erilaisia tukisidoksia ja sidontamalleja1,5,6,7. 

• Vaihtelevat hoitokäytännöt eri maiden välillä saattavat vääristää 
kompressiohoidon tutkimustuloksia tukisidoksien osalta1. 

• Epäonnistuminen alaraajaturvotuksen estohoidossa ei johdu niinkään 
sidoksen materiaalista, vaan tiedon puutteista ja sidontatavan puut-
teellisuudesta7. 

• Monikerroksiset tukisidokset (sidokset, joissa on enemmän kuin yksi 
kerros elastista sidosta) ovat tehokkaampia kuin yksikerrossidokset1. 

• Kaksikerrossidokset ovat yhtä tehokkaita kuin nelikerrossidokset1. 

• Elastiset nelikerrossidokset parantavat haavat nopeammin kuin tuki-
sidos erittäin vähäisellä joustolla1. 

Näyttö kompressiohoidon hyödyistä tukisidoksella lääkinnälliseen hoito-
sukkaan verrattuna on vähäistä 1,3,5,6. 

 
Potilasohjauksessa huomioitavaa 

• Terveydenhuollon ammattilaisen osaamisella on merkitystä potilaan 
hoidon ohjauksessa1. Ammattilaisten toteuttamassa potilasohjauk-
sessa on eroa siinä, kuinka he kertovat sairauden vaikutuksesta, hoi-
tovaihtoehdoista ja liikunnan merkityksestä1. Potilasohjauksen laatu 
vaikuttaa potilaan hoitoon sitoutumiseen1,6.  

• Hoidon tulee toteutua päivittäin ja hoidon toteuttajan tulee tietää sai-
rauden vaikutuksista potilaaseen ja kompressiohoitotuotteiden 
eroista5,7.  

• Laskimovajaatoiminnassa pohkeen lihasvoima on heikompi kuin ter-
veillä ihmisillä. Nilkan ojennus-koukistusharjoituksilla saadaan vähän 
liikkuvien ihmisten lihaspumpun toimintaa tehostettua, mikä vähentää 
myös alaraajaturvotusta.4  

• Alaraajaturvotuksen estohoidon toteuttaminen oikealla tavalla vaatii 
tietoa ja käytännön harjoittelua 7.  

 

 

TAUSTA  
Alaraajojen laskimovajaatoiminta on 
yleinen, krooninen ja useimmiten ete-
nevä sairaus, jonka perimmäistä syytä 
ei tiedetä2. Laskimovajaatoiminnassa 
laskimoista palaava verenvirtaus on 
häiriintynyt tai hidastunut3,4. Tällöin 
laskimoissa oleva veri kertyy alaraajoi-
hin ja paine verisuonissa kasvaa. 
Tästä johtuen nestettä tihkuu ympäröi-
vään kudokseen aiheuttaen alaraaja-
turvotusta1. Pintalaskimoiden vajaatoi-
minnan esiintyvyys on suomalaisessa 
aikuisväestössä 30-40%2. Alaraaja-
haavoista 37-76% aiheutuu laski-
movajaatoiminnasta4,5. Alaraajaturvo-
tuksen perushoitona tulee toteuttaa 
kompressiohoitoa, riippumatta alaraa-
jaturvotuksen syyn aiheuttajasta6, Val-
timonverenkierron riittävyys alaraa-
jassa tulee arvioida kuitenkin ennen 
kompressiohoidon aloittamista5. 
Kompressiohoito lisää painetta kudok-
sissa, mikä lisää nesteen imeytymistä 
laskimoihin ja imusuoniin. Lisäksi 
kompressio tukee pohkeen lihas-
pumppua ja helpottaa heikkojen laski-
moläppien toimintaa. Näin se paran-
taa verenvirtausta verisuonissa ala-
raajasta sydämeen ja vähentää ala-
raajan turvotusta. 1,3,4,6 

YHTEENVETO  

Ottamalla sepelvaltimotautia sairas-

tava mukaan oman hoitonsa suunnit-

teluun ja rohkaisemalla häntä selviy-

tymään sairautensa omahoidosta, 

voidaan tukea potilasta vähentämään 

tupakointia sekä lisäämään fyysistä 

aktiivisuutta, jolloin myös kokonais-

kolesterolitaso saattaa laskea. Lisäksi 

potilaslähtöinen hoito parantaa joil-

takin osin terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua, esimerkiksi parantamalla 

fyysistä toimintakykyä ja edistämällä 

kivuttomuutta. 
 

Mikä on kompressiohoidon merkitys 
laskimovajaatoiminnasta johtuvan 
alaraajaturvotuksen estohoidossa? 

NÄYTTÖVINKKI 10/2019 

YHTEENVETO 
Alaraajaturvotukseen tulisi kiinnit-
tää huomiota perusterveyden-
huollossa ja erikoissairaanhoi-
dossa eri erikoisaloilla. Varhainen 
alaraajaturvotuksen tunnistami-
nen on avainasemassa alaraaja-
turvotuksen estohoidon aloituk-
sessa kompressiohoidolla. Komp-
ressiohoidon toteuttaminen ehkäi-
see ihottumien ja säärihaavojen 
kehittymistä. Varhainen ja teho-
kas alaraajaturvotuksen estohoito 
tuo merkittävät taloudelliset sääs-
töt niin terveydenhuollolle kuin 
potilaallekin. Hoitohenkilökunnan 
käytännön harjoittelu, potilasoh-
jaus sekä ammattitaito ovat tärke-
ässä asemassa alaraajaturvotuk-
sen estohoidon toteutumisessa ja 
potilaan hoitoon sitoutumisessa. 



 

 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA 
Järjestelmällisen katsauksen ja täydentävässä tiedonhaussa löyty-
neiden tutkimusten tulokset sekä hoitosuositukset soveltuvat hyö-
dynnettäviksi alaraajaturvotuksen estohoidon näyttöön perustuvan 
toiminnan kehittämisessä. 
 
Kanta-Hämeen keskussairaalan Iho-ja allergiapoliklinikalla on tuo-
tettu (06/2019) tässä mainittuihin lähteisiin ja laadulliseen kirjallisuu-
teen perustuen alaraajaturvotuksen estohoidon koulutusmateriaali. 
Koulutusmateriaali on laadittu terveydenhuollon ammattilaisten käyt-
töön. Koulutusmateriaali sisältää myös potilasohjeen, vähäelastisen 
tukisiteen ohjeen ja opetusvideon sekä lääkinnällisten hoitosukkien 
pukemisohjeen. Koulutusmateriaali on käytettävissä Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.khshp.fi/koulutus-ja-kehittaminen/turvotuksen-eston-
koulutusmateriaali/ 
 
Lisätietoja Käypä hoito -suosituksissa: 

• Alaraajojen laskimovajaatoiminta2 

• Krooninen alaraajahaava5 
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