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Box 8216,  FI-96101 Rovaniemi, Finland; Lapland Central Hospital, Department of Respiratory
Diseases, P.O. Box 8041,  FI-96101 Rovaniemi, Finland
Acta Univ. Oul. D 1025, 2009
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Abstract
Hospital treatment of chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary health care
and changes in treatment from 1972 to 2004 were examined by means of the treatment register and
the register of deaths. During the study period, the patients with a principal diagnosis of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) underwent 356,066 treatment periods.

In 1980–1984, 44.3% of the patients hospitalized the first time for COPD died within five years
after their treatment period, and in 1990–1994, 50.9% died after their treatment period. According
to Cox’s age-adjusted regression model, mortality increased among both men (Hazard Ratio
1.093, 95% CI 1.055–1.133) and women (HR 1.138, 95% CI 1.061–1.221).

The number of long-term, over-90-day periods of inpatient treatment of COPD patients in
university and central hospitals decreased 97.6% and the number of days of treatment decreased
98.4% between 1972–1976 and 1997–2001. Correspondingly, these treatment periods increased
7.6% in primary care hospitals and the number of days of treatment decreased 47.6%.

In 1995–2001 the number of inpatient periods due to acute exacerbations of COPD increased
10.9%, but the number of days of treatment decreased 8.5%. The growth in age-adjusted treatment
periods was 0.8% among men and 18.5% among women. The number of treatment periods
increased 36.8% in general practice wards and 17.8% in wards for respiratory diseases, while they
decreased 22.3% in internal medicine wards.

General practitioners sent 5.1% of patients admitted to a primary care hospital with acute
exacerbation of COPD to a secondary care hospital. The age- and gender-adjusted risk of death of
patients managed by a general practitioner was 0.83 (95% CI 0.75–0.91) compared with those
managed by a pulmonary specialist.

Patients treated in primary care had a 1.74 times greater risk of being readmitted within a week
after being released from inpatient treatment for acute exacerbations of COPD compared with
patients treated in secondary care.

The strategic policies of the 1980s, changes in the service structure, the national guidelines for
the prevention and treatment of COPD issued in 1998, the valid treatment recommendation, and
new treatments and medication have made treatment of COPD patients more effective. The
emphasis has shifted to outpatient care and primary health care, where sufficient resources and
education must be insured in order to guarantee good quality.

Keywords: COPD, exacerbation, hospital stay, hospital treatment, mortality, primary
health care, readmission





Lampela, Pekka, Keuhkoahtaumataudin sairaalahoito perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa
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Acta Univ. Oul. D 1025, 2009
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin hoitoilmoitus- ja kuolinsyyrekisterin avulla keuhkoahtaumataudin sai-
raalahoitoa ja sen muutoksia perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuosina
1972–2004. Tutkimusaikana oli 356 066 hoitojaksoa niillä potilailla, joiden päädiagnoosi oli
keuhkoahtaumatauti (KAT).

Vuosina 1980–1984 olleen ensimmäisen KAT:sta aiheutuneen sairaalahoitojakson jälkeen
potilaista kuoli viiden vuoden kuluessa 44,3 % ja vastaavasti vuosien 1990–1994 hoitojakson
jälkeen 50,9 %. Coxin regressiomallilla iän ollessa vakioituna kuolleisuus lisääntyi sekä miehil-
lä (Hazard Ratio 1,093, 95 % CI 1,055–1,133) että naisilla (HR 1,138, 95 % CI 1,061–1,221).

Pitkäaikaiset, yli 90 hoitopäivää jatkuneet, sairaalahoitojaksot vähenivät KAT-potilailla yli-
opisto- ja keskussairaaloissa 97,6 % ja hoitopäivät 98,4 % ajanjaksojen 1972–1976 ja
1997–2001 välillä. Vastaavasti terveyskeskussairaaloissa nämä hoitojaksot lisääntyivät 7,6 % ja
hoitopäivät vähenivät 47,6 %.

Vuosina 1995–2001 olleiden KAT:n akuuttien pahenemisvaiheiden sairaalajaksojen määrä
kasvoi 10,9 %, mutta hoitopäivien määrä väheni 8,5 %. Ikävakioitujen hoitojaksojen kasvu mie-
hillä oli 0,8 % ja naisilla 18,5 %. Hoitojaksot lisääntyivät yleislääketieteen erikoisalan osastoilla
36,8 % ja keuhkosairauksien osastoilla 17,8 %, kun taas sisätautien osastoilla ne vähenivät
22,3 %.

Yleislääkäri lähetti erikoissairaanhoitoon 5,1 % terveyskeskuksen vuodeosastolle otetuista
akuuteista KAT:n pahenemisvaiheen potilaista. Yleislääkärin hoitovastuulla olleiden potilaiden
ikä- ja sukupuolivakioitu kuoleman riskisuhde oli 0,83 (95 % CI 0,75–0,91) verrattuna keuhko-
lääkärin vastuulla olleisiin potilaisiin.

Perusterveydenhuollossa hoidetuilla potilailla oli 1,74-kertainen riski joutua uudelleen sairaa-
lahoitoon viikon kuluessa KAT:n akuutin pahenemisvaiheen sairaalahoidon jälkeen verrattuna
erikoissairaanhoidossa hoidettuihin potilaisiin.

1980-luvun strategiset linjaukset, palvelurakennemuutokset ja kansalliset ohjeet keuhkoah-
taumataudin ennaltaehkäisystä ja hoidosta vuodelta 1998 ja Käypä hoito -suositus sekä uudet
hoitomuodot ja lääkkeet ovat tehostaneet keuhkoahtaumapotilaan hoitoa. Painopiste on siirtynyt
avohoitoon ja perusterveydenhuoltoon, jossa on huolehdittava riittävästä resursoinnista ja koulu-
tuksesta hyvän laadun varmistamiseksi.

Asiasanat: hoitoaika, keuhkoahtaumatauti, kuolleisuus, pahenemisvaihe,
perusterveydenhuolto, sairaalahoito, uusintahoitojakso
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Lyhenteet ja määritelmät 

ATS American Thoracic Society 

BMI Body Mass Index, painoindeksi 

95% CI 95% Conficence Interval, luottamusväli 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 

keuhkoahtaumatauti 

DDD Defined Daily Doses, vuorokausiannos 

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease 

EKG Elektrokardiografia, sydänfilmi 

HILMO Hoitoilmoitusrekisteri 

HOITOVÄLI Hoitojaksojen välinen aika 

HR Hazard Ratio, riskitiheyksien suhde 

ICD International Classification of Diseases, kansain-

välinen tautiluokitus 

KAT Keuhkoahtaumatauti 

OR Odds Ratio, ristitulosuhde 

PaO2 Valtimoveren happiosapaine 

PaCO2 Valtimoveren hiilidioksidiosapaine 

PEF Peak Expiratory Flow, uloshengityksen 

huippuvirtaus 

PITKÄAIKAINEN HOITO Hoitojakson pituus vähintään 90 hoitopäivää 

R-ohjelma  Tilastollisen laskennan ja grafiikan tuottamiseen 

tarkoitettu vapaa ohjelmisto 

SD Standard Deviation, keskihajonta 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

STAKES Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus 

SAS Tilastollisten analyysien ohjelmisto 

UUSI HOITOJAKSO  Potilaan ensimmäinen hoitojakso 

tutkimusajanjaksona 

UUSINTAHOITOJAKSO Päivystyksellinen sairaalahoitojakso saman 

sairauden vuoksi  

VÄLITÖN HOITOJAKSO Hoitojakso, joka jatkuu välittömästi toisella 

erikoisalalla tai sairaalassa 
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WHO World Health Organisation, Maailman 

terveysjärjestö 

 

 



 13 

Luettelo alkuperäisjulkaisuista 

I  Säynäjäkangas O, Lampela P, Koiranen M & Keistinen T (2004) Mortality after first 
hospitalization for chronic obstructive pulmonary disease: changes in 1980–1998. 
Central European Journal of Public Health 12(1): 19–20. 

II  Lampela P, Säynäjäkangas O & Keistinen T (2005) Long-term hospital treatment for 
COPD patients. Central European Journal of Public Health 13(1): 35–39. 

III  Lampela P, Säynäjäkangas O & Keistinen T (2006) Is the treatment of acute COPD 
exacerbations in Finland shifting to general practitioners? Scandinavian Journal of 
Primary Health Care 24(3): 140–144. 

IV  Lampela P, Säynäjäkangas O, Jokelainen J & Keistinen T (2008) Does the place of 
treatment affect the prognosis for COPD? European Journal of General Practice 
14(3&4): 123–128.  

V  Lampela P, Säynäjäkangas O, Jokelainen J & Keistinen T (2009) Differences in 
COPD-related readmissions to primary and secondary care hospitals. Scandinavian 
Journal of Primary Health Care 27(2): 80–84. 

  



 14

 



 15 

Sisällysluettelo 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 9 
Lyhenteet ja määritelmät 11 
Luettelo alkuperäisjulkaisuista 13 
Sisällysluettelo 15 
1 Johdanto 19 
2 Kirjallisuuskatsaus 21 

2.1 Keuhkoahtaumatauti ............................................................................... 21 
2.1.1 Historia ......................................................................................... 21 
2.1.2 Määritelmä .................................................................................... 21 
2.1.3 Riskitekijät.................................................................................... 22 
2.1.4 Esiintyvyys ................................................................................... 24 
2.1.5 Diagnoosi...................................................................................... 25 
2.1.6 Hoitosuositukset ........................................................................... 26 
2.1.7 Kuntoutus ..................................................................................... 27 
2.1.8 Kuolleisuus ja ennuste .................................................................. 28 

2.2 Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoito ..................................... 30 
2.2.1 Pahenemisvaiheen määritelmä ..................................................... 30 
2.2.2 Vaikeusasteen määrittely .............................................................. 31 
2.2.3 Hoitopaikan valinta ...................................................................... 32 
2.2.4 Hoito ............................................................................................. 32 
2.2.5 Sairaalaan joutumiseen ja sairaalaan uudelleen 

lähettämiseen liittyviä tekijöitä ..................................................... 37 
2.3 Terveydenhuoltojärjestelmä .................................................................... 40 

2.3.1 Kehitys ......................................................................................... 40 
2.3.2 Sairaalahoidon laatu ..................................................................... 41 
2.3.3 Keuhkoahtaumataudin kustannukset ............................................ 42 
2.3.4 Hoidonporrastus ........................................................................... 42 
2.3.5 Kotisairaala ................................................................................... 42 
2.3.6 Kotisairaanhoito ........................................................................... 43 
2.3.7 Pitkäaikaiseen sairaalahoitoon liittyvät tekijät ............................. 43 

2.4 Hoitoilmoitusrekisteri Hilmo .................................................................. 44 
2.4.1 Ohjeet ........................................................................................... 44 
2.4.2 Tietosisältö ................................................................................... 45 



 16

2.5 Tautiluokitus ............................................................................................ 45 
2.6 Kuolemansyyrekisteri ............................................................................. 45 
2.7 Sairaalahoidon käytön tunnusluvut ......................................................... 46 
2.8 Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta ........................................................ 46 

3 Tutkimuksen tavoitteet 49 
4 Aineisto ja menetelmät 51 

4.1 Tutkimusaineisto ..................................................................................... 51 
4.1.1 Kuolleisuuden muutokset ensimmäisen KAT:n 

sairaalahoitojakson jälkeen ........................................................... 51 
4.1.2 KAT-potilaan pitkäaikainen hoito sairaalassa ............................... 52 
4.1.3 KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoito ....................................... 52 
4.1.4 Hoitopaikan yhteys KAT-potilaan ennusteeseen .......................... 53 
4.1.5 KAT-potilaan lähettäminen uudelleen sairaalaan .......................... 53 

4.2 Tilastolliset menetelmät .......................................................................... 54 
4.3 Tutkimusluvat ja tietosuojakysymykset .................................................. 54 

5 Tulokset 57 
5.1 Kuolleisuuden muutokset ensimmäisen KAT:n 

sairaalahoitojakson jälkeen ..................................................................... 57 
5.1.1 Potilaat vuosina 1980–1984 ja 1990–1994 ................................... 57 
5.1.2 Potilaiden kuolemat ...................................................................... 57 
5.1.3 Eloonjääminen sukupuolittain eri ikäryhmissä ............................. 57 

5.2 KAT-potilaan pitkäaikainen hoito sairaalassa ......................................... 59 
5.2.1 Hoitojaksot miehillä ja naisilla ..................................................... 59 
5.2.2 Hoitopäivät miehillä ja naisilla ..................................................... 62 
5.2.3 Hoitojaksot eri sairaalatasoilla ...................................................... 63 
5.2.4 Hoitopäivät eri sairaalatasoilla ..................................................... 64 

5.3 KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoito ................................................. 64 
5.3.1 Hoitojaksot ................................................................................... 64 
5.3.2 Hoitopäivät ................................................................................... 66 
5.3.3 Hoidon pituus ............................................................................... 66 
5.3.4 Ikä ja sukupuoli ............................................................................ 67 

5.4 Hoitopaikan yhteys KAT-potilaan ennusteeseen ..................................... 67 
5.4.1 Hoitojaksot ja potilaat ................................................................... 67 
5.4.2 Jatkohoitoon lähettäminen ............................................................ 69 
5.4.3 Ennuste ......................................................................................... 70 

5.5 KAT-potilaan lähettäminen uudelleen sairaalaan .................................... 70 
5.5.1 Hoitojaksot ja potilaat ................................................................... 70 



 17 

5.5.2 Uudelleenlähettämisen riski ......................................................... 71 
6 Pohdinta 75 

6.1 Aineisto ja menetelmät ............................................................................ 75 
6.1.1 Tutkimusväestö ............................................................................. 75 
6.1.2 Hoitoilmoitusrekisterin tietojen kattavuus ja luotettavuus ........... 75 
6.1.3 Kuolemansyyrekisterin tietojen luotettavuus ............................... 76 
6.1.4 Diagnostinen käytäntö .................................................................. 77 
6.1.5 Tautiluokituksen muutos .............................................................. 77 

6.2 Tulosten arviointi .................................................................................... 78 
6.2.1 Kuolleisuuden muutokset ensimmäisen KAT:n 

sairaalahoitojakson jälkeen ........................................................... 78 
6.2.2 KAT-potilaan pitkäaikainen hoito sairaalassa ............................... 78 
6.2.3 KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoito ....................................... 80 
6.2.4 Hoitopaikan vaikutus KAT-potilaan ennusteeseen ....................... 81 
6.2.5 KAT-potilaan lähettäminen uudelleen sairaalaan ......................... 83 
6.2.6 KAT-potilaan hoitojärjestelmän arviointia .................................... 85 

7 Johtopäätökset 89 
8 Yhteenveto 91 
9 Summary 93 
Kirjallisuus 95 
Liitteet 113 
Alkuperäisjulkaisut 115 
 

  



 18

 



 19 

1 Johdanto 

Keuhkoahtaumatauti (KAT) on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä sairas-

tavuutta ja kuolleisuutta aiheuttavista taudeista (Sullivan ym. 2000). Maailman 

terveysjärjestön (WHO) mukaan nykyisin sitä sairastaa 210 miljoonaa ihmistä ja 

3 miljoonaa kuoli siihen vuonna 2005. WHO arvioi, että KAT on kolmanneksi 

yleisin kuolinsyy vuonna 2030. (WHO 2008.) Tupakointi on taudin tärkein riski-

tekijä. Jopa puolelle tupakoitsijoista kehittyy myöhemmässä vaiheessa kliinisesti 

merkittävä KAT (Lundbäck ym. 2003). 

KAT on ehkäistävissä ja hoidettavissa oleva sairaus, jolla on huomattavia sys-

teemivaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa yksilön sairauden vaikeusasteeseen. Sai-

rautta luonnehtivat hitaasti etenevä, pääosin palautumaton hengitysteiden ahtauma 

ja hidastunut keuhkojen uloshengitysvirtaus sekä keuhkojen poikkeava tulehduk-

sellinen vaste haitallisille hiukkasille ja kaasuille (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Disease, GOLD 2008). 

Suomessa KAT:a sairastaa noin kymmenen prosenttia 21–70-vuotiaista (Ko-

taniemi ym. 2005). Maassamme kuoli keuhkoahtaumatautiin 1052 henkilöä 

vuonna 1998 ja 1064 vuonna 2007 (Tilastokeskus 2008). 

Sairaus vaatii toistuvia sairaalahoitoja pahenemisvaiheissa. Sairaalahoito ja 

päivystysvastaanotot aiheuttavat jopa 73 % sairauden kokonaiskustannuksista 

(Sullivan ym. 1996). Suomessa sairauden kokonaishoidon kustannuksiksi on 

arvioitu noin 0,8 miljardia euroa vuodessa. 

Sairastavuuden vähentämiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi on laadittu eri-

laisia ohjelmia ja interventioita, joilla pyritään lyhentämään hoitoaikaa (Postma 
ym. 1999, Cotton ym. 2000), estämään pahenemisvaiheita ja etsimään vaihtoeh-

toisia hoitomuotoja sairaalahoidolle (Davies ym. 2000, Vilkman ym. 2001). Suo-

messa keuhkoahtaumataudin valtakunnallisessa ehkäisy- ja hoito-ohjelmassa 

1997–2007 asetettiin tavoitteeksi taudin ilmaantuvuuden, sairaalahoidon ja vuosi-

kustannusten väheneminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998). Ohjelmaan liittyi 

muun muassa hoidon porrastusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

välille ja koulutusta yleislääkäreille, joiden osuutta KAT-potilaan hoidossa ei juuri 

ole tutkittu. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää keuhkoahtaumataudista johtuvaa sai-

raalahoitoa ja erityisesti perusterveydenhuollon osuutta ja hoidon laatua. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Keuhkoahtaumatauti 

2.1.1 Historia 

Stetoskoopin keksiminen vuonna 1819 ja spirometrin vuonna 1842 ovat edistä-

neet keuhkoahtaumataudin ymmärtämistä. 1900-luvun puolivälissä britit kutsui-

vat tautia krooniseksi bronkiitiksi ja vastaavasti amerikkalaiset emfyseemaksi. 

Vuonna 1966 sovittiin, että krooninen bronkiitti, astmaattinen bronkiitti ja em-

fyseema sisältyvät keuhkoahtaumatautiin. Tupakoinnin on tiedetty pitkään olevan 

pääasiallinen taudin aiheuttaja. Vuonna 1953 Oswald kuvasi kroonisen bronkiitin 

ja emfyseeman kliiniset piirteet. Kuvaus perustui hänen huomioihinsa 1000 poti-

laasta. Vuonna 1965 Stuart-Harris kuvasi KAT:n kliinisen kulun. Samana vuonna 

American Thoracic Society (ATS) julkaisi ”Diagnostiset standardit ei-

tuberkuloottisesta keuhkosairaudesta”. 1960-luvulla hollantilaisen hypoteesin 

mukaan ilmateiden synnynnäinen yliaktiivisuus ja atopia altistivat KAT:lle. Britti-

läisen hypoteesin mukaan toistuvat hengitystietulehdukset johtivat hengitysteiden 

ahtautumiseen. 1900-luvun puoliväliin asti maksimaalista hengityskapasiteettia 

käytettiin sairauden arvioinnissa. Vuonna 1947 Tiffeneau ja Pinelli ehdottivat 

FEV1:n mittaamista helpompana tapana kuin maksimaalista hengityskapasiteettia. 

1960-luvulla lääkkeet rajoittuivat kaliumjodidiin ja efedriiniin. Tuolloin kortiko-

steroideja ei käytetty, happea ja kuntoilua pidettiin vasta-aiheisena. Sairauteen 

tehoavaa lääkehoitoa on ollut parin vuosikymmenen ajan. (Fishman 2005.) 

2.1.2 Määritelmä 

Keuhkoahtaumatauti on ehkäistävissä ja hoidettavissa oleva sairaus, jossa on 

muutamia huomattavia keuhkojen ulkopuolisia ilmiöitä, joilla voi olla vaikutusta 

sairauden vaikeusasteeseen. Sairaudelle on tyypillistä hitaasti etenevä, pääosin 

korjaantumaton hengitysteiden ahtauma ja keuhkojen hidastunut uloshengitysvir-

taus sekä keuhkojen poikkeava tulehduksellinen vaste haitallisille hiukkasille tai 

kaasuille. (GOLD 2008.) Hidastunut uloshengitysvirtaus voi aiheutua paitsi pien-

ten ilmateiden ahtaumasta myös keuhkolaajentumasta (emfyseema). Krooninen 

pienten ilmateiden tulehdus johtaa niiden rakenteellisiin muutoksiin ja ahtautumi-

seen. Inflammaation aiheuttama keuhkokudoksen tuho vaurioittaa keuhkorakkula-
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aluetta, jolloin rakkulat eivät pysy auki uloshengityksen aikana. Sairauden ilmen-

tymään vaikuttaa kolme osatekijää: krooninen keuhkoputkitulehdus, keuhkolaa-

jentuma sekä pienten ilmateiden ahtauma. Näiden keskinäinen merkitys vaihtelee 

potilaskohtaisesti. Aikaisemmat määritelmät ovat korostaneet kroonista bronkiit-

tia ja emfyseemaa. 

Krooninen keuhkoputkitulehdus määritellään pitkäaikaiseksi limannousuksi 

keuhkoista vähintään kolmena kuukautena vuodessa ainakin kahtena peräkkäise-

nä vuotena, kun taustalla ei ole muuta keuhkosairautta kuten esimerkiksi keuhko-

putkien laajentumatautia. 

Keuhkolaajentumassa eli emfyseemassa on kyse pysyvästä laajentumasta, jo-

ka on syntynyt terminaalisten ilmateiden jälkeisten keuhkon ilmatilojen – lähinnä 

keuhkorakkula-alueen – kudostuhosta. On tärkeä huomata, että yskä ja yskökset 

voivat edeltää keuhkoputkien ahtautumista ja päinvastoin, merkittävä ahtautumi-

nen voi syntyä myös ilman yskää ja ysköksiä. (GOLD 2008.) 

KAT:ssa on huomattavia systeemivaikutuksia, jotka voivat johtaa useaan lii-

tännäissairauteen (Agusti 2005). Tutkimuksissa on osoitettu, että yli 65-vuotiaassa 

väestössä 25 %:lla on kaksi ja 17 %:lla kolme lisäsairautta (van Weel 1996). Pai-

non menetys, ravitsemukselliset poikkeavuudet ja luurankolihaksen toimintahäi-

riö ovat hyvin tunnistettuja KAT:n systeemivaikutuksia ja potilailla on suurentu-

nut riski sydäninfarktiin, sepelvaltimotautiin, luukatoon, hengitystieinfektioihin, 

luunmurtumiin, masennukseen (Ng ym. 2007), sokeritautiin, unihäiriöihin, ane-

miaan ja glaukoomaan (van Weel & Schellevis 2006). KAT voi lisätä myös keuh-

kosyövän riskiä (Skillrud ym. 1986, Tockman ym. 1987, Lange ym. 1990, Stavem 
ym. 2005). 

2.1.3 Riskitekijät 

Riskitekijöiden tunnistaminen on olennainen osa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja 

hoidossa. KAT on polygeeninen sairaus, ja klassinen esimerkki ympäristön ja 

geenien välisestä vuorovaikutuksesta (GOLD 2008). Tupakointi on KAT:n yli-

voimaisesti merkittävin ja parhaiten tutkittu riskitekijä. Puolelle tupakoijista ke-

hittyy kliinisesti merkittävä KAT (Lundbäck ym. 2003), mikä viittaa geneettisten 

tekijöiden modifioivan yksilön sairastumisriskiä (Smith & Harrison 1997). Epi-

demiologiset tutkimukset osoittavat, että tupakoimattomille voi kehittyä krooni-

nen hengitysteiden obstruktio (Celli ym. 2005, Behrendt 2005). Parhaiten doku-

mentoitu geneettinen riskitekijä on alfa1-antitrypsiinin puute (Stoller & Abous-

souan 2005), joka on perinnöllinen, nuorella iällä kehittyvä aineenvaihduntasaira-
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us. Se ilmenee vaikeana keuhkoemfyseemana, harvemmin maksan tai muiden 

elinten sairautena. Tätä harvinaista puutosta useimmiten tavataan pohjoiseuroop-

palaisilla (Blanco ym. 2006). Suomessa arvioidaan olevan alfa1-antitrypsiinin 

puutteen omaavaa ZZ-homotsygoottia noin tuhat ja SZ-heterosygoottia noin 

2500. Tila johtuu virheellisen alfa1-antitrypsiinin puutteellisesta antiproteaasiak-

tiivisuudesta, joka ei riitä estämään sidekudoksen proteolyyttistä hajoamista. (Pii-

pari 1993). Vaikka huomattavaa suvuttaista riskiä on havaittu vaikeaa KAT:a po-

tevien potilaiden tupakoivissa sisaruksissa (McCloskey ym. 2001), mikä viittaisi 

geneettisten tekijöiden vaikutukseen, muita geneettisiä häiriöitä kuin alfa1-

antitrypsiinin puutos ei toistaiseksi ole varmasti todennettu (Silverman ym. 2002). 

Savukkeiden polttajilla on enemmän hengitystieoireita, keuhkofunktioiden 

poikkeavuuksia, suurempi vuosittainen FEV1-arvon heikkeneminen ja korkeampi 

KAT:sta johtuva kuolleisuus kuin tupakoimattomilla. Piipun ja sikarien polttajilla 

on suurempi sairastavuus ja kuolleisuus kuin tupakoimattomilla, vaikkakin heidän 

edellä mainittujen tekijöiden riski on pienempi kuin savukkeiden polttajilla (US 

Surgeon General 1984). Tupakoivilla KAT:n riski on annosriippuvainen (Burrows 
ym. 1977). Keuhkoahtaumataudin riskiä lisää erityisesti tupakoinnin varhainen 

aloittamisikä. Tällöin yhtä vuotta varhaisempi tupakoinnin aloitus kaksinkertais-

taa riskin verrattuna yhden askivuoden lisäykseen (Kotaniemi ym. 2005). Vuosina 

1950–2004 naistupakoijien määrä on Suomessa kaksinkertaistunut, kun samanai-

kaisesti miestupakoijien määrä on vähentynyt alle kolmasosaan aikaisemmasta 

(Huttunen 2003, Helakorpi ym. 2004). Vuonna 2004 miehistä tupakoi 27 % ja 

naisista 20 % (Helakorpi ym. 2004). 

Työpaikoilla tapahtuva altistuminen orgaaniselle ja epäorgaaniselle pölylle 

sekä kemiallisille aineille että höyryille on aliarvioitu KAT:n riskitekijä (Hnizdo 
ym. 2002, Trupin ym. 2003, Hnizdo ym. 2004, Matheson ym. 2005). Amerikka-

laisen tutkimuksen mukaan 30–75-vuotiaista työperäisen KAT:n osuus on 19 % ja 

tupakoimattomilla 31 % (Hnizdo ym. 2002). American Thoracic Society on pää-

tellyt, että työperäiset altisteet aiheuttavat 10–20 % KAT:n oireista tai toiminnan 

vajauksesta (Balmes ym. 2003). 

Ruuanlaitosta ja lämmittämisestä johtuvat sisäilman epäpuhtaudet ovat tärkei-

tä KAT:n riskitekijöitä erityisesti kehitysmaiden naisilla (Ezzati 2005). 

Ilmansaasteiden merkitys KAT:n aiheuttajana on epäselvä. Kuitenkin fossii-

listen polttoaineiden polton yhteydessä syntyneisiin aineisiin liittyy keuhkofunk-

tioiden heikentymistä (Abbey ym. 1998). 

Millä tahansa tekijällä, joka vaikuttaa keuhkojen kasvuun raskauden tai lap-

suuden aikana, on potentiaalia lisätä yksilön riskiä saada KAT (Lawlor ym. 2005). 
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Spirometriassa todettu alentunut keuhkofunktio identifioi yksilöt, joilla on suu-

rentunut riski saada KAT (Tager ym. 1988).  

Keuhkot altistuvat jatkuvasti endogeenisille tai eksogeenisille oksidanteille, 

joita vastaan sillä on entsymaattisia ja ei-entsymaattisia systeemejä. Epätasapaino 

tässä systeemissä, oksidatiivinen stressi, aktivoi suoran vaurion lisäksi prosesseja, 

jotka aloittavat keuhkojen inflammaation. Tällä epätasapainolla on osuutta KAT:n 

patogeneesissä (MacNee 2005). 

Sukupuolen merkitys KAT:n riskitekijänä on epäselvä (Xu ym. 1994). Kehi-

tysmaissa tehdyissä tutkimuksissa taudin prevalenssi on melkein sama naisilla ja 

miehillä (National Heart Lung and Blood Institute 2004). Muutamat tutkimustu-

lokset viittaavat, että naiset sairastuisivat herkemmin tupakoinnin seurauksena 

KAT:iin kuin miehet (Xu ym. 1994, Silverman ym. 2000). 

Virus- tai bakteeri-infektiot voivat olla mukana KAT:n patogeneesissä tai 

progressiossa (Retamales ym. 2001), samoin kuin bakteerien kolonisaatio (Sethi 
ym. 2006). HIV-infektion on osoitettu kiihdyttävän tupakoinnista johtuvaa keuh-

kolaajentumaa (Diaz & King 2000). 

2.1.4 Esiintyvyys 

KAT:n esiintyvyydessä on huomattavaa vaihtelua riippuen tutkimusmenetelmistä 

ja diagnostisista kriteereistä. Tutkimusmenetelminä on käytetty potilaan ilmoitta-

maa lääkärin tekemää diagnoosia, spirometriatulosta ilman bronkodilatation tai 

sen jälkeen sekä oirekyselyä. Alhaisimmat arviot saadaan potilaan ilmoittaessa 

tehdyistä diagnooseista. Näissä tutkimuksissa useimmiten saadaan esiintyvyydek-

si alle kuusi prosenttia. (Halbert ym. 2006). Tämä todennäköisesti heijastaa laajaa 

KAT:n tunnistamattomuutta, alidiagnostiikkaa (van den Boom ym. 1998) ja tosi-

asiaa, että osalla lievää KAT:a sairastavia ei ole lainkaan oireita. Monissa maissa 

tehdyissä tutkimuksissa, joissa on käytetty standardoituja metodeja ja spirometri-

aa, arvioidaan noin neljänneksellä yli 40-vuotiaista olevan lievä tai vaikeampi 

hengitysteiden ahtauma (Menezes ym. 2005, Buist ym. 2005, Chapman ym. 
2006). Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan alidiagnostiikkaa esiintyy noin puolella 

vaikea-asteista tautia sairastavista (Lindberg ym. 2006). KAT:n esiintyvyys ai-

kuisväestössä Euroopassa (Gulsvik 1999) on 4–6 %. USA:ssa KAT:a arvioitiin 

olevan yhteensä 8,5 %, tupakoitsijoilla noin 12,5 %, tupakoinnin lopettaneilla 

9,4 % ja tupakoimattomilla 5,8 % (Mannino ym. 2000). Luvut eivät juuri eroa 

Espanjassa ja Suomessa tehdyissä tutkimuksissa (Pena ym. 2000, Kotaniemi ym. 
2005) 
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Kroonista keuhkoputkitulehdusta ja keuhkoahtaumatautia sairastaa yhteensä 

noin 400 000 suomalaista. Huhdin (1965) tutkimuksessa 28,2 %:lla 40–64-

vuotiaista tupakoivista miehistä oli keuhkoahtaumatauti ja naisista 5,8 %:lla. Yli 

64-vuotiaassa varsinaissuomalaisessa väestössä keuhkoahtaumatauti oli miehillä 

12,5 %:lla ja naisilla 3 %:lla. Miestupakoitsijoilla taudin esiintyvyys oli 35 % ja 

naisilla 13 %. (Isoaho ym. 1994.) Kliinisesti merkittävää keuhkoahtaumatautia 

todettiin spirometriassa (FEV1/FVC ≤ 0,69) yli 30-vuotiailla miehillä 11 %:lla ja 

naisilla 5 %:lla (von Hertzen ym. 2000). Keuhkoahtaumatautia esiintyi suomalai-

sessa 21–70-vuotiaassa väestössä 9,4 %:lla sovellettaessa GOLD-kriteeriä. Esiin-

tyvyys nousi 35 %:iin sekä miehillä että naisilla, jos he olivat tupakoineet yli 20 

askivuotta. Yli 40 vuotta vähintään askin päivässä polttaneilla taudin esiintyvyys 

oli 53–66 % (Kotaniemi ym. 2005). Kroonisen keuhkoputkitulehduksen ja tupa-

koinnin esiintyvyydessä ei juuri ole alueellisia eroja Suomessa. Lääkärin to-

teaman kroonisen bronkiitin esiintyvyys oli 2,9 % ja tupakoinnin 37 % Pohjois-

Suomessa ja 3,4 % ja 38 % Etelä-Suomessa (Kotaniemi ym. 2002). 

2.1.5 Diagnoosi 

Kliinisesti KAT:a tulee epäillä potilaalla, jolla on hengenahdistusta, pitkäaikaista 

yskää, liman muodostusta ja/tai jotka ovat altistuneet sairauden riskitekijöille. 

Diagnoosi tulee vahvistaa spirometrialla. Jos FEV1/FVC on alle 0,7 tai FEV1 on 

alle 80 % viitearvosta, on kyseessä hengitysteiden ahtautuminen, joka ei ole täy-

sin palautuva. 

Vaikeusasteeltaan KAT voidaan jakaa neljään luokkaan spirometrialöydöksen 

perusteella (taulukko 1): lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja hyvin vaikeaan 

KAT:iin (GOLD 2008). Suomalainen Käypä hoito -suositus jakaa KAT:n kolmeen 

luokkaan spirometrian perusteella (taulukko 2). 

Taulukko 1. Keuhkoahtaumataudin vaikeusasteen luokittelu spirometrian perusteella 

bronkodilataation jälkeen (Global Initiative for Chronic Obstructive Disease 2008). 

Luokka FEV1, viitearvosta FEV1/FVC 

Lievä FEV1 ≥ 80 % < 0,70 

Keskivaikea ≥ 50 % FEV1 < 80 % < 0,70 

Vaikea ≥ 30 % FEV1 < 50 % < 0,70 

Hyvin vaikea < 30 % tai FEV1 < 50 % ja hengityksen vajaatoiminta1 < 0,70 

FEV1 = Forced Expiratory Volume sekunnissa, FVC = Forced Vital Capacity,  
1 hengityksen vajaatoiminta: valtimoveren hapen osapaine (PaO2) alle 8.0 kPa (60 mm Hg) 
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Taulukko 2. Keuhkoahtaumataudin vaikeusasteen luokittelu Suomessa spirometria 

tutkimuksen perusteella (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2004). 

Vaikeusaste FEV1 viitearvosta (SD) 

Lievä 65–80 (± 2) 

Keskivaikea 40–64 (± 3) 

Vaikea    < 40 (± 4) 

FEV1 = Forced Expiratory Volume sekunnissa, SD = Standard Deviation 

Pitkäaikainen yskä ja liman muodostus ovat lievän KAT:n tavallisimpia oireita. 

Ne voivat kestää useita vuosia ennen kuin muutos näkyy keuhkojen toimintako-

keissa. Keskivaikeassa taudinkuvassa potilaalla voi olla hengenahdistusta, joka 

voi vaikeuttaa päivittäisiä toimintoja. Joillakin potilailla ei ole edellä mainittuja 

oireita lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Keuhkoahtaumataudin oireiden pa-

hentuessa tai keuhkojen toiminnan heikentyessä äkillisesti hengitystieinfektion 

yhteydessä potilas hakeutuu hoitoon ja tutkimuksiin. Tuolloin hänellä voidaan 

todeta vaikea KAT, jossa edellä mainittujen oireiden lisäksi voidaan todeta tautiin 

liittyviä komplikaatioita (hengityksen vajaatoimintaa, sydämen vajaatoimintaa, 

painon laskua, valtimoveren alentunutta happipitoisuutta). 

Erotusdiagnostiikassa tulee ottaa huomioon ennen kaikkea astma, sydämen 

vajaatoiminta, keuhkotuberkuloosi ja keuhkoputkien laajentumat. 

2.1.6 Hoitosuositukset 

Keuhkoahtaumataudin hoidon tavoitteena on lievittää oireita, ehkäistä sairauden 

eteneminen, parantaa rasituksen sietoa ja terveydentilaa, estää ja hoitaa kompli-

kaatiot ja pahenemisvaiheet sekä vähentää kuolleisuutta.  

KAT:sta on julkaistu useita kansainvälisiä hoitosuosituksia yli 10 vuoden 

ajan. Yhdysvaltojen National Heart, Lung and Blood Institute ja WHO yhdessä 

ovat julkaisseet GOLD -suosituksensa keuhkoahtaumataudin hoidosta (Pauwels 
ym. 2001). American Thoracic Society ja European Respiratory Society ovat 

julkistaneet konsensuslausumana tästä uudistetun version vuonna 2003 (Fabbri & 

Hurd 2003). Edellä mainitut tieteelliset yhdistykset pitävät GOLD:n ohjeistoa 

tärkeimpänä kansainvälisenä keuhkoahtaumataudin hoitosuosituksena. Viimeisin 

GOLD:n hoitosuositus on vuodelta 2008 (www.goldcopd.org). Ensimmäinen 

suomalainen suositus on Lääkäriseura Duodecimin vuonna 1999 julkaisema Käy-

pä hoito -suositus ”Keuhkoahtaumatauti” (www.kaypahoito.fi), joka on päivitetty 

vuonna 2004. Läheisesti tähän liittyviä hoitosuosituksia ovat ”Äkillisen hengitys-
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vajauksen hoito” ja ”Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot” vuosilta 

2006 (www.kaypahoito.fi). 

GOLD suosittelee lyhytvaikutteista inhaloitavaa avaavaa lääkettä tarvittaessa 

kaikissa taudin vaikeusasteissa. Keskivaikeassa vaiheessa suositellaan yhtä tai 

useampaa inhaloitavaa pitkävaikutteista avaavaa lääkettä säännöllisesti. Mikäli 

tällä tavalla ei saavuteta hyvää oirekontrollia, voidaan käyttää teofylliiniä. Vaike-

assa vaiheessa lisätään lääkitykseen inhaloitava steroidi, mikäli potilaalla on tois-

tuvia sairauden pahenemisjaksoja, esimerkiksi kolme jaksoa kolmen vuoden ai-

kana. Hyvin vaikeassa vaiheessa lääkitystä tehostetaan säännöllisellä happihoidol-

la ja tarvittaessa harkitaan kirurgista hoitoa. Suomalaisessa hoitosuosituksessa 

teofylliiniä suositellaan, mikäli muilla edellä mainituilla lääkkeillä ei ole saatu 

vastetta. Muita lääkkeitä ei tarvita tasapainossa olevan KAT:n hoidossa. 

2.1.7 Kuntoutus 

USA:ssa National Institutes of Health on määritellyt vuonna 1994 keuhkokuntou-

tuksen seuraavasti: keuhkopotilaan kuntoutus on laajasisältöinen, moniammatilli-

nen palvelukokonaisuus, joka on suunnattu keuhkosairaiden ja heidän perheiden-

sä auttamiseksi tavoitteena saavuttaa ja säilyttää yksilön mahdollisimman suuri 

riippumattomuus ja yhteiskunnallinen toimintakyky (Fishman 1994). Kuntoutuk-

sen päämääränä on lievittää oireita, parantaa elämän laatua ja lisätä osallistumista 

arkipäivän toimintoihin. Taulukossa 3 on esitetty tutkimusten näytön tason luoki-

tus. 

Taulukko 3. Tutkimusten näytön tason luokitus (Global Initiative for Chronic Obstruc-

tive Lung Disease 2008). 

Luokka Taso Huomautukset 

A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden 

tulokset ovat samansuuntaisia 

B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita 

kelvollisia tutkimuksia 

C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus 

D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä 

tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 

Kuntoutusta on arvioitu monissa tutkimuksissa, ja vahvin positiivinen näyttö on 

saatu lihasten voima- ja kestävyysharjoittelusta. Keskimäärin kuntoutus lisää 

suorituskykyä 18 %, hapen kulutusta 11 % ja kestävyyttä 87 % perustasosta. Tä-
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mä vastaa kuuden minuutin kävelytestissä 49 metrin lisämatkaa (Troosters ym. 
2005). Kuntoutus lisää muiden hoitojen hyötyä (Casaburi ym. 2005). 

Kuntoutuksella on hyvin vahva A-tason näyttö seuraavista vaikutuksista: pa-

rantaa rasituksen sietoa, vähentää hengenahdistusta, parantaa elämänlaatua, vä-

hentää sairaalahoitojaksoja ja hoitopäiviä, vähentää KAT:iin liittyvää psyykkistä 

ahdistusta ja masennusta. B-tason näyttö on seuraavista: hyöty jatkuu vielä har-

joittelun jälkeen ja lisää elinaikaa. Psykososiaalisesta interventiosta ja hengitysli-

hasten harjoittelusta, johon on liitetty kestävyysharjoittelu, on olemassa C-tason 

näyttö. 

Hyötyjä on raportoitu ohjelmista, joissa kuntoutus on tapahtunut laitoksessa, 

avohoidossa tai kotona (McGavin ym. 1977, Wijkstra ym. 1994, Goldstein ym. 
1994). Toimintakyky on kohentunut riippumatta lähtötilanteesta, tosin on epäto-

dennäköistä, että pyörätuolissa olevat tai voimakasta hengenahdistusta kokevat 

(MRC-kysely 5/5, Medical Research Council) KAT-potilaat hyötyisivät kotona 

tehtävistä kuntoutusohjelmista (Wedzicha ym. 1998). Kuntoutujien motivointi on 

tärkeää, erityisesti avohoidossa (Young ym. 1999). Ohjelmat yleensä sisältävät 

kestävyysharjoittelua juoksumatolla tai polkupyörällä, ravitsemustietoa ja koulu-

tusta. Kuntoutuksen minimipituus on kuusi viikkoa, ja mitä pitempi kuntoutuksen 

kesto sen paremmat tulokset (Behnke ym. 2000, Green ym. 2001, Finnerty ym. 
2001). Ei ole näyttöä siitä, että tupakoijat hyötyisivät vähemmän kuntoutuksesta 

kuin tupakoimattomat. Dieettineuvontaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska 

laihtuminen on kuolleisuuden itsenäinen riskitekijä KAT-potilailla (Gray-Donald 
ym. 1996, Gorecka ym. 1997).  

Englantilaisessa tutkimuksessa kuuden viikon intensiivinen kuntoutus oli 

kustannustehokas (Griffiths ym. 2001) ja vähensi terveydenhuollon palvelujen 

käyttöä (Griffiths ym. 2000).  

Potilasohjaus, perheenjäsenten neuvonta ja potilaan psykososiaalinen tukemi-

nen on katsottu oleelliseksi osaksi KAT-potilaan kuntoutusta, vaikka näyttö niiden 

itsenäisestä vaikutuksesta kuntoutuksen tulokseen on melko vähäinen (Devine & 

Pearcy 1996, Gallefoss ym. 1999). 

2.1.8 Kuolleisuus ja ennuste 

Huolimatta KAT:n kuolintilastojen epätarkkuuksista on selvää, että KAT on yksi 

tärkeimmistä kuolinsyistä monissa maissa. Vuonna 1990 se oli maailman kuuden-

neksi yleisin kuolinsyy ja vuonna 2000 neljänneksi yleisin syy (Lopez ym. 2006) 

ja sen arvioidaan olevan kolmanneksi yleisin vuonna 2020 (Viegi ym. 2001). 
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Tämä johtuu väestön ikääntymisestä, jota pidetään merkittävämpänä tekijänä kuin 

tupakoinnin lisääntymistä. Tupakoitsijat kuolevat noin 10 vuotta nuorempina kuin 

tupakoimattomat (Doll ym. 2004). Pitkäaikaisessa happihoidossa olevien naisten 

kuolleisuus on noin puolitoistakertainen miesten kuolleisuuteen verrattuna 

(Machado ym. 2006). 

KAT:n kuolleisuustrendit heijastavat vuosikymmenten takaisia tupakointita-

poja. Ikävakioidut tilastot USA:ssa vuosina 1970–2002 ovat osoittaneet KAT-

kuolleisuuden kaksinkertaistuneen, mutta useiden muiden kroonisten sairauksien 

kuolleisuuden vähentyneen (Jemal ym. 2005). Sen sijaan Euroopan monissa 

maissa KAT-kuolleisuus on vähentynyt (Chapman ym. 2006). Syytä tähän ei tie-

detä, mutta eron arvellaan johtuvan muun muassa muuttuneesta terminologiasta ja 

diagnostiikan virheistä. Suomessa keuhkoahtaumatautiin kuolee noin tuhat henki-

löä vuodessa. Tilastokeskuksen rekisterin mukaan luku on pysynyt hyvin saman-

laisena 1970-luvun alusta lähtien. 

Vaikeaa KAT:a sairastavan odotettavissa oleva elinaika on keskimäärin noin 

kaksi vuotta (Claessens ym. 2000). Lisäsairaudet lyhentävät pitkälle edenneen 

KAT-potilaan elinaikaa. Tällöin potilas kuolee useimmiten vuoden sisällä (Lynn 
ym. 2000). Kuolleisuutta lisäävät eniten verisuonisairaus, keuhkosyöpä ja -kuume 

sekä hengitysvaje (Zielinski ym. 1997). Vain tupakoinnin lopettaminen (Anthoni-

sen ym. 2005) ja happihoito valikoiduilla vaikeasti hypoksemisilla potilailla 

(Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group 1980, Medical Research Council Wor-

king Party 1981, Gorecka ym. 1997, Chaouat ym. 1999) pidentävät tällaisten 

potilaiden elinaikaa. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa vielä vaikeassakin vai-

heessa (Hersh ym. 2004). Lääkkeiden ei toistaiseksi ole osoitettu vähentävän 

kuolleisuutta (Calverley ym. 2007, Tashkin ym. 2008).  

Akuutin pahenemisvaiheen jälkeen KAT-potilas kuolee vuoden kuluessa 22–

43 %:ssa tapauksissa (Connors ym. 1996, Almagro ym. 2002). Kuolleisuutta li-

sääviä tekijöitä ovat korkea ikä, huono keuhkofunktio ja terveydentila sekä soke-

ritauti (Gudmundsson ym. 2006). Depression, sairaalaan uudelleenlähettämisen, 

elämän laadun, liitännäissairauksien ja siviilisäädyn on todettu olevan yhteydessä 

kuolleisuuteen (Almagro ym. 2002).  

BODE-indeksi on kehitetty KAT-potilaan tilan arviointiin. Indeksi koostuu 

painoindeksistä (B = BMI), FEV1:stä (O = airflow obstruction), hengenahdistuk-

sen asteesta (D = dyspnoe) ja kuuden minuutin kävelytestistä (E = excercise ca-

pacity). BODE-indeksi on tehokkaampi kuin FEV1 yksinään ennustamaan elinai-

kaa (Celli ym. 2004). 
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2.2 Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoito 

2.2.1 Pahenemisvaiheen määritelmä 

Keuhkoahtaumataudissa on usein sairauden pahenemisvaiheita. Pahenemisvai-

heella tarkoitetaan sairauden luonnollisessa kulussa olevaa äkillistä tapahtumaa, 

jota luonnehtii muutos potilaan perustason hengenahdistuksessa, yskässä ja/tai 

ysköksissä ja muutos on yli normaalin päivittäisen vaihtelun ja säännöllistä lääki-

tystä voidaan joutua muuttamaan (Rodriguez-Roisin 2000, Burge & Wedzicha 

2003). Oireista ja keuhkofunktion heikkenemisestä huolimatta vain noin 50 % 

pahenemisvaiheista raportoidaan lääkärille, eivätkä raportoidut vaiheet ole oireil-

taan tai fysiologisilta parametreiltaan pahempia kuin raportoimattomat (Seemun-

gal ym. 1998). Pahenemisvaiheessa elämänlaatu heikkenee merkittävästi (Kessler 

ym. 2006), sairastuvuus lisääntyy ja terveydenhuollon palveluja käytetään aikai-

sempaa enemmän (Wouters 2003a). Pahenemisvaiheet lisäävät myös kuolleisuutta 

(Connors ym. 1996). Edellä mainittujen seikkojen vuoksi pahenemisvaiheiden 

ehkäisyllä, varhaisella toteamisella ja hoidolla voi olla huomattavaa merkitystä 

niin yksilölle kuin yhteiskunnalle (Wilkinson ym. 2004). Toipuminen voi kestää 

useita viikkoja, ja osa ei toivu pahenemisvaihetta edeltäneelle tasolle. Mediaani 

toipumisaika oireiden ja uloshengityksen huippuvirtauksen (PEF) perusteella on 

6–7 päivää. 75 % potilaista toipuu 35 päivän kuluessa. (Seemungal ym. 2000). 

Koholle jäänyt CRP kahden viikon kuluttua pahenemisvaiheen päättymisestä on 

merkki systeemisestä inflammaatiosta ja ennustaa uutta pahenemisvaihetta 50 

päivän kuluessa (Perera ym. 2007). 

Tärkeimmät syyt pahenemisvaiheisiin ovat hengitysteiden infektiot ja ilman 

saasteet, vaikka kolmasosassa vaikeista pahenemisvaiheista syytä ei voida osoit-

taa (White ym. 2003). Tutkimuksissa on osoitettu, että 50 %:lla potilaista on 

alemmissa hengitysteissä suuria määriä bakteereita pahenemisvaiheen aikana 

(Monso ym. 1995, Pela ym. 1998, Sethi ym. 2002). Kuitenkin huomattavalla 

osalla näistä potilaista on bakteerien kolonisaatiota alemmissa hengitysteissä 

stabiilin vaiheen aikana. On viitteitä, että bakteerikuorma kasvaa pahenemisvai-

heen aikana (Monso ym. 1995) ja uudet bakteerikannat liittyvät pahenemisvaihee-

seen (Sethi ym. 2002). 
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2.2.2 Vaikeusasteen määrittely 

Riski kuolla KAT:n pahenemisvaiheen vuoksi liittyy respiratorisen asidoosin 

kehittymiseen, muiden merkittävien sairauksien olemassaoloon ja hengityksen 

avustamisen tarpeeseen (Connors ym. 1996). Mikäli edellä olevat tekijät puuttu-

vat, potilaalla ei ole suurta riskiä kuolla. KAT:n vaikeusaste on tärkein peruste 

määritettäessä pahenemisvaiheen vaikeusastetta, johon ei ole vakiintuneita kritee-

reitä (Celli & Barnes 2007). Vaikeusastetta määrittäessä tulee anamneesissa ottaa 

huomioon 1) FEV1 2) pahenemisen kesto tai uudet oireet 3) aikaisempien pa-

henemisvaiheiden/sairaalajaksojen määrä 4) muut sairaudet 5) nykyinen lääkitys. 

Potilaan statuksessa tulee kiinnittää huomiota 1) apulihasten käyttöön hengityk-

sessä 2) paradoksaalisiin rintakehän liikkeisiin 3) syanoosiin 4) perifeerisiin tur-

votuksiin 5) hemodynamiikkaan 6) sydämen oikeanpuolen vajaatoimintaan 7) 

vireystasoon. Pulssioksimetria voidaan käyttää potilaan happisaturaation ja lisä-

hapen tarpeen arvioimiseksi. Valtimoveren PaO2:n ja PaCO2:n määrittäminen on 

tärkeää sairaalaan otettavilla potilailla. Jos PaO2 on alle 8,0 kPa (60 mm Hg) ja/tai 

saturaatio on alle 90 % huoneilmaa hengitettäessä, potilaalla on hengityksen va-

jaatoiminta. Kohtalainen–vaikea asidoosi (pH < 7,36) ja hyperkapnia  

(PaCO2 > 6–8 kPa, 45–60 mm Hg) on indikaatio mekaaniseen ventilaatioon täl-

laisella potilaalla (Emerman ym. 1989, Celli & MacNee 2004). Taulukossa 4 on 

esitetty pahenemisvaiheen vaikeusaste valtimoveren happi- ja hiilidioksipitoisuu-

den mukaan. 

Taulukko 4. Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen luokittelu valtimokaasujen 

perusteella (Burge & Wedzicha 2003). 

Vaikeusaste Kriteerit 

Lievä Ei hengityksen vajaatoimintaa, hoito antibiootein ilman systeemistä kortikosteroidia  

Keskivaikea Ei hengityksen vajaatoimintaa, hoito parenteraalisen kortikosteroidin kanssa  

Vaikea Ei asidoosia, pH > 7,35, PaO2 < 8 kPa ja PaCO2 < 6 kPa 

Hyvin vaikea Ei asidoosia, pH > 7,35, PaO2 < 8 kPa ja PaCO2 >6 kPa 

Henkeäuhkaava Asidoosi, pH < 7,35, PaO2 < 8 kPa ja PaCO2 > 6 kPa 

PaO2 =  valtimoveren happiosapaine, PaCO2 = valtimoveren hiilidioksidiosapaine 

Hyödyllisiä muita tutkimuksia potilaan kokonaistilan arvioinnissa ovat muiden 

muassa keuhkojen röntgenkuvaus, EKG, C-reaktiivinen proteiini, perusverenku-

va, elektrolyytit ja mikrospirometria. 
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2.2.3 Hoitopaikan valinta 

Lievien pahenemisvaiheiden aikana potilasta voidaan hoitaa kotona. Potilas ei 

kuitenkaan sovellu kotisairaalaan, mikäli hänellä on: 

1. hengitystaajuus yli 25/min  

2. syke yli 110/min  

3. PaO2 alle 8 kPa  

4. poikkeava keuhkojen röntgenlöydös 

5. vakavat samanaikaiset sairaudet 

6. muuntunut henkinen tila 

7. hän asuu yksin (Burge & Wedzicha 2003). 

Sairaalaan lähettämisen indikaatiota ovat: 

1. oireiden huomattava voimistuminen (esimerkiksi nopeasti alkanut lepoahdistus)  

2. vaikea-asteinen keuhkoahtaumatauti  

3. uusien oireiden ilmaantuminen (esimerkiksi syanoosi ja turvotukset)  

4. puuttuva vaste aloitettuun hoitoon  

5. merkittävät lisäsairaudet  

6. vastikään ilmaantuneet rytmihäiriöt  

7. diagnostinen epävarmuus  

8. iäkäs potilas  

9. riittämätön tuki kotona (GOLD 2008). Paikalliset olosuhteet tulee huomioida 

indikaatioita arvioitaessa. 

2.2.4 Hoito 

KAT:n pahenemisvaiheessa avohoidossa lisätään lyhytvaikutteisen avaavan lääk-

keen annosta ja/tai taajuutta, mielellään β2-agonistia. Tällä hetkellä ei ole näyttöä 

eri luokkiin kuuluvien avaavien lääkkeiden tehoeroista (Rebuck ym. 1987), eikä 

myöskään siitä, että näiden kombinaatio antaisi lisätehoa, jos mittareina käytetään 

spirometriaa, sairaalahoidon pituutta tai oireita (Moayyedi ym. 1995). Kuitenkin 

antikolinergia voidaan lisätä hoitoon, kunnes oireet korjaantuvat. Lääkkeen anto-

tavalla ei ole merkitystä kliiniseen vasteeseen. 

Systeeminen kortikosteroidi on hyödyllinen pahenemisvaiheen hoidossa. Se 

nopeuttaa toipumista, parantaa keuhkojen funktiota ja hypoksemiaa (Thompson 
ym. 1996, Niewoehner ym. 1999, Davies ym. 1999, Maltais ym. 2002), sekä vä-

hentää varhaisen relapsin riskiä, varmistaa hoidon onnistumisen ja lyhentää sai-
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raalahoitojaksoa (Aaron ym. 2003). Kortikosteroidin annokseksi suositellaan 30–

40 mg päivässä 7–10 päivän ajan (Thompson ym. 1996, Davies ym. 1999, Rodri-

guez-Roisin 2006).  

Potilaan tullessa sairaalan päivystysosastolle aloitetaan happihoito ja arvioi-

daan tilanne. Mikäli tilanne on henkeä uhkaava, potilas siirretään suoraan teho-

osastolle. Tehohoidon indikaatiot ovat 1) vaikea hengenahdistus, joka reagoi huo-

nosti päivystyksessä aloitettuun hoitoon 2) vireystilan muutos (sekavuus, letargia, 

kooma) 3) jatkuva tai paheneva hypoksemia (PaO2 < 5,3 kPa) ja/tai vai-

kea/paheneva hyperkapnia (PaCO2 > 8,0 kPa) ja/tai vaikea/paheneva respiratori-

nen asidoosi (ph < 7,25) huolimatta lisähapesta ja non-invasiivisesta ventiloinnis-

ta 4) tarve invasiiviseen mekaaniseen ventilointiin 5) hemodynaaminen epävakaus 

(GOLD) 2008). Indikaatioita arvioitaessa on otettava huomioon paikalliset resurs-

sit. 

Sairaalassa happihoito on hyvin tärkeä pahenemisvaiheen hoidossa. Riittävä 

hapetus (PaO2 > 8,0 kPa tai happisaturaatio > 90 %) saavutetaan helposti, mutta 

mahdollinen hiilidioksidin kertyminen on otettava huomioon. Tilanne tulee kont-

rolloida valtimoveren kaasunäytteellä 30–60 minuutin kuluttua hoidon aloitukses-

ta. Venturimaskilla saavutetaan tarkempi hapenanto kuin potilaan kannalta pa-

remmin siedetyllä happiviiksillä (Celli & MacNee 2004). 

Sairaalassa avaava lääke annetaan tilanlaajentimilla tai sumuttimilla samojen 

periaatteiden mukaan kuin edellä on mainittu. Jos β2-agonistilääkityksestä ei saa-

da välitöntä vastetta, suositellaan antikolinergin lisäämistä, vaikka tutkimukselli-

nen näyttö yhteiskäytöstä on kiistanalainen (GOLD 2008). Metyyliksantiinit ovat 

toisen linjan suonensisäisiä lääkkeitä, ja niitä käytetään, mikäli riittävää vastetta ei 

saada lyhytvaikutteisista avaavista lääkkeistä (Murciano ym. 1984, Lloberes ym. 
1988, Emerman ym. 1990, Barbera ym. 1992, Mahon ym. 1999), vaikka näyttö 

niidenkin tehosta on kiistanalainen. 

Kortikosteroideja annetaan sairaalassa suun kautta tai suonensisäisesti 7–10 

päivän ajan liitettynä avaaviin lääkkeisiin. Pidemmät hoidot eivät paranna loppu-

tulosta, sen sijaan lisäävät lääkkeen sivuvaikutuksia, kuten hyperglykemiaa ja 

lihasten atrofioitumista.  

Meta-analyysi vuosina 1955–1994 tehdyistä randomoiduista lumekontrol-

loiduista tutkimuksista osoitti, että pahenemisvaiheessa antibiootit hieman paran-

tavat keuhkofunktioita. Tämä voi olla kliinisesti merkittävää erityisesti niille poti-

laille, joilla keuhkojen toimintakokeiden arvot ovat lähtötilanteessa huonot (Saint 

ym. 1995). Tutkimuksissa on osoitettu merkittävä hyöty antibiooteista, jos poti-

laalla on hengenahdistusta, lisääntynyt liman määrä ja märkäisyyttä (Anthonisen 
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ym. 1987). Jos pahenemisvaiheessa KAT-potilasta joudutaan ventiloimaan inva-

siivisesti tai non-invasiivisesti, kuoleman ja keuhkokuumeen riski kasvaa, jos 

antibioottihoitoa ei anneta (Nouira ym. 2001). Tämänhetkisen tiedon perusteella 

antibioottia tulee antaa pahenemisvaiheessa 1) jos potilaan hengenahdistus, ys-

kösmäärä ja yskösten märkäisyys ovat lisääntyneet 2) jos potilaalla on kaksi edel-

lä mainituista oireista, joista toinen on lisääntynyt yskösten märkäisyys 3) vaikean 

pahenemisvaiheen vuoksi potilasta joudutaan ventiloimaan (Celli & MacNee 

2004). Antibiootin lisääminen kortikosteroidin oheen pidentää aikaa seuraavaan 

pahenemisvaiheeseen ja vähentää pahenemisvaiheen riskiä (Roede ym. 2008). 

Taulukossa 5 on esitetty suositellut antibioottihoidot ja yleisimmin tavattavat 

bakteerilajit pahenemisvaiheen vaikeusasteen mukaan. 
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Taulukko 5. Mikro-organismit ja suositellut antibioottihoidot keukoahtaumataudin 

pahenemisvaiheen vaikeusasteen mukaan (Eller ym. 1998, Miravitlles ym. 1999, Sethi 

ym. 2002, Celli & MacNee 2004, Woodhead ym. 2005). 

Vaikeusaste Määritelmä1
 Mikro-organismi Antibioottihoito2  

(antibiootit eivät erityisessä järjestyksessä) 

Suun kautta Vaihtoehto  

suun kautta 

Suonensisäinen 

Lievä pa-

henemisvaihe 

Ei riskitekijöitä 

huonolle 

vasteelle 

H. influenzae, 

S. pneumoniae, 

M. catarrhalis, 

C. pneumoniae,  

virukset 

Ei antibioottia, jos vain 

yksi kardinaalioire3 

β-laktaami4  

(penisilliini, ampisilliini/ 

amoksisilliini), 

tetrasykliini, 

sulfa-trimetopriimi 

β-laktaami/ 

β-laktamaasi-

inhibiittori  

(amoksisilliini-

klavulaanihappo), 

makrolidit  

(atsitromysiini, 

klaritomysiini, roksit-

romysiini) 

kefalosporiini  

(2. ja3. sukupolvi), 

ketolidit  

(telitromysiini) 

 

Keskivaikea 

pahenemis-

vaihe 

Yksi tai useampi 

riskitekijä 

huonolle 

vasteelle 

Edellisten lisäksi 

resistentit organismit 

(β-laktamaasia 

tuottavat, penisilliini 

resistentti  

S. pneumoniae), 

Enterobacteriaceae 

(K. pneumoniae, 

E.coli, Proteus, 

Enterobacter, jne.) 

β-laktaami/ 

β-laktamaasi-inhibiittori 

(amoksisilliini-

klavulaanihappo) 

Fluorokinolonit  

(gemifloksasiini, 

levofloksasiini,  

moksifloksasiini) 

β-laktaami/ 

β-laktamaasi-

inhibiittori  

(amoksisilliini-

klavulaanihappo, 

ampisilliini,  

sulbaktaami), 

kefalosporiini  

(2. ja 3. sukupol-

vi), fluorokinolonit 

(levofloksasiini, 

moksifloksasiini) 

Vaikea 

pahenemis-

vaihe 

Riskitekijöitä P. 

aeruginosalle5 

Edelliset sekä P. 

aeruginosa 

Fluorokinolonit (sipro-

floksasiini, levofloksa-

siini korkea annos6) 

 Fluorokinolonit 

(siprofloksasiini, 

levofloksasiini 

korkea annos6), 

β-laktaami P. 

aeruginosa aktiivi 
1 Keuhkoahtaumataudin (KAT) pahenemisvaiheen huonon vasteen riskitekijät: lisäsairaudet, vaikea KAT, useita 

pahenemisvaiheita (> 3/vuosi), antibiootin käyttö viimeisen 3 kuukauden aikana 2 Streptococcus pneumoniaen suuri 

vallitsevuus penisilliiniresistensille, suositellaan suurta annosta amoksisilliiniä tai amoksisilliini-klavulaanihappoa 3 

Kardinaalioireet: lisääntynyt hengenahdistus, lisääntynyt yskösmäärä, lisääntynyt yskösten märkäisyys 4 Ei sopiva jos 

lisääntynyt vallitsevuus β-laktamaasia tuottavalla Haemophilus influenzaella ja Moxarella catarrhaliksella ja/tai 

Streptococcus pneumoniaen penisilliiniresistensillä 5 Riskitekijät Pseudomonas aeruginosalle: äsken sairaalahoito, usein 

antibioottihoitoja (neljä kuuria viimeisen vuoden aikana, vaikeat KAT:n pahenemisvaiheet, edellisen pahenemisvaiheen 

aikana eristetty Pseudomonas aeruginosa tai kolonisaatio vakaassa vaiheessa 6 750 mg tehokas annos 

Ventilaation tukemisen tarkoituksena on vähentää KAT-potilaan oireita, sairastu-

vuutta ja kuolemanvaaraa pahenemisvaiheessa. Tukeminen voidaan tehdä non-



 36

invasiivisesti ali- tai ylipaineella tai invasiivisesti intubaatioputken tai trakeosto-

mian kautta. Non-invasiivinen intermittoiva ventilaatio (NIV) on useissa äkillisen 

hengityksen vajaatoiminnan kontrolloiduissa tutkimuksissa korjannut respiratoris-

ta asidoosia (nostaa pH:ta ja laskee PaCO2:ta), laskenut hengitystaajuutta, vähen-

tänyt hengenahdistusta ja sairaalahoidon pituutta, vähentänyt myös kuolleisuutta 

ja intubaatioiden määrää sekä muita komplikaatioita (Brochard ym. 1995, Celli & 

MacNee 2004). Kuitenkaan NIV ei sovellu kaikille. Taulukossa 6 on esitetty 

NIV:n indikaatiot ja suhteelliset kontraindikaatiot. NIV onnistuu 80–85 %:ssa 

tapauksista. Mikäli NIV ei onnistu, on se indikaatio invasiiviseen ventilointiin. 

Pahenemisvaiheessa hengityksen vajaatoiminta vaikuttaa huomattavasti kuollei-

suuteen. Tehohoidossa olevien potilaiden kuolleisuus on 27 % ja ei-

tehohoitopotilaiden 3 % (Gunen ym. 2005). 

Taulukko 6. Non-invasiivisen ventilaation indikaatiot ja suhteelliset kontraindikaatiot 

(Esteban ym. 2000, Plant ym. 2001, International Consensus Conferences in Intensive 

Care Medicine 2001, Lightowler ym. 2003, Celli & MacNee 2004). 

Non-invasiivinen ventilaatio Löydös 

Indikaatiot Keskivaikea-vaikea hengenahdistus ja 

apuhengityslihasten käyttö ja paradoksaalinen 

vatsanliike, 

keskivaikea-vaikea asidoosi (pH < 7,35) ja/tai 

hyperkapnia (PaCO2 > 6,0 kPa) tai 

hengitystaajuus yli 25/min 

Suhteelliset kontraindikaatiot Hengityspysähdys, 

kardiovaskulaarinen epätasapaino (hypotensio, 

arytmiat, sydäninfarkti), 

ko-operoimaton potilas, 

korkea aspiraatioriski, 

tuore kasvojen tai mahalaukun ja ruokatorven leikkaus, 

kasvojen trauma, 

palovammat, 

äärimmäinen lihavuus, 

nenänielun poikkeavuudet, 

viskoottinen tai runsas lima 

PaCO2 = valtimoveren hiilidioksidiosapaine 

Pahenemisvaiheen sairaalahoidon optimaalista pituutta ei pystytä tällä hetkellä 

määrittämään (Mushlin ym. 1991). Laadukkaasti organisoitu hoito ja keuhkolää-

käreiden lukuisa määrä vähentävät kuolleisuutta ja lyhentävät sairaalahoitojaksoja 
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(Price ym. 2006). Konsensuksen ja rajoittuneen tiedon perusteella on katsottu, 

että seuraavien kriteereiden perusteella KAT-potilas voidaan kotiuttaa 1) ibhaloi-

tavaa β2-agonistia ei tarvita useammin kuin neljän tunnin välein 2) kykenee liik-

kumaan huoneessa, mikäli oli liikkuva ennen sairastumistaan 3) kykenee syömään 

ja nukkumaan ilman toistuvaa hengenahdistusta 4) kliinisesti vakaa viimeisen 12–

24 tunnin aikana 5) valtomoverikaasut vakaat viimeisen 12–24 tunnin aikana 6) 

potilas tai omainen täysin ymmärtää oikean lääkityksen käytön 7) seuranta ja 

kotihoito on järjestetty ja 8) potilas, hänen omaisensa ja lääkäri luottavat potilaan 

selviytymiseen kotona (GOLD 2008). 

2.2.5 Sairaalaan joutumiseen ja sairaalaan uudelleen lähettämiseen 
liittyviä tekijöitä 

KAT-potilailla on toistuvia sairauden pahenemisvaiheita. Pahenemisvaiheiden 

aikana elämänlaatu heikkenee (Seemungal ym. 1998), kuolleisuus lisääntyy 

(Connors ym. 1996), ja terveydenhuollon kustannukset lisääntyvät (Wouters 

2003b). Viime mainittu johtuu pääosin sairaalahoidosta. Edellä mainittujen seik-

kojen vuoksi pahenemisvaiheiden estäminen on tärkeää KAT:n ollessa stabiilissa 

vaiheessa (Madison & Irwin 1998). Ennaltaehkäiseminen on vaikeaa, koska tiedot 

pahenemisvaiheisiin liittyvistä tekijöistä ovat puutteellisia (Fabbri ym. 1998). 

Espanjalaisessa tutkimuksessa (Garcia-Aymerich ym. 2000) löytyi KAT:n pa-

henemisvaiheen vuoksi sairaalahoitoon lähetetyillä potilailla kohtalaisesti tai 

paljon riskitekijöitä, joihin oli mahdollista vaikuttaa. Tämä tutkijoiden mukaan 

viittasi hoidon puutteisiin; potilasta ei ollut rokotettu influenssaan vastaan, poti-

lasta ei ollut määrätty kuntoutukseen, tai jolloin potilas oli saanut pitkäaikaista 

happihoitoa alle 15 tuntia päivässä, potilaan lääkitys oli puutteellinen, potilas 

tupakoi runsaasti tai altistui passiiviselle tupakoinnille. 

Vuoteen 2000 mennessä julkaistuista lumekontrolloiduista randomoiduista ja 

vähintään kuusi kuukautta kestäneistä tutkimuksista tehdyssä meta-analyysissä 

inhaloitavat kortikosteroidit vähensivät pahenemisvaiheita 30 % (Alsaeedi ym. 
2002). Kanadalaisessa tutkimuksessa kortikosteroidit vähensivät 24 % sairaala-

jaksoja (Sin & Tu 2001). Sen sijaan toisessa kanadalaisessa 846 potilaan tapaus-

verrokkitutkimuksessa inhaloitavien kortikosteroidien ei havaittu vähentävän 

sairaalahoitoa vaativia pahenemisvaiheita (Bourbeau ym. 2003). 

Yhdessä käytettyinä inhaloitava pitkävaikutteinen β2-agonisti (salmeteroli) ja 

kortikosteroidi (flutikasoni) vähensivät 17 % sairaalahoitoa vaatineita vaikeita 
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pahenemisjaksoja verrattuna lumehoitoon, ja vastaavasti salmeteroli yksin käytet-

tynä 18 % (Calverley ym. 2007). 

Tiotropium vähensi 14 % pahenemisvaiheita neljän vuoden seurannassa, mut-

ta ei vähentänyt sairaalahoitoa. Se kuitenkin myöhäisti ensimmäistä pahenemis-

vaiheen sairaalahoitoa. (Tashkin ym. 2008.) Meta-analyysissä seitsemästä rando-

moidusta kaksoissokkotutkimuksesta antikolinergit vähensivät 33 % vaikeita 

sairaalahoitoa vaativia pahenemisvaiheita ja vähensivät 73 % keuhkoperäistä 

kuolleisuutta lumelääkitykseen verrattuna (Salpeter ym. 2006). 

13 tutkimuksen meta-analyysissä β2-agonistit vähensivät pahenemisvaiheita, 

mutta eivät sairaalahoitoa ja lisäsivät kuolleisuutta (Salpeter ym. 2006). 

64 potilaan vähintään 2,5 vuoden seurannassa keuhkoverenpaine ja krooninen 

hiilidioksidin kertyminen ennustivat pahenemisvaiheessa sairaalahoitoa (Kessler 
ym. 1999). Pahenemisvaiheen varhainen tunnistaminen ja hoito lyhentävät toipu-

misaikaa pahenemisvaiheessa sekä vähentävät sairaalahoidon tarvetta (Wilkinson 

ym. 2004). Merkittävät lisäsairaudet, kuten sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoi-

minta ja diabetes, lisäävät sairaalahoidon riskiä (Miravitlles ym. 2000). Muita 

sairaalaan lähettämistä lisääviä tekijöitä ovat muun muassa matala koulutustaso, 

lyhytvaikutteisten β2-agonistien käyttö, happihoito, aikaisemmat lukuisat pa-

henemisvaiheet ja huono terveydentila (Miravitlles ym. 2006). Tehokkaalla itse-

hoito-ohjelmalla ja seurannalla kyettiin vähentämään lähes 30 % KAT-potilaiden 

sairaalahoitojaksoja kahden vuoden aikana (Gadoury ym. 2005). Muita vähäiseen 

sairaalahoitoon liittyviä tekijöitä olivat naissukupuoli, hyvä terveydentila ja hyvä 

rasituksen sieto. Sairaalahoitoa lisäsivät huono koulutus ja korkea ikä. Viikon 

mittainen pahenemisvaiheen sairaalahoitojakso myöhäistää seuraavaa pahenemis-

vaihetta eniten (Säynäjäkangas ym. 2004). 

Tuoreessa laajassa tutkimuksessa ikääntyminen ja alhaiset keuhkofunktiot 

olivat tärkeimmät pahenemisvaiheen sairaalahoitoa ennustavat tekijät. Muita 

sairaalahoitoa ennustavia tekijöitä olivat KAT:sta johtunut vuosi ennen tutkimusta 

olleet antibioottien ja systeemisen kortikosteroidin käyttö, ylimääräiset konsultaa-

tiot ja päivystyspoliklinikalla käynnit (Niewoehner ym. 2007). 

Meta-analyysin mukaan sairaalaan lähettämisen ja uudelleenlähettämisen ris-

keissä on useita tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa ja soveltaa interventioissa, 

jotka voisivat vähentää pahenemisvaiheiden määrää tai lieventää niiden vaikeus-

astetta (Bahadori & FitzGerald 2007). Yksittäisen meta-analyysissä mukana ol-

leen tutkimuksen mukaan (Pouw ym. 2000) uudelleenlähettäminen 14 päivän 

kuluessa hoitojakson jälkeen liittyi painon laskuun ja matalaan painoon hoitojak-
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solla. Tutkimuksesta ei ilmennyt, oliko edellä mainittu ilmiö sairauden vaikeusas-

teen ilmentymää vai kausaalinen syy uudelleenlähettämiseen. 

Liikunta, joka vastasi 60 minuutin päivittäistä kävelyä, vähensi uudelleen lä-

hettämisen riskiä 50 %:lla keskimäärin 1,1 vuoden seurannassa (Garcia-Aymerich 
ym. 2003). Samaisen tutkimuksen mukaan uudelleen sairaalaan lähettämiseen 

liittyivät keuhkolääkärin seuranta, antikolinergisten lääkkeiden tai kortisonitablet-

tien käyttö, vähintään kolme sairaalaan lähettämistä vuoden aikana ennen tutki-

musta, matala FEV1 ja hapen osapaine. Tutkimuksessa, jossa oli mukana 171 

potilasta, 55 % lähetettiin uudelleen sairaalahoitoon vuoden kuluessa ja 14 % 

kuukauden kuluessa (Groenewegen ym. 2003). Tämän tutkimuksen mukaan nuo-

ruus ja pitkäaikainen kortisonitablettien käyttö olivat yhteydessä suurentuneeseen 

uudelleen lähettämisen riskiin. Sen sijaan FEV1:llä, hapen tai hiilidioksidin osa-

paineella, BMI:llä tai lisäsairauksilla ei ollut merkitystä. Potilailla, joilla oli huo-

no terveydentila (St George´s Respiratory Questionare, yli 60 pistettä) kotiutues-

sa, ahdistuneisuutta tai matala FEV1, oli suurentunut sairaalaan uudelleenlähettä-

misen riski (Gudmundsson ym. 2005). Vastaavaa yhteyttä ei havaittu depressiolla. 

Tässä tutkimuksessa 60 % potilaista lähetettiin uudelleen sairaalaan vuoden kulu-

essa. Englantilaisessa tutkimuksessa (Connolly ym. 2006) 31,4 % 7514 KAT-

potilaasta lähetettiin uudelleen sairaalahoitoon 90 päivän kuluessa. Aikaisempi 

sairaalahoito ja huono suorituskyky ennustivat parhaiten uudelleenlähettämistä. 

Iällä tässä tutkimuksessa ei ollut ennusteellista merkitystä. 

Meta-analyysissä, jossa arvioitiin sairaanhoitajien interventioiden vaikutta-

vuutta KAT-potilaiden hoidossa, oli poissuljettu lääketutkimukset, kotisairaala-

toiminta ja KAT:n pahenemisvaiheen vuoksi aikainen kotiuttaminen sairaalasta. 

Näistä yhdeksästä randomoidusta tutkimusta tehtiin 1980-luvulla kaksi (Cockc-

roft ym. 1987, Bergner ym. 1988), samoin 1990-luvulla (Littlejohns ym. 1991, 

Smith ym. 1999) ja loput viisi 2000-luvulla (Farrero ym. 2001, Hermiz ym. 2002, 

Egan ym. 2002, Monninkhof ym. 2003, Bourbeau ym. 2003). Näiden tutkimusten 

perusteella on vähän vahvaa näyttöä sairaanhoitajien toiminnan vaikuttavuudesta 

avohoidossa keskivaikeiden ja vaikeiden KAT-potilaiden hoidossa. Näissä tutki-

muksissa interventioilla ei ollut vaikutusta kuolleisuuteen, toimintakykyyn, elä-

mänlaatuun tai psyykkiseen hyvinvointiin. Myös näyttö sairaanhoitajien toimin-

nan vaikutuksesta myös sairaalaan uudelleenlähettämiseen jäi epäselväksi (Taylor 
ym. 2005). 
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2.3 Terveydenhuoltojärjestelmä 

2.3.1 Kehitys 

Sairaalaverkon luominen ja sairausvakuutusjärjestelmä eivät yksin riittäneet ko-

hentamaan kansanterveyden tilaa. Tässä keskeistä oli 1970-luvulla säädetty kan-

santerveyslaki (KTL 66/1972). Terveyspolitiikassa keskityttiin kunnallisen perus-

terveydenhuollon kehittämiseen ja terveyskeskusten perustamiseen.  

Vuonna 1988 säädettiin erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), joka täsmensi 

julkisen terveydenhuollon rakenteita, koska se täsmällisemmin erotteli perus- ja 

erikoispalvelut terveydenhuollossa. Kunnan tuli myös huolehtia asukkaittensa 

erikoissairaanhoidosta. Suomeen tuli 21 sairaanhoitopiiriä, joiden jäseniä kunnat 

ovat. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä antaa erikoissairaanhoidon palvelut alueen-

sa terveyskeskuksille.  

Tuberkuloosilaki lakkautettiin vuoden 1986 lopussa ja tuberkuloosia koskevat 

määräykset siirrettiin vuoden 1987 alussa voimaan tulleeseen tartuntatautilakiin. 

Sen jälkeen sairaanhoitopiireillä ei ollut enää velvoitetta pitää erityisesti tuberku-

loosin hoitoa varten nimettyjä sairaansijoja. Keuhkosairauksien hoito siirrettiin 

muun somaattisen erikoissairaanhoidon yhteyteen, kun tuberkuloosiparantolat 

lakkautettiin 1990-luvulla. 

1990-luvun alun laman jälkeen pyrittiin tehostamaan julkisen terveydenhuol-

lon toimintaa organisaatiomuutoksilla ja muuttamaan palvelurakennetta aikai-

sempaa avohoitopainotteisemmaksi. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen 

jatkui siten, että vuonna 1991 perustettu sosiaali- ja terveyshallitus jatkoi vuonna 

1878 aloittaneen lääkintöhallituksen ja vuonna 1968 perustetun sosiaalihallituk-

sen toimintaa. Sosiaali- ja terveyshallitus lakkautettiin jo vuonna 1992 ja huomat-

tava osa sen tehtävistä siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriölle sekä lääninhalli-

tusten sosiaali- ja terveysosastoille. Suunnittelu ja kehittämistoimintaa varten 

perustettiin uusi sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus (Stakes). (Forsius 

2002.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL aloitti toimintansa 

1.1.2009, kun Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistyivät. 

Vuonna 1992 toteutettiin kuntia koskeva valtionosuusjärjestelmän kokonais-

uudistus, jossa vastuu ja valta rahojen kohdentamisesta kuuluvat lainsäädännön 

perusteella kunnalle. Supistuvassa julkisessa taloudessa tuli entistä tärkeämmäksi 

arvioida hoitokäytäntöjen kustannuksia sekä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Monia 
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sairaaloita lakkautettiin. Laitoshoitoa purettiin erityisesti vähentämällä mielisai-

raalapaikkoja ja vanhusten laitosmuotoisia asumispalveluja. (Mattila 2006.) 

Suomessa sairaansijojen määrä lisääntyi vuoden 1945 7,8 sijasta/1000 asu-

kasta vuoden 1985 12,4 sijaan (Tilastokeskus 1996). Tämän jälkeen alkoi niiden 

laskeva trendi ja sairaansijoja oli vuonna 2006 6,9 sijaa/1000 asukasta (Tilasto-

keskus 2007). KAT-potilaiden osuus oli 1 % somaattisen erikoissairaanhoidon 

hoitopäivistä vuonna 2006 (Stakes 2008). Yleis- ja terveyskeskussairaaloissa 

hengityselinsairauksien hoitoon käytettyjen hoitopäivien määrä supistui 6 % vuo-

desta 2000 vuoteen 2003 mennessä (Tilastokeskus 2004). 

2.3.2 Sairaalahoidon laatu 

Potilaan hoitotulos riippuu monista tekijöistä, kuten itse sairaudesta ja sen vaike-

usasteesta, mutta myös hoitopaikalla ja hoidon organisoinnilla on vaikutusta. 

Sairaalan koolla on merkitystä kuolleisuuteen. Vertailtaessa pieniä ja isoja sairaa-

loita sekä opetussairaaloita havaittiin, että KAT-potilaiden kuolleisuus 90 päivään 

mennessä hoidon alusta oli suurin pienissä sairaaloissa 17,5 %, suurissa sairaa-

loissa 11,2 % ja opetussairaaloissa 11,9 %. Sekoittavien tekijöiden korjaamisen-

kin jälkeen pienissä sairaaloissa potilaskuolleisuus oli suurempi kuin opetussai-

raaloissa. Resurssien ja organisatoristen tekijöiden analyysi viittasi siihen, että ero 

liittyi lääkäreiden määrään ja spesialistin hoitamien potilaiden määrään. Pienessä 

sairaalassa sekä resurssit että spesialistikohtaiset potilasmäärät olivat vähäisim-

mät. (Roberts ym. 2003.) Vastaavia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa 

(Hannan ym. 1989, Jarman ym. 1999, Polanczyk ym. 2002).  

UK National COPD Audit 2003 -tutkimuksessa yksiköissä, joissa oli enem-

män keuhkolääkäreitä ja paremmin organisoitu hoito, oli alhaisempi kuolleisuus 

ja lyhemmät hoitojaksot. Tutkijat päättelivät tämän heijastavan yksikön resurssien 

monipuolisuutta. Hyvän organisatorisen käytännön levittäminen ja useammat 

keuhkolääkärit antavat mahdollisuuden parantaa sairaalassa hoidettujen KAT-

potilaiden hoitotulosta. Resurssit ja organisatoriset tekijät eivät tässä tutkimukses-

sa vaikuttaneet uudelleenlähettämisen taajuuteen (Price ym. 2006). Espanjalaisen 

tutkimuksen mukaan viikon kuluessa tapahtunut uudelleenlähettäminen liittyi 

hoidon huonoon laatuun (Jimenez ym. 2003). 
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2.3.3 Keuhkoahtaumataudin kustannukset 

Euroopan Unionissa hengitystiesairauksien suorat kokonaiskustannukset olivat 

kuusi prosenttia terveydenhuollon budjetista ja KAT:n osuus oli siitä 56 % eli 

38,6 miljardia euroa (European Respiratory Society 2003). Yhdysvalloissa vuon-

na 2002 KAT:n aiheuttamat suorat kustannukset olivat 18,0 miljardia ja epäsuorat 

kustannukset 14,1 miljardia dollaria (Jemal ym. 2005). Suomessa menot arvioitiin 

olevan noin 0,8 miljardia euroa vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1998). 

Uusimmissa tutkimuksissa on esitetty tätä pienempiä kustannuksia (Tynkkynen 

2009). Noin 10 % keuhkoahtaumapotilaista aiheutti 70 % kustannuksista, jotka 

kertyivät lähinnä päivystyskäynneistä ja sairaalahoidosta (Oostenbrink ym. 2004). 

Suomessa vuonna 1999 keuhkoahtaumapotilaan hoitopäivän keskimääräinen 

kustannus oli 272 € erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja 115 € terveyskeskuk-

sen vuodeosastolla (Heikkinen ym. 2001). 

2.3.4 Hoidonporrastus 

Keuhkoahtaumataudin perusdiagnostiikka ja hoito toteutetaan pääosin peruster-

veydenhuollossa ja työterveydenhuollossa, joissa pyritään varhaiseen diagnostiik-

kaan erotusdiagnostiikka huomioiden. Perusterveydenhuollolle ja työterveyshuol-

lolle kuuluvat myös taudin ennaltaehkäisy, tupakasta vieroitus ja rokotukset.  

Akuuttivaiheen pahenemisen ja infektioiden hoito sekä kuntoutus voidaan to-

teuttaa avohoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla sairauden pitkäaikais-

hoidon ohella.  

Erikoissairaanhoidon tehtävänä on erotusdiagnostiikka, tarkka fysiologinen 

arviointi, vaikea akuuttihoito, tarvittaessa erittäin vaikeasti sairaiden seuranta, 

kirurginen hoito sekä hengityslaitehoitojen arviointi että aloitus. Erikoissairaan-

hoidon tulee kouluttaa ja koordinoida alueensa toimintaa.  

2.3.5 Kotisairaala  

Ikäihmisten toiveena on asuminen kotona mahdollisimman pitkään eri palvelujen 

avulla (Vaarama ym. 1999). Kustannusten hillitsemiseksi on etsitty uusia hoito-

muotoja. Kotisairaalatoiminnan on havaittu olevan hyvä vaihtoehto pahenemis-

vaiheen hoidossa valikoiduille potilaille. Randomoidussa tutkimuksessa verrattiin 

keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoitoa kotisairaalassa tavanomaiseen 

sairaalahoitoon. Pahenemisvaiheen hoidon vastuu oli sairaalan keuhkolääkärillä, 
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ja keuhkoahtaumatautiin perehtyneet sairaanhoitajat tekivät aamuin illoin koti-

käynnin. Kolmen kuukauden seurannassa ei ollut eroja terveydentilassa, sairaa-

laan uudelleenlähettämisessä tai kuolleisuudessa (Davies ym. 2000). Suomalaisen 

tutkimuksen mukaan noin puolet vaikean keuhkoahtaumataudin pahenemisvai-

heista voitaisiin tarkan perusarvion jälkeen hoitaa turvallisesti kotisairaalassa 

(Vilkman ym. 2001). Kotisairaalatoiminnan on osoitettu säästävän kustannuksia 

(Skwarska ym. 2000, Hernandez ym. 2003, Jacobs ym. 2007) ja vähentävän sai-

raalahoitopäiviä (Cotton ym. 2000) eikä sen ole todettu lisäävän sairaalaan uudel-

leenlähettämistä (Hernandez ym. 2003). Potilaat ovat hyvin tyytyväisiä kotisairaa-

lahoitoon ja valitsevat sen mieluimmin kuin perinteisen sairaalahoidon (Ojoo ym. 
2002).  

2.3.6 Kotisairaanhoito 

Kotisairaanhoidossa seurataan ja hoidetaan kroonisesti sairaita potilaita. Kotisai-

raala sijoittuu toiminnallisesti kotisairaanhoidon ja sairaalan välille. Tutkimuksis-

sa kotisairaanhoidon vaikuttavuus KAT-potilaan hoidossa on vaihdellut. Osassa 

tutkimuksia sairaalaan lähettäminen on vähentynyt ja kustannukset laskeneet 

(Roselle & D'Amico 1982, Haggerty ym. 1991, Farrero ym. 2001), joissakin ei 

ole ollut eroja sairaalahoitoon lähettämisen määrässä (Cockcroft ym. 1987) ja 

joissakin kustannukset ovat jopa lisääntyneet (Bergner ym. 1988). Tutkimuksessa, 

jossa sairaalan keuhkolääkäri ja sairaanhoitaja järjestivät kotihoidon pitkäaikaista 

kotihappihoitoa vaativille potilaille, todettiin päivystyskäyntien ja sairaalaan lä-

hettämisten ja sairaalan hoitopäivien merkittävästi vähentyneen. Eroja ei ollut 

kuolleisuudessa, elämän laadussa tai keuhkojen toimintakokeissa. Interventioon 

kuuluivat potilaan luona käynnit kolmen kuukauden välein, kuukausittaiset puhe-

linsoitot, hengitystieoireiden seuranta lomaketta käyttäen ja vastaanotot sairaalas-

sa tarpeen mukaan. Potilaan yhteydenottoihin vastattiin heti. Verrokkiryhmällä oli 

perinteinen kotihoito. Positiivisten tulosten arveltiin johtuvan siitä, että samat 

henkilöt olivat vastuussa potilaan hoidosta kotona ja sairaalassa (Farrero ym. 
2001). 

2.3.7 Pitkäaikaiseen sairaalahoitoon liittyvät tekijät 

Nykyisen hoidon tavoitteena on, että huonokuntoisetkin vanhukset ja sairaat hoi-

detaan kotona ja pyritään myöhäistämään pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 1992). Tehostettujen, oikein kohdennettujen, hyvin 
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koordinoitujen ja asiantuntevasti annettujen kotipalveluiden tiedetään vähentävän 

vanhusten laitoshoidon tarvetta (Hansen ym. 1992, Bernabei ym. 1998).  

Toistuvat pahenemisvaiheet heikentävät KAT-potilaan toimintakykyä eikä se 

aina palaudu pahenemisvaihetta edeltäneelle tasolle. Kolmen kuukauden kuluttua 

pahenemisvaiheesta 4,6 % oireiden ja 7,1 % PEF:n perusteella potilaista ei toipu-

nut pahenemisvaihetta edeltäneelle tasolle (Seemungal ym. 2000). Tutkimusten 

mukaan monet tekijät vaikuttavat potilaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumi-

seen. Ne voivat olla demograafisia, sosiaalisia, asenteista tai toiminnallisesta 

haitasta johtuvia. Ikääntyminen, yksin asuminen, apuvälineen käyttö liikkumises-

sa, avuntarve välineellisissä päivittäisissä toiminnoissa ja henkinen kyvyttömyys 

ovat tällaisia tekijöitä (Branch & Jette 1982). Yleisesti ottaen pitkäaikaisessa 

laitoshoidossa on useissa tutkimuksissa todettu olevan potilaita, jotka tarvitsevat 

jopa vähemmän apua kuin avohoidossa olevat potilaat (Shapiro & Tate 1985, 

Gibbs & Bradshaw 1988, Morris ym. 1988). Sen sijaan KAT:n pitkäaikaishoidos-

ta on julkaistu vähän tutkimuksia. 

2.4 Hoitoilmoitusrekisteri Hilmo 

Vuodesta 1967 lähtien jokaisesta potilaasta on pitänyt tehdä poistoilmoitus lääkin-

töhallituksen ylläpitämään rekisteriin, jos hän on ollut hoidossa lääkintöhallituk-

sen sairaalarekisteriin hyväksytyssä sairaalassa. Rekisteri on käsittänyt kaikki 

Suomen sairaalat, terveyskeskusten vuodeosastot, tuberkuloosiparantolat ja mieli-

sairaalat, niin julkiset kuin yksityisetkin sairaalat. Kerättyjä tietoja hyödynnetään 

palvelujen käytön ja kustannusten seurantaan ja hoitokäytäntöjen ja palveluraken-

teen arviointiin (Nylander & Ruotsalainen 1995). 

2.4.1 Ohjeet 

Lääkintöhallitus, sosiaali- ja terveyshallitus ja Stakes ovat antaneet ohjeet rekiste-

rin tietosisällöstä. Hoitoilmoitusrekisteri on jatkoa poistoilmoitus-rekisterille, 

johon kerättiin tiedot vuosina 1969–1993 sairaaloista poistetuista potilaista. 

Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1442 on ollut voimassa 31.12.1975 asti, 

minkä jälkeen poistoilmoitusten laatimisesta on annettu ohjeita yleiskirjeissä n:o 

1610 (voimassa 1.1.1976–31.12.1977) (Lääkintöhallitus 1975), n:o 1649 (voimas-

sa 1.1.1978–31.12.1979) (Lääkintöhallitus 1977), ja n:o 1694 (voimassa 

1.1.1980–31.12.1985) (Lääkintöhallitus 1979), n:o 1877 (voimassa 1.1.1986–

31.12.1991) (Lääkintöhallitus 1985). Sosiaali- ja terveyshallituksen ohjeet ovat 
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olleet voimassa 1.1.1992–31.12.1993 (Sosiaali- ja terveyshallitus 1991). Tämän 

jälkeen Stakes on antanut ohjeet hoitoilmoitusten täyttämisestä. 

2.4.2 Tietosisältö 

Hoitoilmoitusrekisteriin vuosien kuluessa on tehty erilaisia muutoksia. Oleellisin 

tietosisältö on pysynyt samana: tiedot sairaalapalvelujen tuottajasta, potilaasta, 

hoitoon tulosta ja hoidosta poistumisesta sekä diagnooseista ja saadusta hoidosta. 

Liitteessä 1 on vuoden 1972 poistoilmoituslomake ja liitteessä 2 on vuoden 2004 

terveydenhuollon perustietolomake. 

2.5 Tautiluokitus 

Vuodesta 1969 lähtien hoitoilmoituksen diagnoosit on kirjattu viisinumeroisina 

lukuina kansainvälisen tautiluokituksen (ICD) mukaisesti ja lääkintöhallituksen 

yleiskirjeen n:o 1442 ohjeiden perusteella (Lääkintöhallitus 1968). Tautiluokitus 

1969, ICD 8, on ollut käytössä vuoden 1969 alusta lähtien vuoden 1986 loppuun 

(Lääkintöhallitus 1969). ICD 9 oli käytössä vuosina 1987–1995 (Lääkintöhallitus 

1986). Tämän jälkeen on ollut käytössä ICD 10. 

2.6 Kuolemansyyrekisteri 

WHO on pyrkinyt saamaan eri maiden kuolemansyytilastot vertailukelpoiseksi 

siten, että sen säännöt velvoittavat jäsenvaltiota julkaisemaan terveystilastonsa 

WHO:n hyväksymää kansainvälistä tauti- ja kuolemansyyluokitusta (ICD) nou-

dattaen (WHO 1977). Suomessa jokaisesta kuolleesta on lääkärin tehtävä kuolin-

todistus, joka lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa edesmennyt on ollut 

kirjoilla. Todistuksen oikeellisuus tarkastetaan ja tarvittaessa pyydetään lisätieto-

ja. Todistusten tiedot rekisteröidään Tilastokeskuksessa. Kuolintodistus sisältää 

vainajan henkilötiedot, kuolemansyyn kansainvälisen tautiluokituksen mukaan, 

kuolinajan, tapahtumatiedot ja kuoleman luokan. Peruskuolinsyy on katsottu tilas-

tollisesti tärkeimmäksi kuolinsyyksi ja sen perusteella kuolinsyytilastot on laadit-

tu. 
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2.7  Sairaalahoidon käytön tunnusluvut 

Sairaaloiden osastohoidon seurannassa ja arvioinnissa käytettäviin tunnuslukuihin 

on kiinnitetty vähän huomiota, ja ne määritellään eri maissa eri tavoin. Määritel-

män mukaan ”tunnusluvulla tarkoitetaan toimintaa tai sen tuloksia kuvaavaa lu-

kua, joka on joko suorite tai suhdeluku, jossa suorite tai suoritemäärä on yhtenä 

tekijänä” (Sairaalaliitto 1985). Sairaaloiden osastohoidon tunnuslukuina tässä 

tutkimuksessa käytetään hoitopäivää, hoitojaksoa ja keskimääräistä hoitoaikaa 

(Lääkintöhallitus 1989). Lisäksi käytettiin uuden hoitojakson tunnuslukua (Tuu-

ponen 1993). Se on tutkimusjaksona potilaan ensimmäinen hoitojakso KAT:n 

vuoksi.  

Hoitojakso tarkoittaa sellaista sairaalan vuodeosastolle hoitoon otetun poti-

laan hoidollista jaksoa, josta on tehty hoitoilmoitus. Tällöin hoitojakson pituus on 

vähintään 15 tuntia (Lääkintöhallitus 1975, Sairaalaliitto 1985, Sairaalaliitto 

1986). 

Hoitopäivä on sellainen hoitovuorokausi, jonka aikana potilas on ollut aina-

kin osan ajasta vuodeosastolla hoidettavana. Hoitopäivien laskennassa tulo- ja 

lähtöpäivä lasketaan yhdeksi päiväksi (Lääkintöhallitus 1989). Jos tulo- ja lähtö-

päivä on sama, lasketaan tämän hoitojakson pituudeksi yksi päivä. Keskimääräi-

nen hoitoaika lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä hoitojaksojen määrällä 

(Lääkintöhallitus 1989). 

2.8 Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä poikkeaa huomattavasti useimpien mui-

den Euroopan maiden järjestelmästä (Moll van Charante ym. 2004). Perustervey-

denhuoltoon kuuluvat yleislääkärijohtoiset terveyskeskusten vuodeosastot. Perus-

periaatteena on, että potilas hakeutuu ensin perusterveydenhuoltoon ja tarvittaessa 

saa lähetteen erikoissairaanhoitoon. Vaikka potilas hakeutuu suoraan erikoissai-

raanhoitoon ilman lähetettä, potilaan tila ja hoitopaikka on arvioitava ja hänet on 

tarvittaessa otettava suoraan erikoissairaanhoitoon. Terveydenhuoltojärjestelmien 

erilaisuus osaltaan vaikuttanee siihen, että on tehty vähän vertailukelpoista tutki-

musta keuhkoahtaumapotilaan hoidosta perusterveydenhuollossa. 

KAT:n määritelmän mukaan sairaus on ehkäistävissä ja hoidettavissa. Tupa-

koinnin lopettaminen on edelleen KAT:n tehokkain hoitomuoto. Uusilla lääkkeillä 

voidaan vähentää KAT:n pahenemisvaiheita ja parantaa potilaan elämänlaatua ja 

mahdollisesti pidentää elinaikaa. Lukuisat tekijät liittyvät KAT-potilaan riskiin 



 47 

joutua taudin pahenemisvaiheessa sairaalahoitoon. Osaan näistä tekijöistä voidaan 

vaikuttaa. Uudet hoitomuodot ovat tehostaneet sairaalahoitoa. Hoitopaikka ja 

hoidon organisointi vaikuttavat hoitotulokseen. KAT:n arvioidaan nousevan kol-

manneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi vuonna 2020.  
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3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hoitoilmoitus- ja kuolemansyyrekisterin 

avulla keuhkoahtaumataudista aiheutunutta sairaalahoitoa vuosina 1972–2004 ja 

erityisesti verrata hoitojaksoja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. 

Tarkemmin päämäärät olivat seuraavat:  

1. Selvittää keuhkoahtaumatautipotilaan kuolleisuuden muutosta ensimmäisen 

sairaalahoitojakson jälkeen 

2. Kuvata keuhkoahtaumatautipotilaan pitkäaikaisen sairaalahoidon muutosta 

eri sairaalatasoilla 

3. Arvioida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osuutta keuhkoah-

taumatautipotilaan akuutin pahenemisvaiheen sairaalahoidossa 

4. Analysoida keuhkoahtaumatautipotilaiden sairaalahoidon kuolleisuutta ja 

jatkohoitoon lähettämistä akuutissa pahenemisvaiheessa eri erikoisaloilla 

5. Määrittää keuhkoahtaumatautipotilaan akuutin pahenemisvaiheen sairaala-

hoidon laatua vertaamalla sairaalaan uudelleenjoutumista perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon sairaaloiden välillä 
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4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto muodostuu koko maan kattavasta, vuosina 1972–2004 kerty-

neestä sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä, josta Stakesissa poimittiin ne hoito-

jaksot, joissa pää- tai sivudiagnoosi oli keuhkoahtaumatauti kansainvälisen tauti-

luokituksen mukaan 491 ja 492 (ICD 8, vuosina 1972–1986); 491,492 ja 496 

(ICD 9, vuosina 1987–1995); J41–J44 (ICD 10, vuodesta 1996 lähtien). Tästä 

materiaalista valittiin eri tutkimusten aineisto ja ensimmäisessä työssä tiedot yh-

distettiin Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston rekisteritietoihin. Toisessa ja 

kolmannessa työssä miesten ja naisten lukumäärät vuosina 1972–2001 saatiin 

Tilastokeskuksen väestötilastosta. Taulukossa 7 on osatöiden tutkimusaineistojen 

keskeisiä tunnuslukuja. 

Taulukko 7. Osatöiden aineisto. 

Osatyö  Määrä 

Kuolleisuuden muutokset vuosina 1980–1998   

potilaita 27 356 

kuolleita  18 900 

Pitkäaikainen sairaalahoito vuosina 1972–2001   

pitkäaikaishoitojaksoja 10 176 

osuus KAT-potilaan hoitojaksoista (%) 1,8 

Akuutin pahenemisvaiheen hoito vuosina 1995–2001  

hoitojaksoja 55 728 

potilaita 21 238 

Hoitopaikan vaikutus ennusteeseen vuosina 1995–2004  

hoitojaksoja 77 445 

potilaita 28 015 

Sairaalaan uudelleenlähettäminen vuosina 1996–2004   

hoitojaksoja 43 288 

potilaita 14 020 

KAT = keuhkoahtaumatauti 

4.1.1 Kuolleisuuden muutokset ensimmäisen KAT:n 
sairaalahoitojakson jälkeen 

Stakesin ylläpitämästä hoitoilmoitusrekisteristä kerättiin yli 44-vuotiaiden tiedot 

vuosien 1972–1994 niistä hoitojaksoista, joissa päädiagnoosina oli KAT (ICD 8: 
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491, 492, ICD 9: 491, 492 ja 496; ICD 10: J41–J44). Mikäli potilasta ei ollut 

hoidettu aikaisemmin sairaalassa tällä diagnoosilla, hoitojakso katsottiin ensim-

mäiseksi. Potilaat jaettiin sairaalaan tulopäivän perusteella vuosina 1980–1984 ja 

vuosina 1990–1994 ensimmäistä kertaa sairaalaan tulleisiin. Näiden potilaiden 

kuolintiedot hankittiin Tilastokeskuksesta vuoden 1998 loppuun sisältäen kuolin-

päivän ja peruskuolinsyyn. 

4.1.2 KAT-potilaan pitkäaikainen hoito sairaalassa 

Stakesin hoitoilmoitusrekisteristä kerättiin yli 44-vuotiaiden tiedot vuosina 1972–

2001 olleista vähintään 90 hoitopäivää kestäneistä hoitojaksoista, joissa pää- tai 

sivudiagnoosina oli KAT (ICD 8: 491 ja 492; ICD 9: 491, 492 ja 496; ICD 10: 

J41–J44). 

Tällainen pitkäaikainen hoito katsottiin kansaneläkelain mukaan jatkuvaksi 

laitoshoidoksi, jolla oli merkitystä potilaalta perittäviin maksuihin ja muihin 

etuuksiin. Väestöä koskevat tiedot perustuivat Tilastokeskuksen tietoihin. Yhden 

sairaanhoitotason muodostivat yliopistolliset keskussairaalat ja keskussairaalat, 

joihin sisältyy keuhkosairaalat. Laitossairaalaksi hyväksytyt vanhainkodin sairas-

osastot, paikallis- ja terveyskeskussairaalat sisältyivät terveyskeskussairaala-

tasoon. Muu sairaala -tasoon sisältyivät psykiatriset sairaalat, vanki-, alue- ja 

sotilassairaalat ja kehitysvammalaitokset. 

4.1.3 KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoito 

Stakesin hoitoilmoitusrekisteristä kerättiin tiedot yli 44-vuotiaiden vuosien 1995–

2001 alkaneista hoitojaksoista, joissa päädiagnoosina oli KAT (ICD 9: 491, 492 ja 

496, ICD 10: J41–J44) ja hoitoaika oli alle 90 päivää. Erityisesti selvitettiin niitä 

hoitojaksoja, jotka alkoivat päivystyksenä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pel-

kästään ensimmäistä hoitopaikkaa, eli akuutin hoitojakson jälkeistä välitöntä jat-

kohoitojaksoa ei huomioitu.  

Näin saaduista akuuteista hoitojaksoista 99,4 % sijoittui yleislääkäreiden, si-

sätautilääkäreiden ja keuhkosairauksien erikoislääkäreiden hallinnoimille osas-

toille. Tässä tutkimuksessa selvitettiin vain näiden lääkäreiden hoitamia potilaiden 

sairaalajaksoja. Hoitojakson pituus oli yksi päivä, jos tulo- ja lähtöpäivä olivat 

samoja. Sairaalaan tulopäivän mukaisen iän perusteella potilaat ryhmiteltiin nel-

jään ryhmään: alle 65-vuotiaat, 65–74-vuotiaat, 75–84-vuotiaat ja yli 84-vuotiaat. 
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4.1.4 Hoitopaikan yhteys KAT-potilaan ennusteeseen 

Stakesin hoitoilmoitusrekisteristä kerättiin yli 44-vuotiaiden tiedot vuosien 1995–

2004 alkaneista ja päättyneistä hoitojaksoista, joissa pää- tai sivudiagnoosina oli 

KAT (ICD 9: 491, 492 ja 496, ICD 10: J41–J44). Erityisesti selvitettiin yleislää-

kärin, keuhkolääkärin ja sisätautilääkärin vastuulla olevia akuutteja hoitojaksoja, 

jotka alkoivat päivystyksenä ja päädiagnoosi oli KAT, sekä näitä seurannutta väli-

töntä jatkohoitojaksoa. Sellaiseksi laskettiin hoitojakso, joka alkoi samana päivä-

nä, kun akuutti hoitojakso loppui ja KAT oli pää- tai sivudiagnoosi. Hoitojakson 

pituus oli yksi päivä, jos tulo- ja lähtöpäivä olivat samoja. Hoitoon saapumisiän 

perusteella potilaat jaettiin alle 65-vuotiaisiin, 65–74-vuotiaisiin, 75–84-

vuotiaisiin ja vähintään 85-vuotiaisiin. 

4.1.5 KAT-potilaan lähettäminen uudelleen sairaalaan 

Stakesin hoitoilmoitusrekisteristä kerättiin tiedot yli 44-vuotiaiden vuosien 1996–

2004 alkaneista ja päättyneistä sairaalahoitojaksoista, joissa pää- tai sivudiag-

noosina oli KAT (ICD 10: J41–J44). Saaduille hoitojaksoille laskettiin hoitoväli 

päivinä (KAT-hoitojakson kotiutuksen ja seuraavan KAT-hoitojakson alun välinen 

aika). Näistä jaksoista valittiin ne akuutit hoitojaksot, joita seurasi uusi päivystyk-

sellinen sairaalahoito. Hoitojakson päädiagnooseina olivat KAT, hengitystieinfek-

tio (ICD 10: J00–J39, J85–J86) tai sydämen vajaatoiminta (ICD 10: I50) ja näiden 

jaksojen hoito tuli toteutua yleislääketieteen, keuhkosairauksien tai sisätautien 

erikoisalan osastoilla. Siirtoa erikoisalojen välillä ei saanut olla. Yli 90 hoitopäi-

vän jaksot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Hoitojakson pituus oli yksi päivä, 

jos tulo- ja lähtöpäivä olivat samoja. 

Lisäksi selvitettiin edellä mainitulla tavalla saadusta aineistosta terveyskes-

kussairaalassa hoidetun KAT-potilaan ensimmäisen sairaalajakson perusteella 

riskitekijöitä, jotka olivat yhteydessä uusintahoitojaksoon seitsemän päivän kulu-

essa edellisestä hoitojaksosta. 



 54

4.2 Tilastolliset menetelmät 

Stakesista ja Tilastokeskuksesta saatua aineistoa käsiteltiin mikrotietokoneen 

SAS-ohjelmistolla (SAS Institute). Näin saatua tietokantaa käsiteltiin tilastolas-

kennan ohjelmalla SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS Inc.) Tilastollinen merkitsevyys ilmaistiin p-arvolla tai luotta-

musvälinä (95 % CI). Tilastokeskuksen väestötietoja käsiteltiin Excel-taulukko-

ohjelmalla (Microsoft Corporation). 

Ensimmäisen osatyön miesten ja naisten eri ikäryhmien välistä eloonjäämistä 

tarkasteltiin SAS-ohjelman (versio 8.2) Kaplan-Meyerin elinaikakäyrällä ja Coxin 

regressioanalyysillä ja ennuste-eroja Log-Rank- ja Wilcoxon-testeillä. 

Toisen ja kolmannen osatyön tilastot laskettiin SPSS for Windows 10.1.3 

-ohjelmalla. Tilastollista merkitsevyyttä ryhmien välillä testattiin riippumattomien 

otosten T-testillä. 

Neljännen osatyön tilastolaskut tehtiin SPSS 13.0 for Windows -ohjelmalla. 

Ryhmien väliset tilastolliset erot laskettiin χ2-testillä. Kuolleisuus akuutti hoito-

jakson aikana laskettiin jakamalla kuolleiden lukumäärä yhteenlasketulla hoito-

ajalla. Kuolleisuuteen yhteydessä olevien tekijöiden riskisuhteet ja niiden 95 %:n 

luottamusvälit laskettiin Poisson-regressiolla käyttämällä vapaata R-ohjelmistoa 

(versio 2.2.1). 

Viidennessä osatyössä terveyskeskussairaalan, keuhkosairauksien osaston ja 

sisätautien osaston uudelleenlähettämisen riski laskettiin käyttämällä vapaata R-

ohjelmistoa (versio 2.2.1). Terveyskeskusairaalassa hoidettujen potilaiden riskite-

kijöiden yhteyttä uusintahoitojaksoon seitsemän päivän kuluessa edellisestä hoito-

jaksosta arvioitiin logistisella regressioanalyysillä laskemalla OR ja sen 95 %:n 

luottamusvälit (SPPS 14.0 for Windows). Myös muut tilastot laskettiin samalla 

SPSS-ohjelman versiolla. 

4.3 Tutkimusluvat ja tietosuojakysymykset 

Sosiaali- ja terveysministeriö (päätös N:o 64/07/2001) ja Tilastokeskus (päätös 

TK–53–129–01) myönsivät aineiston käsittelyyn tarvittavat luvat. Oulun yliopis-

ton lääketieteellisen tiedekunnan tutkijankoulutustoimikunta hyväksyi väitöskirja-

työn tutkimus- ja jatkokoulutussuunnitelman vuonna 2001.  

Stakesilta ja Tilastokeskukselta saatu alkuperäismateriaali tallennettiin henki-

lötunnuksen osalta salatulla koodauksella, ja näin saatua tietokantaa käsiteltiin 

SPSS for Windows -ohjelmalla. Henkilötunnusta käytettiin vain aineistojen yhdis-
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telyvaiheessa, eikä henkilötietoja sisältävää tiedostoa ollut selväkielisenä missään 

ja salattunakin se oli vain koodattuna luvan saaneilla tutkijoilla. Kaikki analyysit 

tehtiin mikrotietokoneissa vain koodatulla materiaalilla. Koodattu materiaali oli 

kullakin tutkijalla salasanalla suojattu ja mikrotietokoneita säilytettiin lukitussa 

huoneessa. 

Tutkimuksessa noudatettiin Helsingin julistuksen periaatteita. Tutkimuksen 

missään vaiheessa ei otettu yhteyttä potilaisiin tai heidän omaisiin, vaan tutkimus 

tehtiin rekisteritasolla. 
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5 Tulokset 

5.1 Kuolleisuuden muutokset ensimmäisen KAT:n 

sairaalahoitojakson jälkeen 

5.1.1 Potilaat vuosina 1980–1984 ja 1990–1994 

Ajanjaksolla 1980–1984 ensimmäistä kertaa sairaalaan otettiin 11 739 sellaista 

miestä ja 3 048 sellaista naista, joilla KAT oli päädiagnoosi. Heistä miehillä kes-

kimääräinen ikä sairaalaan tulessa oli 67,4 ja naisilla 67,3 vuotta. Vuosina 1990–

1994 sairaalaan otettiin vastaavasti 8 941 KAT-diagnosoitua miestä ja 3 628 nais-

ta. Heistä miehillä keskimääräinen ikä sairaalaan tulessa oli 69,8 ja naisilla 70,6 

vuotta.  

5.1.2 Potilaiden kuolemat  

Vuosina 1980–1984 KAT-päädiagnoosilla sairaalaan tulleista miehistä kuoli vuo-

den 1998 loppuun mennessä 9 414 potilasta, joista 29,6 %:lla peruskuolinsyy oli 

KAT. Samalla ajanjaksolla tulleista naisista kuoli 2 090, joista 21,9 %:lla perus-

kuolinsyy oli KAT. Vuosina 1990–1994 KAT-päädiagnoosilla sairaalaan tulleista 

miehistä kuoli vuoden 1998 loppuun mennessä 5 528, joista 31,6 %:lla perus-

kuolinsyy oli KAT. Samalla ajanjaksolla tulleista naisista kuoli 1 868, joista 

30,0 %:lla peruskuolinsyy oli KAT.  

5.1.3 Eloonjääminen sukupuolittain eri ikäryhmissä 

Kuvioissa 1 ja 2 on eloonjääminen Kaplan-Meyerin mallin mukaan esitetty kol-

messa ikäryhmässä. Sen mukaan vuosina 1980–1984 KAT:n vuoksi ensimmäisen 

kerran sairaalahoitoon joutuneista kuoli 44,3 % viiden vuoden kuluessa ja vastaa-

vasti 50,9 % vuosina 1990–1994. 45–64-vuotiaista naisista kuoli vuosina 1980–

1984 hoidetuista 16,5 % viiden vuoden sisällä ja vastaavasti vuosina 1990–1994 

hoidetuista 23,3 %. Coxin regressiomallilla iän ollessa vakioituna kuolleisuus 

lisääntyi sekä miehillä (Hazard Ratio (HR) 1,093, 95 % CI 1,055–1,133) että 

naisilla (HR 1,138, 95 % CI 1,061–1,221). Ennuste heikentyi selvimmin 45–64-

vuotiailla, joista miehillä HR oli 1,145 (95 % CI 1,060–1,236) ja naisilla 1,412 
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(95 % CI 1,208–1,650). 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla vastaavat erot eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Kuvio 1. Keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden Kaplan-Meyerin eloonjäämis-

suhde miehille kolmessa ikäryhmässä. Pitkät käyrät viittavat potilaisiin, jotka on en-

simmäisen kerran lähetetty sairaalaan keuhkoahtaumataudin vuoksi vuosina 1980–

1984 ja vastaavasti lyhyet käyrät vuosiin 1990–1994. 
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Kuvio 2.  Keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden Kaplan-Meyerin eloonjäämis-

suhde naisille kolmessa ikäryhmässä. Pitkät käyrät viittaavat potilaiseen, jotka on 

ensimmäisen kerran lähetetty sairaalaan keuhkoahtaumataudin vuoksi vuosina 1980–

1984 ja vastaavasti lyhyet käyrät vuosiin 1990–1994. 

5.2 KAT-potilaan pitkäaikainen hoito sairaalassa 

5.2.1 Hoitojaksot miehillä ja naisilla 

Tutkimusajanjaksona vuosina 1972–2001 oli yhteensä 10 176 hoitojaksoa, joiden 

kesto oli vähintään 90 hoitopäivää. Pitkäaikaisten hoitojaksojen määrä oli 1,8 % 

kaikista vastaavan ajanjakson hoitojaksoista, joissa pää- tai sivudiagnoosi oli 

KAT. Pitkäaikaisen hoitojakson alkaessa vuosina 1972–1976 miesten keski-ikä oli 

67,0 vuotta (SD 9,5) ja vuosina 1997–2001 se oli 76,6 vuotta (SD 8,6) vastaavien 

lukujen ollessa naisilla 71,7 (SD 11,0) ja 77,8 (SD 9,2) vuotta. Miesten osuus 

kaikissa hoitojaksoissa oli 87,0 % vuosina 1972–1976 ja 68,7 % vuosina 1997–

2001. Vuosien 1972–2001 hoitojaksojen aikana ikärakenteessa ja määrissä tapah-

tui selvä muutos (kuvio 3).  
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Kuvio 3. Keuhkoahtaumatautipotilaiden ikärakenteen muutos vuosina 1972–1976 ja 

1997–2001. 

Vuosina 1972–1976 alkaneita hoitojaksoja miehillä oli 1875, ja vuosina 1997–

2001 niitä oli 641, eli hoitojaksot vähenivät 65, 8 % (kuvio 4). Naisilla vastaavat 

luvut olivat 279 ja 292, eli lisäys oli 4,7 %. Miehillä selvimmin vähenivät alle 65-

vuotiaiden hoitojaksot, jopa 92,8 %. Naisilla alle 65-vuotiaiden hoitojaksot vähe-

nivät 58,7 % (kuvio 5).  

Miesten hoitojakson pituuden keskiarvo oli 421 hoitopäivää (SD 710) vuosi-

na 1972–1976 ja 220 hoitopäivää (SD 186) vuosina 1997–2001. Vastaavat luvut 

naisilla olivat 582 (SD 881) ja 235 (SD 207). Naisilla hoitojaksot lyhenivät sel-

vemmin kuin miehillä, eikä miesten ja naisten hoitojaksojen pituuksissa enää ollut 

merkitsevää eroa vuoden 1992 jälkeen (T-testi, p = 0,42 1992–1996 ja p = 0,28 

1997–2001). 
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Kuvio 4. Keuhkoahtaumatautia sairastavien miesten pitkäaikaishoitojaksojen määrät 

ikäryhmittäin viisivuotisjaksoissa vuosina 1972–2001. 

Kuvio 5. Keuhkoahtaumatautia sairastavien naisten pitkäaikaishoitojaksojen määrät 

ikäryhmittäin viisivuotisjaksoissa vuosina 1972–2001.  
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5.2.2 Hoitopäivät miehillä ja naisilla 

Vuosina 1972–2001 pitkäaikaisen hoidon päiviä oli 3 844521, joka oli 39,6 % 

kaikista niistä jakson hoitopäivistä, joissa KAT oli pää- tai sivudiagnoosina. Vuo-

sina 1972–1976 pitkäaikaisen hoidon päiviä oli 951 989 ja vuosina 1997–2001 

209 755, eli vähennystä oli 78,0 %. Miesten osuus hoitopäivistä oli 82,9 % vuosi-

na 1972–1976 ja 67,3 % vuosina 1997–2001. Miehillä pitkäaikaisen hoidon päi-

vät vähenivät naisia selvemmin. Vuosina 1972–1976 miehillä oli 789 625 hoito-

päivää ja 141 168 vuosina 1997–2001, eli vähennystä oli 82,1 %. Vastaavat luvut 

naisilla olivat 162 364 ja 68 587 hoitopäivää. Naisilla hoitopäivät vähenivät 

57,8 %. Vuosina 1972–1976 hoitopäiviä oli miehillä 4,9 kertaa enemmän kuin 

naisilla, mutta 20 vuotta myöhemmin ero oli kaventunut 2,1-kertaiseksi. Selvem-

min vähenivät alle 65-vuotiaiden hoitopäivät, vähennys oli miehillä 96,9 % (ku-

vio 6) ja naisilla 82,0 % (kuvio 7).  

Kuvio 6. Keuhkoahtaumatautia sairastavien miesten pitkäaikaishoitopäivien määrä 

ikäryhmittäin viisivuotisjaksoissa vuosina 1972–2001. 
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Kuvio 7. Keuhkoahtaumatautia sairastavien naisten pitkäaikaishoitopäivien määrä 

ikäryhmittäin viisivuotisjaksoissa vuosina 1972–2001. 

5.2.3 Hoitojaksot eri sairaalatasoilla 

Yliopistollisissa keskussairaaloissa ja muissa keskussairaaloissa hoitojaksot vähe-

nivät tutkimuksen aikana 97,6 %. Muissa sairaaloissa hoitojaksot hoitopäivinä 

vähenivät selvemmin kuin terveyskeskussairaaloissa (taulukko 8). 

Taulukko 8. Keuhkoahtaumatautipotilaiden pitkäaikaisen hoidon jaksot (N) ja niiden 

pituuden keskiarvot hoitopäivinä eri sairaalatasoilla vuosina 1972–2001. 

 Yliopistolliset keskussairaalat ja 

muut keskussairaalat 

Terveyskeskussairaalat Muut sairaalat 

N keskiarvo SD N keskiarvo  SD N keskiarvo  SD 

1972–1976 902 221 360 774 460  709 478 830  1070 

1977–1981 617 216 276) 1118 435  567 405 702  886 

1982–1986 611 199 205) 1177 420  526 352 537  595 

1987–1991 301 218 231 1075 394  439 264 344  341 

1992–1996 130 186 271 964 349  383 101 386  444 

1997–2001 22 143 78 833 224 190 78 260 228 

SD = Standard Deviation 
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5.2.4 Hoitopäivät eri sairaalatasoilla 

Yliopistollisissa keskussairaaloissa ja muissa keskussairaaloissa hoitopäivät vä-

henivät 98,4 % vuosina 1972–2001 (taulukko 9) ja vastaavasti terveyskeskussai-

raalassa 47,6 %. Muissa sairaaloissa hoitopäivät vähenivät 94,9 %. Erikoissai-

raanhoidossa hoitopäivät vähenivät enemmän kuin perusterveydenhuollossa. Vuo-

sina 1972–1976 terveyskeskussairaalalle kertyi 37,4 % hoitopäivistä ja vuosina 

1997–2001 88,8 %. 

Taulukko 9. Keuhkoahtaumatautipotilaiden pitkäaikaisen hoidon päivät (N) sairaalois-

sa vuosina 1972–2001. 

 Yliopistolliset keskussairaalat ja 

muut keskussairaalat 

Terveyskeskussairaalat Muut sairaalat  

N N N  

1972–1976  199 251   355 781   396 957  

1977–1981  133 121   485 825   284 443  

1982–1986  121 750   494 201   189 011  

1987–1991  65 608   423 830   90 751  

1992–1996  19 154   335 968   38 959  

1997–2001  3 150   186 354   20 251  

5.3 KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoito 

5.3.1 Hoitojaksot 

Vuosina 1995–2001 21 238 KAT-potilaan hoito alkoi päivystyksenä. Heille kertyi 

55 728 hoitojaksoa. Akuutisti alkaneiden KAT-hoitojaksojen määrä kasvoi 10,9 % 

vuodesta 1995 vuoteen 2001. Yleislääkäreiden hoitamat jaksot lisääntyivät 

36,8 % ja keuhkolääkäreiden 17,8 % vuodesta 1995 vuoteen 2001. Samalla ajan-

jaksolla sisätautilääkäreiden hoitamat jaksot vähenivät 22,3 % (kuvio 8). 
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Kuvio 8. Keuhkoahtaumataudin akuutin pahenemisvaiheen hoitojaksot erikoisaloittain 

vuosina 1995–2001. 

Hoitojaksot lisääntyivät 1000 henkilöä kohden miehillä 0,8 % ja naisilla 18,5 %. 

65–74-vuotiailla miehillä tämä vähennys oli 21,0 % ja vastaavasti naisilla 4,7 %. 

Muissa ikäryhmissä hoitojaksot lisääntyivät (kuvio 9). 

Kuvio 9. Keuhkoahtaumataudin akuutin pahenemisvaiheen sairaalahoitojaksot miehil-

lä (vasemmalla) ja naisilla (oikealla) vuosina 1995–2001. 
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5.3.2 Hoitopäivät 

Päivystyksenä alkaneista KAT-hoitojaksoista kertyi 419 884 hoitopäivää, mikä 

merkitsee niiden vähenemistä 8,5 % vuodesta 1995 vuoteen 2001. Yleislääkärei-

den hoitamien potilaiden hoitopäivät lisäntyivät 25,8 %, ja keuhkolääkäreiden 

hoitopäivät vähenivät 17,9 % ja sisätautilääkäreiden 32,4 %. Miehillä hoitopäiviä 

oli 43 629 vuonna 1995 ja ne vähenivät 1000 miestä kohti vuoteen 2001 mennes-

sä 19,6 %. Vastaavasti naisilla oli 15 345 hoitopäivää vuonna 1995 ja ne väheni-

vät 1000 naista kohti 0,2 % vuoteen 2001 mennessä.  

5.3.3 Hoidon pituus 

Vuosina 1995–2001 miehillä hoitojakson pituus oli keskimäärin 7,3 päivää (SD 

7,1) ja naisilla vastaavasti 8,1 (SD 7,7). Ero oli tilastollisesti merkitsevä 

(p < 0,001). Miehillä keskimääräinen hoitoaika lyheni 8,0 päivästä (SD 8,0) 6,5 

päivään (SD 6,2) vuodesta 1995 vuoteen 2001. Vastaavasti hoitoaika lyheni nai-

silla 8,7 päivästä (SD 8,5) 7,3 päivään (SD 6,8). Muutokset olivat tilastollisesti 

merkitseviä molemmilla sukupuolilla (p < 0,001).  

Yleislääkäreiden potilaiden hoitojaksot lyhenivät 7,9 päivästä (SD 8,5) 7,3 

päivään (SD 7,8) tutkimusjakson aikana (kuvio 10). Hoitoaikojen lyhenemiset 

olivat tilastollisesti merkitseviä (yleislääkärit p = 0,005 ja keuhko- ja sisätautilää-

kärit p < 0,001).  

Kuvio 10. Keuhkoahtaumataudin akuutin pahenemisvaiheen hoidon keskimääräinen 

hoitoaika päivinä eri erikoisaloilla vuosina 1995–2001. 
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5.3.4 Ikä ja sukupuoli 

Yleislääkärille hoitoon tullessa miehet olivat keskimäärin 73,9-vuotiaita (SD 8,3) 

ja naiset vastaavasti 74,6-vuotiaita (SD 9,3), ja keuhkolääkärille tullessa miehet 

olivat 71,1-vuotiaita (SD 8,3) ja naiset 70,2-vuotiaita (SD 9,0) sekä sisätautilääkä-

rille tullessa miehet olivat 72,1-vuotiaita (SD 8,5) ja naiset 72,1-vuotiaita (SD 

9,3). Kaikista naispotilaista yleislääkäri hoiti 22,3 % vuonna 1995 ja 36,6 % 

vuonna 2001 ja vastaavasti keuhkolääkäri hoiti 41,1 % vuonna 1995 ja 41,6 % 

vuonna 2001. 

5.4 Hoitopaikan yhteys KAT-potilaan ennusteeseen 

5.4.1 Hoitojaksot ja potilaat 

Vuosina 1995–2004 oli 28015 sairaalassa hoidetulla KAT-potilaalla yhteensä 

77445 päivystyksenä alkanutta hoitojaksoa. Kaikkien erikoisalojen yhteenlasketut 

hoitojaksot vähenivät 21,6 % tutkimusjakson vuoden 1998 huippuluvusta vuoteen 

2004. Hoitojaksot alkoivat vähetä vuonna 1999 keuhko- ja sisätautilääkäreillä ja 

vastaavasti yleislääkäreillä vuodesta 2001 lähtien (kuvio 11). Yleislääkärin hoi-

dossa olleiden potilaiden hoitojaksot lisääntyivät 15 % 2000-luvulla verrattuna 

1990-lukuun. 

 

Kuvio 11. Keuhkoahtaumataudin akuuttien pahenemisvaiheiden hoitojaksot erikois-

aloittain vuosina 1995–2004. 
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Akuutti hoitojakso lyheni keskimääräisesti keuhkosairauksien erikoisalalla 2,6 

hoitopäivää, sisätautien erikoisalalla 1,0 hoitopäivää ja yleislääketieteen alalla 3,5 

hoitopäivää vuodesta 1995 vuoteen 2004 (kuvio 12). 

 

Kuvio 12. Keuhkoahtaumatautipotilaan akuutin pahenemisvaiheen hoitojakson keski-

määräinen hoitoaika eri erikoisaloilla vuosina 1995–2004. 

Yleislääkärin vastuulla olevissa hoitojaksoissa naisten osuus oli 24,3 %, kun taas 

keuhkolääkäreillä ja sisätautilääkäreillä vastaava luku oli täsmälleen sama 29,4 % 

(χ2 = 194,3, p < 0,001) (taulukko 10). Yleislääkärin potilaat olivat hoitojakson 

alkaessa keskimäärin 3,5 vuotta vanhempia kuin keuhkolääkäreiden. 
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Taulukko 10. Vuosina 1995–2004 päivystyksenä alkaneiden keuhkoahtaumataudista 

johtuneiden hoitojaksojen (N = 77 445) keskeisiä muuttujia erikoisaloittain. 

 Yleislääketiede Keuhkosairaudet Sisätaudit 

Sukupuoli    

mies 19 837 21 900 14 274 

nainen 6 351 9 141 5 942 

Keskimääräinen ikä (vuosi)    

Mies 74,1 71,0 72,1 

nainen 74,6 70,1 72,2 

Ikäryhmä (%)    

< 65 vuotta 14,3 23,8 20,2 

65–74 vuotta 36,5 42,3 40,6 

75–84 39,0 30,5 32,8 

≥ 85 vuotta 10,2 3,4 6,5 

Sivudiagnoosin käyttö (%) 32,7 39,0 38,6 

verenkiertoelinsairaus 19,5 17,7 29,8 

hengityselinsairaus 8,7 22,3 10,6 

5.4.2 Jatkohoitoon lähettäminen 

12,5 %:lla KAT:n päivystyshoitojaksoa seurasi välitön jatkohoitojakso. Yleislää-

käri lähetti akuuttien hoitojaksojen potilaista jatkohoitoon keuhkolääkärille 3,8 % 

ja sisätautilääkärille 1,3 % vuosina 1995–2004. Vastaavasti keuhkolääkäri lähetti 

jatkohoitoon yleislääkärille 7,0 %, ja sisätautilääkäri 6,4 % KAT-diagnosoitua 

päivystyshoitojaksolla olleista potilaistaan. 2000-luvulla yleislääkäri lähetti poti-

laan jatkohoitoon tilastollisesti merkitsevästi harvemmin kuin 1990-luvulla 

(χ2 = 14,1, p < 0,001). Yli 75-vuotiaita lähetettiin tilastollisesti merkitsevästi vä-

hemmän jatkohoitoon kuin nuorempia (χ2 = 30,5, p < 0,001). Yli 85-vuotiaita 

lähetettiin vähemmän jatkohoitoon kuin 75–84-vuotiaita (χ2 = 18,6, p < 0,001). 

Miehiä lähetettiin useammin jatkohoitoon kuin naisia (χ2 = 4,7, p = 0,029). Yleis-

lääkäri lähetti jatkohoitoon potilaistaan kolmen päivän kuluessa 44,8 % ja seitse-

män päivän kuluessa 64,6 %.  

Keuhkolääkärille lähetetyistä potilaista sai KAT:n päädiagnoosiksi 80,8 % ja 

sisätautilääkärille lähetetyistä 71,6 %. Muita päädiagnooseja olivat sydänperäiset 

syyt (angina pectoris, akuutti sydäninfarkti tai sydämen vajaatoiminta) keuhko-

lääkärillä 1,9 % ja sisätautilääkärillä 8,7 % tapauksista, keuhkoinfektiot keuhko-

lääkärillä 9,3 % ja sisätautilääkärillä 7,8 % tapauksista ja keuhkoembolia keuhko-

lääkärillä 0,2 % ja sisätautilääkärillä 1,7 % tapauksista. 
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5.4.3 Ennuste 

77 445 akuutista hoitojaksosta päättyi 3 % kuolemaan (2 328). Potilaista kuoli 

8,3 %. Yleislääkärin vastuulla olevissa hoitojaksoissa ikä- ja sukupuolivakioitu 

kuoleman riski oli 0,83 (95 % CI 0,75–0,91) verrattuna keuhkolääkärin vastuulla 

oleviin. Vastaava riskisuhde sisätautilääkäreillä verrattuna keuhkolääkäreihin oli 

1,49 (95 % CI 1,34–1,65). Yleislääkärin vastuulla olevissa hoitojaksoissa kuole-

man riski vuosina 2000–2004 oli 1,06 (95 % CI 0,93–1,22) verrattuna ajanjak-

soon 1995–1999. Vastaavat luvut keuhkolääkärillä ja sisätautilääkärillä olivat 0,97 

(95 % CI 0,97–1,12) ja 1,06 (95 % CI 0,90–1,23). Sisätautilääkärin vastuulla 

olleissa hoitojaksoissa kuolleilla sydänsairaus oli sivudiagnoosina 30,8 %:lla 

(taulukko 11). 

Taulukko 11. Kuolleiden (N = 2 328) sivudiagnoosit ja määrät (%) keuhkoahtaumatau-

din akuutin pahenemisvaiheen vuoksi hoidetuilla potilailla vuosina 1995–2004. 

 Yleislääketiede 

N = 812 

Keuhkosairaudet 

N = 852 

Sisätaudit 

N = 664 

Sivudiagnoosi 58,7  51,2  55,1  

Sydänsairaus 23,2  17,9  30,8  

Keuhkokuume 13,2  9,8  7,4  

Maligniteetti 5,2  8,6  2,9  

Muu 58,4  63,7  58,9  

5.5 KAT-potilaan lähettäminen uudelleen sairaalaan 

5.5.1 Hoitojaksot ja potilaat 

Terveyskeskussairaalassa sekä nais- että miespotilaat olivat keski-iältään van-

hempia kuin erikoissairaanhoidossa (taulukko 12). Terveyskeskussairaalassa 

KAT-potilaiden hoitojaksot kestivät keskimäärin 7,3 hoitopäivää (SD 7,0), ja 

erikoissairaanhoidossa vastaavasti keuhkosairauksien osastolla 7,6 hoitopäivää 

(SD 5.4) ja sisätautien osastolla 6,5 hoitopäivää (SD 5.0). Terveyskeskussairaalas-

sa miehistä hoidettiin 35,9 %, keuhkosairauksien osastolla 41,5 % ja sisätautien 

osastoilla 22,7 %. Vastaavat prosenttiluvut naisilla olivat 29,7 %, 46,2 % ja 

24,0 %. Terveyskeskussairaalasta kotiutetun potilaan keskimääräinen hoitoväli oli 

151,6 päivää (SD 275,0), keuhkosairauksien osastolta 176,5 (SD 314,6) ja sisä-

tautien osastolta 200,5 (SD 350,1).  
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Taulukko 12. Keuhkoahtaumapotilaiden keskeiset taustatekijät päivystyksellisesti 

alkaneissa hoitojaksoissa (N = 43 228) hoitopaikan mukaan vuosina 1996–2004. 

 Terveyskeskus-

sairaala 

Keuhkosairauksien osasto Sisätautien osasto 

Sukupuoli    

mies 11 679 13 509 7 385 

nainen 3 186 4 955 2 574 

Keskimääräinen ikä (vuosi)    

mies 74,0 71,0 72,1 

nainen 73,8 70,0 71,7 

Ikäjakauma (%)    

alle 65 v 14,7 23,8 20,3 

65–74 v 37,2 42,7 41,7 

75–84 v 39,1 30,4 32,3 

≥ 85 v 9,0 3,1 5,7 

Päädiagnoosi (%)    

keuhkoahtaumatauti 90,8 86,5 82,6 

hengitystieinfektio 7,4 12,8 11,7 

sydämen vajaatoiminta 1,7 0,7 5,6 

Sivudiagnoosi (%) 37,2 45,5 48,0 

sydän- ja verisuonisairaus 14,6 13,0 24,8 

astma 4,1 3,2 4,9 

hengitystieinfektio 2,5 4,4 3,1 

muu keuhkosairaus 1,5 8,1 2,7 

Hoitojakson pituus (päivä)    

keuhkoahtaumatauti 7,1 7,5 6,2 

hengitystieinfektio 8,9 8,1 7,8 

sydämen vajaatoiminta 9,0 7,5 7,9 

Uudelleenlähettäminen (% hoitojaksoista)   

≤ 7 päivää 14,4 9,5 11,1 

8–30 päivää 26,7 26,7 25,1 

31–90 päivää 23,5 25,6 23,2 

yli 90 päivää 35,4 38,2 40,6 

5.5.2 Uudelleenlähettämisen riski 

Potilaan riski joutua uudelleen sairaalaan pieneni eri hoitopaikkojen välillä, kun 

kotiutuksesta oli kulunut yli seitsemän päivää (kuvio 13). 
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Kuvio 13. Keuhkoahtaumatautipotilaan uuden päivystyshoitojakson riski 1–7 päivän, 

8–30 päivän ja 31–90 päivän kuluttua kotiuttamisesta hoitopaikan mukaan vuosina 

1996–2004 (keuhkosairauksien osastolla hoidetuilla potilailla 1–7 päivän kuluessa 

kotiuttamisesta riski on laskettu yhdeksi). 

Terveyskeskussairaalassa hoidetulla potilaalla oli keuhkosairauksien osastolla 

hoidettuun potilaaseen verrattuna suurempi riski joutua seitsemän päivän kuluessa 

uudelleen hoitoon vanhinta ikäryhmää lukuun ottamatta (kuvio 14). 
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Kuvio 14. Keuhkoahtaumatautipotilaan uuden päivystyshoitojakson riski 1–7 päivän 

aikana kotiuttamisesta ikäryhmittäin ja hoitopaikan mukaan vuosina 1999–2004 (keuh-

kosairauksien osastolla hoidetuilla alle 65-vuotiailla potilailla riski on laskettu yhdek-

si).  

Hoitojaksot, joita seurasi uudelleenlähettäminen seitsemän päivän kuluessa, olivat 

keskimäärin pitempiä kuin myöhemmin seuranneet. Poikkeuksena tästä olivat 

terveyskeskussairaalassa hoidetut alle 65-vuotiaat ja sisätautien osastolla hoidetut 

yli 84-vuotiaat. Ensiksi mainitussa ryhmässä terveyskeskussairaalan potilaiden 

hoitoaika oli keskimäärin 2,8 päivää lyhyempi kuin vastaavassa ryhmässä keuh-

kosairauksien osastoilla hoidetuilla potilailla (taulukko 13). 

Taulukko 13. Keskimääräinen hoidon pituus hoitopäivinä hoitojaksolla, jota seurasi 

uudelleenlähettäminen vuosina 1999–2004 (N = 43 228) ikäryhmittäin ja hoitopaikan 

mukaan. 

 
Terveyskeskussairaala 

 
Keuhkosairauksien osasto Sisätautien osasto 

A B A B A B 

< 65 vuotta 4,9 5,6  7,7 7,1 5,8 5,5 

65–74 vuotta 7,2 6,7  8,4 7,7 6,9 6,3 

75–84 vuotta 8,3 8,1  8,2 7,7 7,8 6,9 

≥ 85 vuotta 9,5 9,1  8,3 7,4 6,9 7,3 

kaikki 7,3 7,3  8,2 7,6 6,9 6,4 

A = uudelleen lähettäminen 7 päivän kuluessa, B = uudelleen lähettäminen 7 päivän jälkeen 

Terveyskeskussairaalasta enintään 7 päivän kuluessa hoitoon palanneilla miehillä 

keskimääräinen hoitoaika oli 7,7 päivää (SD 7,9) ja 7 päivän jälkeen palanneilla 
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7,3 päivää (SD 6,8). Vastaavat luvut naisilla olivat 8,6 päivää (SD 6,8) ja 8,5 päi-

vää (SD 7,5). Uudelleen sairaalahoitoon joutumisen riskiä terveyskeskussairaalas-

sa hoidetuilla vähensi naissukupuoli ja lisäsi jatkohoito ilman kotihoitoa (tauluk-

ko 14). Miehillä oli 1,8-kertainen riski joutua uudelleen hoitoon, mikäli jatkohoi-

toon ei kuulunut kotihoitoa (95 % CI 1,387–2,333). Vastaavasti naisten riski 1,1 

joutua uudelleen hoitoon ei ollut tilastollisesti merkitsevä (95 % CI 0,704–1,684). 

Taulukko 14. Terveyskeskussairaalassa hoidettujen keuhkoahtaumatautipotilaiden 

(N = 4234) riskit joutua uudelleen sairaalahoitoon seitsemän päivän kuluessa kotiu-

tuksesta vuosina 1996–2004. 

Muuttuja N OR 95 % CI 

Sukupuoli    

mies 3233 ref  

nainen 1001 0,790 0,632–0,986 

Ikäryhmä    

< 65 vuotta 538 ref  

65–74 vuotta 1506 0,833 0,590–1,176 

75–84 vuotta 1725 0,792 0,563–1,115 

≥ 85 vuotta 465 0,826 0,541–1,260 

Hoidon pituus    

1–5 päivää 1975 ref  

6–10 päivää 1427 1,182 0,938–1,489 

11–20 639 1,077 0,803–1,444 

> 20 päivää 193 0,813 0,527–1,253 

Ajanjakso    

1996–1999 2259 ref  

2000–2004 1975 0,977 0,803–1,192 

Päädiagnoosi    

keuhkoahtaumatauti 3725 ref  

sydämen vajaatoiminta 105 1,113 0,556–2,192 

hengitystieinfektio 404 0,847 0,593–1,208 

Sivudiagnoosi    

ei  2444 ref  

kyllä 1357 1,054 0,842–1,318 

Jatkohoito    

kotihoito 1173 ref  

laitoshoito 409 1,051 0,753–1,468 

koti (ei säännöllistä palvelua) 2651 1,566 1,254–1,957 

OR = Odds Ratio, CI =Confidence Interval 
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6 Pohdinta 

6.1 Aineisto ja menetelmät 

6.1.1 Tutkimusväestö 

Tutkimusaineistona oli Suomen yli 44-vuotiaat vuosina 1972–2004. Väestön mää-

rän muutokset ja ennuste perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin (taulukko 15). 

Ikääntyminen on merkittävä tekijä sairaalan käytön kannalta. Vuonna 1972 65 

vuotta täyttäneitä miehiä ja naisia oli yhteensä noin 431 000 ja heidän osuutensa 

koko väestöstä oli 9,8 % ja vastaavat luvut vuonna 2004 olivat 831 000 ja 15,9 %.  

Taulukko 15. Ikäryhmien lukumäärät sukupuolen mukaan vuosina 1972 ja 2004. 

Sukupuoli 1972 2004 

Miehet  

45–64 v 453 000 731 000 

65–74 v 127 000 204 000 

75–84 v 39 000 106 000 

≥ 85 v 5 000 20 000 

Naiset   

45–64 v 553 000 735 000 

65–74 v 197 000 247 000 

75–84 v 78 000 191 000 

≥ 85 v 13 000 63 000 

6.1.2 Hoitoilmoitusrekisterin tietojen kattavuus ja luotettavuus 

Suomen sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteriä on pidetty yllä kauemmin kuin mis-

sään muussa maassa (Nikiforof 1984). Vuodesta 1967 lähtien rekisteri on kattanut 

kaikki Suomen sairaalat. Henkilötunnuksia on alettu käyttää systemaattisesti sai-

raaloiden poistoilmoituksissa vuodesta 1972 lähtien. Henkilötunnuksen käyttö on 

mahdollistanut eri rekistereiden yhdistämisen. Samalla henkilötunnuksen käyt-

töönoton myötä rekisterin luotettavuus on parantunut (Nikiforof 1984). 

Lääkintöhallituksen mietinnössä (Lääkintöhallitus 1984) on todettu, ettei re-

kisterin ylläpitäjä ole pystynyt järjestelmällisesti selvittämään rekisteritietojen 

kattavuutta eri vuosilta. Nikiforof (1984) on arvioinut rekisterin kattavuudeksi 

95 % vuosien 1967–1977 kaikista hoitojaksoista, ja vähintään samaan tulokseen 
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ovat päätyneet muutkin tutkijat (Salmela & Koistinen 1987, Joensuu 1989, Voh-

lonen ym. 1990). Linnakon (1982) mukaan rekisterin kattavuus sairauskertomus-

tietoihin verrattuna on parantunut lähes 100 %:ksi 1970-luvun lopulla.  

Useat tutkijat ovat pitäneet hoitoilmoitusrekisteriä luotettavana. Keskimäen ja 

Aron (1991) mukaan poistoilmoitusrekisterin ja sairauskertomusdiagnoosin vas-

taavuus oli päädiagnoosissa 95 %:sti ja sivudiagnoosissa 78 %:sti sekä tulo- ja 

poistumispäivämäärissä 96 %:sti oikein. Samaan tulokseen päädyttiin myös ver-

tailtaessa hoitoilmoitusrekisteriä ja sydän- ja verisuonirekisteriä (Pajunen ym. 
2005). Poikolainen (1982) vertasi poistoilmoitusrekisterin tietoja sairauskerto-

muksiin alkoholin käyttöön liittyvissä diagnooseissa. Hänen mukaansa päädiag-

noosi oli oikein 94 %:ssa, syntymäaika 98 %:ssa, sairaalaan tulopäivä 96 %:ssa ja 

poistumispäivä 94 %:ssa tapauksista. 

6.1.3 Kuolemansyyrekisterin tietojen luotettavuus 

Kuolemansyyrekisterin kattavuus on käytännössä 100 %. Rekisteriä on pidetty 

vuodesta 1936 lähtien ja sitä ylläpitää Tilastokeskus. Hoitava lääkäri kirjoittaa 

kuolintodistuksen. Muodollisesti todistus on käytännössä virheetön, mutta todis-

tuksen sisältämässä kuolinsyydiagnoosissa voi olla virheellisyyksiä. Vuonna 1995 

kuolintodistuksista 7,1 % vaati lisäselvitystä, jotta tilastoitava peruskuolemansyy 

saatiin valituksi ja kuolemansyyt kooditetuiksi. Peruskuolemansyy muuttui 

29 %:ssa tapauksista. Aliraportointia oli endokriinisissä ja metabolisissa sairauk-

sissa, malignien kasvainten sekä vammojen ja myrkytysten luokissa. Yliraportoi-

tuja olivat spesifioimattomat kasvaimet ja huonosti määriteltävissä olevat tilat. 

(Lahti & Penttilä 2003.) 

Suomessa vuonna 1993 tehtiin ruumiinavaus 30 %:lle kuolleista (Tilastokes-

kus 1994), mikä oli kansainvälisesti katsoen melko paljon. Yhdysvalloissa ruu-

miinavausten määrä 1980-luvun puolivälissä oli 10–15 % (Council on Scientific 

Affairs 1987). Suomessa työikäisenä kuolleista 60 % obdusoitiin, koko väestöstä 

osuus on tästä puolet (Tilastokeskus 1994). Monissa tutkimuksissa on vertailtu 

diagnooseja ennen ruumiinavausta ja sen jälkeen ja todettu kliinisesti merkittäviä 

eroja diagnooseissa eri aineistoissa 8–29 %:ssa tapauksista (Bauer ym. 1991). 

Kuolintodistukset ovat yleensä luotettavampia, jos sairaus on ollut äkillinen, ku-

ten sydäninfarkti, suuri trauma tai syöpä (Kircher ym. 1985, Schade 1987, Leitch 
ym. 1987). Hitaasti etenevissä sairauksissa ne eivät ole yhtä luotettavia. KAT:a 

käytetään kuolinsyynä ilmeisesti liian harvoin (Speizer ym. 1989). Suomessa 
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KAT-potilaille tehdään ruumiinavauksia vähemmän kuin astmapotilaidelle (Aho-

nen & Penttilä 1979).  

Suomessa nykyinen käytäntö takaa kuolemansyiden lääketieteellisen oikeelli-

suuden niin, että kuolemansyytilasto on käyttökelpoinen epidemiologisia selvi-

tyksiä ja terveydenhuollon suunnittelun tarpeita varten (Lahti & Penttilä 2001). 

6.1.4 Diagnostinen käytäntö 

KAT:n keskeiset diagnostiset kriteerit perustuvat spirometriatutkimukseen. Ai-

neiston KAT-diagnooseja voidaan pitää varsin luotettavina, sillä suomalaisessa 

terveydenhuoltojärjestelmässä keuhkolääkärit ovat pääosin tehneet nämä diag-

noosit lääkekorvattavuuskäytännön takia. Kroonisen keuhkoputkitulehduksen ja 

keuhkoahtaumataudin valtakunnallisen ehkäisy- ja hoito-ohjelman sekä keuhko-

ahtaumataudin Käypä hoito -suositusten tekijät ovat tehneet suuren työn sairau-

den diagnostiikan yhdenmukaistamisessa (Pietinalho ym. 2007). Spirometrioiden 

laatu on kohentunut vuodesta 1990 vuoteen 1998 (Piirilä ym. 2002). Tässä väi-

töskirjassa esitettyjen tutkimuksen tiedot perustuvat hoitoilmoitusrekisteriin, josta 

ei käy ilmi diagnoosin perusteet tai sairauden vaikeusaste. 

6.1.5 Tautiluokituksen muutos 

Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston ajanjakson aikana on ollut kolme eri tauti-

luokitusta: ICD 8 vuosina 1972–1986, ICD 9 vuosina 1987–1995 ja ICD 10 vuo-

desta 1996 lähtien. Tällä on tuskin ollut merkitystä tämän tutkimuksen tuloksiin. 

Yhdysvaltain veteraanitutkimuksessa havaittiin, ettei tautiluokituksen numero-

muutoksilla voitu selittää laskevaa kuolleisuutta KAT:iin (Tager & Segal 1991). 

Vuosien 1954–1984 KAT-tutkimuksessa todettiin, että ICD:n kuudennesta versi-

osta yhdeksänteen versioon siirryttäessä KAT-kuolleisuus muuttui vain vähän 

(Manfreda ym. 1989). 
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6.2 Tulosten arviointi 

6.2.1 Kuolleisuuden muutokset ensimmäisen KAT:n 

sairaalahoitojakson jälkeen 

Ensimmäistä kertaa KAT:n takia sairaalaan joutuneen potilaan ennuste huononi 

10 vuodessa. Tulosta selittänee KAT-potilaan polikliinisen diagnostiikan lisään-

tyminen ja kuntoutusjaksojen väheneminen lisääntyvän potilasmäärän seuraukse-

na tutkimusajanjaksona. Nämä tekijät yhdissä ovat johtaneet vaatimuksiin sairaa-

loiden vuodepaikkojen aikaisempaa tehokkaammasta käytöstä ensisijaisesti vaka-

vasti sairaiden potilaiden hoitoon. Tällöin lievemmät KAT-tapaukset voidaan 

kotiuttaa jo ensiavun seurannan jälkeen. Somaattiset sairaansijat lisääntyivät 

Suomessa aina vuoteen 1985, jonka jälkeen ne alkoivat vähetä. Väestö ikääntyi 

seuranta-aikana ja erityisesti vanhusväestön osuus kasvoi. Muiden sairauksien 

osuus lisääntyy yleensä iän myötä huonontaen potilaiden ennustetta. 

Tutkimuksemme mukaan naisten ennuste huononi nopeammin kuin miehillä, 

mikä selittynee pääosin tupakointitapojen muutoksilla. Tupakointi on KAT:n tär-

kein riskitekijä ja aiheuttaa tautia vuosikymmenien viiveellä. Vuonna 1998 suo-

malaisista miehistä tupakoi 30 % ja naisista 20 %. Puolen vuosisadan aikana nais-

tupakoijien määrä on Suomessa kaksinkertaistunut, kun samanaikaisesti miestu-

pakoijien määrä on laskenut alle kolmasosaan (Huttunen 2003). Naistupakoijille 

KAT saattaa kehittyä tupakoivia miehiä herkemmin (Becklake & Kauffmann 

1999). Tutkimuksemme lisäksi naisten KAT-kuolleisuuden on todettu lisäänty-

neen muuallakin (Crockett ym. 1994) ja jopa miehiä nopeammin (Feinleib ym. 
1989). 

Ensimmäistä kertaa KAT:n takia sairaalaan joutuneiden miesten ja erityisesti 

nuorten naisten ennuste huononi merkittävästi 10 vuodessa. Kotihoidon tehostu-

essa vuodeosastolle tulo KAT:n pahenemisvaiheen takia saattaa tulevaisuudessa 

lykkääntyä aivan potilaan viimeisille elinvuosille. 

6.2.2 KAT-potilaan pitkäaikainen hoito sairaalassa 

KAT aiheuttaa toistuvaa sairaalahoitoa, joka nykyisin kuitenkin yhä harvemmin 

johtaa pitkäaikaiseen sairaalahoitoon. Miehillä hoitopäivien määrä on vähentynyt 

nopeammin kuin naisilla. Hoitojaksojen pituudet ovat lyhentyneet ja määrät vä-

hentyneet kaikilla sairaalatasoilla hoidon keskittyessä entistä enemmän terveys-
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keskussairaaloihin. Pitkäaikaishoito on hävinnyt käytännössä erikoissairaanhoi-

dosta. 

Suomen terveydenhuoltoa on pidetty laitospainotteisena. 1980-luvulla tehdyt 

strategiset linjaukset painottivat avohuollon kehittämistä ja laitoshoidon vähentä-

mistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 1992). Sairaansijat vähenivät vuoden 1986 

12,4 sairaansijasta 1000 asukasta kohden vuoden 2000 8,3 sairaansijaan (Tilasto-

keskus 2002). Somaattisen erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoitopäivät ovat vä-

hentyneet 97 % vuodesta 1988 vuoteen 1996, ja vastaavasti terveyskeskussairaa-

loiden pitkäaikaishoitopäivät ovat lisääntyneet 22 % (Vaarama ym. 1998). Palve-

luasumista on lisätty tuntuvasti 1990-luvulla ja samalla kotiin annettavia palvelui-

ta on supistettu, samalla kun on kohdennettu toimintakyvyltään kaikein heikoim-

mille (Vaarama ym. 1999). Eniten hoitojaksot ja -päivät ovat vähentyneet juuri 

palvelurakenteen muutoksen aikana. Tutkimusjakson aikana väestön ikärakenne 

on selvästi muuttunut. Vuonna 1972 yli 45-vuotiaita miehiä oli 27,7 % ja 39,9 % 

vuonna 2001, ja naisilla vastaavat luvut olivat 35,0 % ja 44,9 %. Tutkimusjakson 

aikana elinajan odote on kasvanut miehillä 6,1 vuotta: 74,6 vuoteen ja 4,3 vuotta 

naisilla: 81,5 vuoteen (Tilastokeskus 2002). Ikärakenteen muutoksesta huolimatta 

pitkäaikaiset KAT:iin liittyvät hoitojaksot ovat selvästi vähentyneet. 

Happihoito, joka aloitettiin Suomessa 1980-luvun alussa, on helpottanut poti-

laan avohoitoa. Vuonna 1993 tehdyn selvityksen mukaan Suomessa oli noin 1000 

happihoitopotilasta, joista 97 % hengitti happea happirikastimen avulla (Lahden-

suo 1996). Heistä 75 %:lla oli KAT. KAT:a on pidetty hoitoresistenttinä tautina, 

eivätkä sen lääkehoidossa tapahtuneet muutokset selitä laitoshoidon muutosta. 

Tosin viimeaikaiset tutkimustulokset viittaavat siihen, että budesonidin ja formo-

terolin yhdistelmävalmiste (Szafranski ym. 2003) sekä tiotropium (Brusasco ym. 
2003) vähentävät potilaan KAT:n pahenemisvaiheita ja sairaalahoitoa sekä paran-

tavat keuhkofunktiota. 

Todennäköisesti sama pitkäaikaisen laitoshoidon väheneminen voidaan todeta 

useissa muissakin sairauksissa. Lyhentyneet miesten ja naisten keskimääräiset 

hoitoajat ja kohonnut keski-ikä pitkäaikaiseen laitoshoitoon jouduttaessa viittaa-

vat potilaan selviytyneen aikaisempaa pitempään avohoidon turvin. Mahdolli-

simman pitkään kotona selviytyminen eri palvelujen avulla on myös ikääntynei-

den oma toivomus (Vaarama ym. 1999). Avohoitoa pidetään laitoshoitoa halvem-

pana, mutta kun ikääntyneen toimintakyky on huono ja hän tarvitsee paljon apua, 

on avohoito yhtä kallista kuin laitoshoito (Kinnunen 2002). Tulevaisuudessa pit-

käaikaishoitopäivät ilmeisesti edelleen vähenevät niin miehillä kuin naisillakin 

selvästä ikärakenteen muutoksesta huolimatta. Miehillä hoitopäivien vähenemi-
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nen jatkunee naisia voimakkaammin. Hoidoissa saattaa tapahtua merkittäviäkin 

muutoksia. Kroonisen keuhkoputkitulehduksen ja keuhkoahtaumataudin valta-

kunnallisella ehkäisy ja hoito -ohjelmalla (Laitinen & Koskela 1999) voi olla 

positiivista vaikutusta kuten astmaohjelmallakin astmapotilaiden kohdalla (Haah-

tela ym. 2001). Kuitenkin väestörakenteen muutos luo uusia haasteita tulevina 

vuosina sairauksien hoidon strategian kehittämiseen. Kotisairaalatoiminnasta on 

hyviä kokemuksia KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoidossa (Davies ym. 2000). 

Tämä toiminta saattaa tulevaisuudessa olla yksi tekijä keuhkoahtaumapotilaan tai 

muuta vaikeaa sairautta potevan potilaan pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäjänä. 

6.2.3 KAT:n akuutin pahenemisvaiheen hoito 

Päivystyksellisten sairaalahoitoon johtaneiden KAT:n akuutit hoitojaksot lisään-

tyivät miehillä ja naisilla. Naisilla muutos oli selvästi suurempaa, mikä selittynee 

pääosin tupakointitapojen muutoksilla. Vaikka suomalaisten miesten tupakointi on 

vähentynyt, KAT:n aiheuttamat akuutit hoitojaksot ovat lisääntyneet. Ilmiön syy-

nä voidaan pitää väestön ikääntymistä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 

vuonna 1995 yli 75-vuotiaita miehiä 90 606, kun taas vuonna 2001 heitä oli 

22,6 % enemmän. Yli 75-vuotiaita naisia oli vuonna 2001 13,9 % enemmän kuin 

vuonna 1995.  

Yleislääkärin hoidossa olleiden potilaiden hoitojaksojen selvä lisääntyminen 

ja vastaavasti väheneminen muilla erikoislääkäreillä vuodesta 1998 lähtien viestit-

ti KAT-hoidon selvästä siirtymisestä perusterveydenhuoltoon. Tämä johtui toden-

näköisesti yleislääkäreiden aikaisempaa paremmasta valmiudesta hoitaa KAT-

potilaiden pahenemisvaiheita kuin aikaisemmin. Selityksenä voi olla KAT:sta 

annetut kansalliset ohjeet ennaltaehkäisystä ja hoidosta vuodelta 1998 (Laitinen & 

Koskela 1999). Ohjelmaan liittyi myös terveyskeskuslääkäreiden koulutusta tau-

din hoidosta sekä hoidon porrastuksesta. Hoitojaksojen pituudet lyhenivät mo-

lemmilla sukupuolilla ja eri erikoisaloilla koko tutkimusajan. Keuhkolääkärin 

hoitovastuulla olleiden potilaiden hoitojaksot lyhenivät eniten, vaikka he toden-

näköisesti hoitivat vaikeimmat tapaukset. Tämä selittynee osin hoitokäytäntöjen 

muutoksella, erityisesti non-invasiivisen ventilaation lisääntymisellä tutkimus-

ajanjaksolla. Tämän on todettu lyhentävän hoitoaikaa vaikeassa pahenemisvai-

heessa (Brochard 2003). Lisäksi kunnallisten sairaansijojen määrä on vähentynyt 

16,0 % tutkimusajanjaksolla, mikä on pakottanut tehostamaan hoitoa (Tilastokes-

kus 2002). Naisia hoidettiin kaikissa ikäryhmissä ja erikoisaloilla pitempään kuin 

miehiä. Naiset saattavat hakeutua hoitoon miehiä herkemmin, mikä ilmiö on ha-
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vaittu ainakin astman hoidossa (Bailey ym. 1990). Tämän olettaisi johtavan lyhy-

empiin hoitojaksoihin kuin miehillä. Hoitojaksojen lyhentymisen ansiosta hoito-

päivät ovat vähentyneet, vaikka hoitojaksot ovat lisääntyneet. 

Potilaiden ikäerot ovat selvät eri erikoisaloilla. Yleislääkäreiden potilaat ovat 

keski-iältään vanhimpia ja keuhkolääkäreiden nuorimpia. Useimmiten keuhko-

lääkäri tekee KAT-diagnoosin ja tämä voi tapahtua akuutisti alkaneen sairaalajak-

son yhteydessä. Yleislääkäri hoitaa jo aiemmin diagnostisoituja potilaita. 

 Tutkimusjakson aikana yleislääkärin hoitamien naispotilaiden hoitojaksojen  

prosentuaalinen osuus miehiin verrattuna lisääntyi selvästi. Naiset ovat ehkä ol-

leet hoidon suhteen vaativampia kuin miehet (Bailey ym. 1990). Yleislääkäreiden 

koulutus keuhkoahtaumataudin hoito-ohjelmaan liittyen on saattanut johtaa suku-

puolten välisen eron tasoittumiseen. 

Päivystyksenä alkaneet ja sairaalahoitoon johtaneet keuhkoahtaumataudin 

pahenemisvaiheet lisääntyivät, mutta hoidon tehostumisen myötä kuitenkin hoito-

jaksot lyhenivät ja hoitopäivät vähenivät. Samalla hoito siirtyi yhä enemmän 

yleislääkäreille. Muutosta selittänevät keuhkoahtaumataudin kansallinen hoito-

ohjelma ja siihen liittynyt yleislääkäreiden lisäkoulutus sekä taloudelliset syyt. 

Yleislääkäreiden hoitamien potilaiden sairaalahoitojaksoista tarvitaan lisäanalyy-

siä erityisesti hoidon laadusta. 

6.2.4 Hoitopaikan vaikutus KAT-potilaan ennusteeseen 

Yleislääkäri lähetti jatkohoitoon keskimäärin 5 % KAT:sta aiheutuneen akuutin 

hoitojakson potilaista. Kuoleman riski oli pienempi kuin keuhkolääkärin vastuulla 

olleilla potilailla. Tämä saattaa johtua siitä, että keuhkolääkäri hoiti osastolla vai-

keampia potilaita kuin yleislääkäri. Näin asia ei välttämättä ole KAT-potilaan 

avohoidon seurannassa (Garcia-Aymerich ym. 2006). Jatkohoitoon lähetettyjen 

potilaiden suhteellinen määrä väheni tultaessa 1990-luvulta seuraavalle vuositu-

hannelle ja samanaikaisesti hoitojaksot lisääntyivät ja hoitoaika lyheni, silti kuo-

leman riski pysyi samana. KAT:sta aiheutuneet akuutit hoitojaksot ovat vähenty-

neet noin viidenneksen vuodesta 1999 vuoteen 2004 verrattuna, vaikka potilaiden 

määrä oli väestön ikääntymisen seurauksena lisääntynyt. Tämä viittaisi siihen, 

että hoito on tehokkaampaa 2000-luvulla kuin aikaisemmin. Jos akuutissa pa-

henemisvaiheessa potilaan tila ei korjaannu toivotulla tavalla, on yleislääkärin 

pohdittava mahdollista infektiota tai sydänperäistä syytä. Sisätautilääkärin vas-

tuulla olleiden potilaiden kuoleman riski oli selvästi suurempi kuin muilla lääkä-

reillä. Tämä selittynee potilaiden vaikeilla sydänsairauksilla. 
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Väestön ikääntymisen seurauksena KAT-potilaita on entistä enemmän. Tästä 

huolimatta akuutit hoitojaksot ovat vähentyneet selvästi 2000-luvun alkupuolella, 

eikä tätä selitä tupakointitapojen hitaat muutokset. Suurimpana syynä tähän lienee 

hoitokäytäntöjen muutokset (Ashton ym. 1995) sekä tiotropiumin ja inhaloitavan 

kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen lisääntynyt käyttö (Szaf-

ranski ym. 2003, Brusasco ym. 2003, Vestbo ym. 2004). Niiden on osoitettu vä-

hentävän pahenemisvaiheiden määrää. Tiotropiumin kulutus oli 0,09 DDD/1000 

as/vrk vuonna 2002 ja 1,61 DDD/1000 as/vrk vuonna 2004 eli kasvu oli 17,9-

kertainen ja vastaava luku budesonidi/formoterolilla ja flutikasoni/salmeterolilla 

oli 2,2- ja 1,3-kertainen (Lääkelaitos 2006). Tosin viime mainittuja kombinaatio-

valmisteita käytetään myös astman hoitoon. Lievät pahenemisvaiheet hoidetta-

neen avohoidossa eikä potilaita oteta vuodeosastolle. Keuhkosairauksien vuode-

osastoilla hoitopäivät vähenivät 10,2 % ja vastaavasti sisätautien vuodeosastoilla 

7,0 % (Stakes 2005a) vuodesta 2000 vuoteen 2004. Terveyskeskusten vuodeosas-

tojen hoitopäivät vähenivät 3,2 % vuodesta 2002 vuoteen 2004 (Stakes 2005b). 

Suomessa ollaan tällä hetkellä siirtymässä suuriin yhteispäivystyksiin, jolloin 

jatkohoitopaikan valinta on KAT-potilaalle erityisen tärkeä kustannussyistä ja 

potilaan elämänlaadun kannalta. Non-invasiivisen ventiloinnin on osoitettu lyhen-

täneen sairaalahoitojaksoja ja kuolleisuutta (Brochard 1997). KAT:sta annetut 

kansalliset ohjeet ennaltaehkäisystä ja hoidosta vuodelta 1998 (Laitinen & Koske-

la 1999) ja Käypä hoito -suositus ovat osaltaan vähentäneet KAT:n pahenemisvai-

heiden sairaalahoidon tarvetta. Ohjelmaan liittyi myös terveyskeskuslääkäreiden 

koulutusta taudin hoidosta sekä hoidon porrastuksesta. 

Hoitojaksoista 3 % päättyi kuolemaan. USA:ssa 1996 rekisteriotannan perus-

teella sairaalakuolleisuus oli 2,5 % (Patil ym. 2003). Joskin noin 3–4 kertaisia 

sairaalakuolleisuuslukuja on esitetty (Connors ym. 1996, Groenewegen ym. 2003, 

Wang & Bourbeau 2005). Tämän perusteella voidaan olettaa, että sairaalaan otta-

misen kriteerit eivät ole Suomessa liian tiukat. Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden 

kuolleisuus on noin 25 % (Seneff ym. 1995, Ai-Ping ym. 2005).  

Tämän tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että hoitoilmoitusrekiste-

rin tiedot ovat rajalliset: KAT:n akuutin pahenemisvaiheen vaikeusastetta tai poti-

laan lääkitystä ei voida arvioida. Vahvuutena voidaan pitää suurta hoitojaksojen 

määrää, seurannan pituutta ja rekisterin luotettavuutta. 

Terveyskeskussairaalassa kyetään hoitamaan KAT:sta johtuvat akuutit pa-

henemisvaiheet tehokkaasti ja turvallisesti. Uudet hoidot ja palvelurakenteiden 

muutokset lienevät vähentäneet KAT:n akuuttien pahenemisvaiheiden sairaalajak-

soja tällä vuosituhannella, vaikka väestön ikääntymisen seurauksena KAT-
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potilaiden määrä onkin lisääntynyt. Tulevaisuudessa kotihoidon yleistyessä sai-

raalassa hoidetaan todennäköisesti entistä vähemmän KAT:sta johtuvia pa-

henemisvaiheita, mutta hoidettavat potilaat ovat aikaisempaa huonokuntoisempia.  

6.2.5 KAT-potilaan lähettäminen uudelleen sairaalaan 

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe määritellään sairauden luonnollisessa 

kulussa olevaksi tapahtumaksi, jota luonnehtii muutos potilaan perustason hen-

genahdistuksessa, yskässä ja/tai ysköksissä ja muutos on yli normaalin päivittäi-

sen vaihtelun (Burge & Wedzicha 2003). Tavallisimmat syyt pahenemisvaiheisiin 

ovat hengitystieinfektiot ja ilman saasteet (White ym. 2003), mutta vaikeissakin 

pahenemisvaiheissa kolmasosaa syistä ei voida identifioida. Sydämen vajaatoi-

minta voi aiheuttaa myös pahenemisvaiheen kaltaisia oireita ja sen paheneminen 

voi johtaa myös KAT-potilaan tilan huononemiseen. 

Terveyskeskussairaalassa hoidetulla potilaalla oli uusintahoitojakson riski 

enintään seitsemän vuorokauden kuluessa kotiutuksesta lähes kaksinkertainen 

erikoissairaanhoidossa hoidettuun potilaaseen verrattuna. Tähän yleislääkärin 

hoitaman potilaan riskiin eivät vaikuttaneet hoidon pituus, ikä tai hoidon ajankoh-

ta. Naisilla tämä riski oli pienempi kuin miehillä, samoin jos potilas lähetettiin 

jatkohoitoon kotihoitoon. 

Todennäköisesti terveyskeskussairaalassa hoidettiin lievempiä KAT:n pa-

henemisvaiheita kuin erikoissairaanhoidossa, mikä voidaan päätellä sivudiagnoo-

sin yleisyyden perusteella. Tästä huolimatta terveyskeskussairaalassa hoidetuilla 

potilailla uusintahoitojakson riski oli suurempi kuin erikoissairaanhoidon potilail-

la. Hoitoilmoitusrekisteristä ei kuitenkaan käy ilmi potilaan sairauden vaikeusas-

te. Oli mahdollista, että perusterveydenhuollossa potilasaines oli erilaista kuin 

erikoissairaanhoidossa ja heitä jostain syystä ei enää lähetetty erikoissairaanhoi-

toon. Ehkä heidän tilanteensa ei odotettu paranevan intensiivisemmälläkään hoi-

dolla. UK National COPD Audit 2003 -tutkimuksessa paremmat resurssit ja hoi-

don organisaatio korreloivat vähäisempään kuolleisuuteen ja lyhyempään hoidon 

pituuteen, mutta eivät uudelleen sairaalaan joutumiseen (Price ym. 2006). Terve-

yskeskussairaalassa hoidetuilla potilailla oli seitsemän vuorokauden kuluessa 

tapahtuneiden uusintahoitojaksojen riski suurimmillaan melkein kaksi ja puoliker-

tainen alle 65-vuotiaiden ikäryhmässä erikoissairaanhoitoon verrattuna. Uudel-

leen sairaalahoitoon joutumisen riski tasoittui hoitopaikkojen välillä kahdeksan 

päivän jälkeen kotiutuksesta. Espanjalaistutkimuksen mukaan tämä riski, yhden 

kuukauden sisällä akuutin pahenemisvaiheen sairaalahoidon jälkeen, johtui pää-
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osin potilaan sairauden vaikeusasteesta ja vastaavasti viikon kuluessa hoidon 

laadusta (Jimenez ym. 2003). Näyttäisi siltä, että perusterveydenhuollossa hoidon 

laatu ei ole samalla tasolla kuin erikoissairaanhoidossa. 

Terveyskeskussairaalassa hoidetun potilaan suurta uusintahoitojaksojen riskiä 

ei selittänyt hoitojakson pituus eikä potilaan terveydentila. Mahdollisesti hoito-

jakson aikana pahenemisvaiheen lääkitys ei ollut optimaalinen ja kotiutettaessa 

aikaisempaa kotilääkitystä ei tehostettu riittävästi. Kortikosteroidien on osoitettu 

parantavan lumelääkitykseen verrattuna keuhkojen toimintakykyä pahenemisvai-

heen aikana ja nopeuttavan toipumista (Thompson ym. 1996). Suomalainen Käy-

pä hoito -suositus ei poikkea maailmanlaajuisesta suosituksesta (GOLD) 2008). 

Yleislääkäri ei ehkä riittävästi noudata tätä suositusta (Huchon ym. 1996, Mira-

vitlles ym. 1999a). Potilasohjaus voi olla myös heikompaa kuin erikoissairaan-

hoidossa. 

Tiotropium ja inhaloitavat kortikosteroidit ilman tai beeta-agonistin kanssa 

vähentävät pahenemisvaiheita (Soriano ym. 2003, Oostenbrink ym. 2004). Tio-

tropiumin kulutus kasvoi noin 20-kertaiseksi ja inhaloitavan steroidin ja bronko-

dilatoivan lääkityksen kombinaation kulutus vastaavasti kaksinkertaistui vuosina 

2002–2004 (Lääkelaitos 2006). Akuuttijakson aikaista tai kotiutuslääkitystä ei 

voitu selvittää hoitoilmoitusrekisterin avulla, mitä voidaan pitää tutkimuksemme 

puutteena. 

Terveyskeskussairaalan lääkärit tuntevat yleensä potilaansa ja näin ollen heil-

lä voi olla matalampi kynnys ottaa potilas uudelleen sairaalaan verrattuna erikois-

sairaanhoitoon, missä hoidonporrastus voi nostaa tätä kynnystä. Kotihoidon uu-

sintahoitojaksoa vähentävä vaikutus selittynee potilaan seurannalla ja tuella sekä 

tarvittaessa määrätietoisella tilanteeseen puuttumisella ilman uutta hoitojaksoa. 

Tehokkaalla potilasopetuksella ja -ohjauksella voidaan vähentää sairaalaan lähet-

tämistä (Bourbeau ym. 2006), mutta toisaalta eri tutkimusten tulokset ovat ristirii-

taisia (Smith ym. 2005). 

Terveyskeskussairaalasta kotiutuvalla KAT-potilaalla on suurempi riski uusin-

tahoitojaksoon erityisesti viikon sisällä kotiuttamisesta verrattuna erikoissairaan-

hoidon keuhkosairauksien tai sisätautien osastolta lähtevään potilaaseen. Riskiä 

selittänevät erot hoitokäytännöissä, resursseissa, henkilöstön osaamisessa ja jat-

kohoidon järjestämisessä. Sairaanhoidon kustannusten vuoksi potilasta kannattaa 

pitää mahdollisimman vähän kalliissa erikoissairaanhoidossa. Näin ollen perus-

terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa on keskityttävä KAT:n akuutin vai-

heen hoitoon. 
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6.2.6 KAT-potilaan hoitojärjestelmän arviointia 

Suomessa on kattava ja luotettava hoitoilmoitusrekisteri, jonka perusteella voi-

daan arvioida hoitojärjestelmien kehitystä pitkältä ajalta. Väestön nopea ikäänty-

minen on väistämätöntä. Näiden tosiasioiden perusteella voidaan luoda erilaisia 

skenaarioita palvelutarpeista niin koko valtakuntaa koskien kuin alueellisestikin. 

KAT on merkittävä kansantauti niin yhteiskunnan kustannusten kuin yksilön 

elämänlaadun kannalta. Toistuvat pahenemisvaiheet aiheuttavat valtaosan sairau-

den kustannuksista ja kuormittavat sairaaloita. Laajojen viimevuotisten tutkimus-

ten perusteella lääkityksellä ei pystytä vaikuttamaan sairauden etenemiseen, jos-

kin pahenemisvaiheiden määrää voidaan vähentää. KAT:iin on olemassa tehokas 

preventio ja hoito: tupakoimattomuus, passiivisen altistuksen vähentäminen tupa-

kan savulle ja tupakoinnin lopettaminen. Lakien, ohjelmien ja hoitosuositusten 

avulla on pyritty kokonaisvaltaisesti keuhkoahtaumataudin ehkäisyyn. Tupakoin-

nin lopettaminen on vaikeaa. Tupakointi on myös monien muiden vaikeiden sai-

rauksien riski ja niiden hoitotuloksia huonontava tekijä. 

Monien sairauksien hoitoa on pyritty siirtämään perusterveydenhuoltoon ja 

on siten onnistuttu vaihtelevasti hallitsemaan kustannuksia ja hoidon laatua. Usein 

lisääntyneiden tehtävien hoitoon ei ole varattu lisäresursseja, mikä kuormittaa 

työntekijöitä ja vähentää työnhallintaa. Jokainen erikoisala korostaa omaan eri-

koisalaansa kuuluvien sairauksien hoidon tärkeyttä ja hyvää hallintaa. Omalääkä-

rijärjestelmässä lääkäri hoitaa lähes kaiken syntymästä kuolemaan. Näin laaja 

työnkuva ei takaa parhaita edellytyksiä hyvään tiedon tasoon. Monissa sairauksis-

sa potilasmäärät voivat jäädä sen verran vähäisiksi, ettei synny hyvää ja syvällistä 

kosketusta sairauden hoitoon. Tämä koskee samalla tavoin sairaanhoitajia. Oma-

lääkärijärjestelmään siirryttäessä erityistaitoja omanneen hoitajan tehtäväkenttä 

on voitu jakaa usealle työntekijälle. Pienissä terveyskeskuksissa tätä ei voida 

ratkaista vaikka omalääkärijärjestelmästä luovuttaisiin. Suurissa terveyskeskuk-

sissa voidaan työnjakoa kehittämällä löytää jokaiselle lääkärille oma erityisalue, 

jossa hän voi kehittyä ja kokea näin työnsä mielekkääksi. Perusterveydenhuollos-

sa on pula lääkäreistä, mitä on pyritty ratkaisemaan usein lyhytaikaisilla vuokra-

lääkäreillä. Tällaisessa tilanteessa hyvän hoidon takaaminen on hyvin haasteellis-

ta. 

Keuhkoahtaumataudin hoidon painopiste on siirtynyt avohoitoon ja peruster-

veydenhuoltoon. KAT:n hoidossa tässä on osin onnistuttu; hoitojaksot ovat lisään-

tyneet terveyskeskussairaaloissa ja pitkäaikaiset hoitojaksot ovat lähes hävinneet 

erikoissairaanhoidosta. Hoito on tehostunut myös terveyskeskussairaaloissa; hoi-
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toajat ovat lyhentyneet. Perusterveydenhuollon hoitojaksojen erikoissairaanhoitoa 

vähäisempi potilaskuolleisuus heijastaa helpompia potilastapauksia ja oikeaa 

potilasvalintaa. Avohoidon painotus näkyy akuuttien pahenemisvaiheiden sairaa-

lahoitojaksojen vähenemisenä. Hoidon laadullisiin asioihin tulee kiinnittää huo-

miota. Hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten hillinnän vaatimukset ovat eetti-

sesti vahvalla pohjalla. 

Oireeton tai vähäoireinen keuhkoahtaumatauti jää toteamatta ilman helppo-

käyttöistä ja nopeaa tutkimusmenetelmää. Mikrospirometri voisi toimia sellaisena 

jokaisen lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla. Sitä voi verrata verenpainemit-

tariin, joka on kaikkien vastanottojen vakiovaruste. Kansainväliset ohjeistot eivät 

suosita seulontaa (US Preventive Services Task Force 2008). Sairauden varhainen 

toteaminen luo kuitenkin edellytykset sen hyvälle hoidolle. Valistus tupakoinnin 

terveyshaitoista oikeaan aikaan eri kohderyhmille on ennaltaehkäisyn lähtökohta.  

Tutkimusten mukaan pahenemisvaiheen nopea tunnistaminen ja hoito ovat 

perusteltuja yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjauksella ja koulutuksella 

potilaat oppivat tunnistamaan pahenemisvaiheen ja ottamaan yhteyttä lääkäriinsä 

tai sovittujen periaatteiden mukaan aloittamaan aiemmin räätälöidyn pahenemis-

vaiheen hoidon. Fyysisen harjoittelun hyvistä tuloksista huolimatta monien saira-

uksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä on harjoittelun merkitystä korostettu liian 

vähän KAT-potilaan hoidossa. 

Paikalliset olosuhteet huomioiden kotisairaalassa voidaan hoitaa turvallisesti 

huomattava osa sairaalahoitoa vaativista pahenemisvaiheiden potilaista. Järjes-

telmä palvelisi myös sairauden loppuvaiheen hoidossa, jolloin yhteisymmärryk-

sessä on päädytty siihen, että potilaan kannalta paras hoito voidaan antaa potilaan 

kotona. Tämä vaatii potilaan, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

työntekijöiden yhteistä näkemystä hoitolinjasta ja kaikkien sitoutumista siihen. 

Erikoissairaanhoidon keuhkosairauksien yksikön tulee järjestää jatkuvaa ja 

säännöllistä koulutusta perusterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille. Näin syn-

tyvillä henkilökohtaisilla kontakteilla on suuri merkitys hoitoketjujen rakentami-

sessa ja hoidon laadun varmistamisessa. Terveyskeskusten tulee hankkia riittävät 

hoito- ja tutkimusvälineet. Nasaaliventilaattoreiden hankkimista voisi harkittava 

suurten terveyskeskusten vuodeosastoille riittävän koulutuksen jälkeen. Erikois-

sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon tulee perustua yhdessä sovit-

tuun, jolloin paikalliset olosuhteet otetaan huomioon. Tehokkaat hoitoketjut voi-

vat olla yksi tekijä kustannusten pienentämisessä lainsäädännön ja seulonnan 

ohella. 
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Väestön ikääntymisen seurauksena kasvava potilasmäärä, työvoimapula ja ta-

louden reunaehdot pakottavat etsimään jatkuvasti uusia ratkaisuja hoidon järjes-

tämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Sairaalahoito on kalleinta hoitoa ja eri 

sairaudet tulevat kilpailemaan keskenään olemassa olevista resursseista entistä 

enemmän. 
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7 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

1. Miesten ja naisten kuolleisuus ensimmäisen sairaalajakson jälkeen on lisään-

tynyt 10 vuoden tarkastelujakson aikana. 

2. Keuhkoahtaumatauti edellyttää yhä harvemmin pitkäaikaista sairaalahoitoa, 

hoitojaksot ovat lyhentyneet ja niiden määrät ovat vähentyneet kaikilla sai-

raalatasoilla, hoito on keskittynyt entistä enemmän terveys-

keskussairaaloihin. Pitkäaikainen sairaalahoito on käytännössä hävinnyt eri-

koissairaanhoidosta. 

3. Päivystyksenä alkaneiden ja sairaalahoitoon johtaneiden keuhkoahtauma-

taudin pahenemisvaiheiden lisääntyminen on taittunut vuosituhannen taittees-

sa ja samalla hoidon tehostumisen myötä hoitojaksot ovat lyhentyneet ja hoi-

to on siirtynyt yhä enemmän yleislääkäreiden vastuulle. 

4. Akuutin pahenemisen vuoksi hoidettujen keuhkoahtaumatautipotilaiden kuol-

leisuus on pienempi terveyskeskussairaalassa kuin erikoissairaanhoidossa. 

5. Terveyskeskussairaalassa akuutin pahenemisen vuoksi hoidetulla keuhko-

ahtaumapotilaalla on suurempi riski joutua uudelleen sairaalahoitoon viikon 

kuluessa erikoissairaanhoitoon verrattuna. 
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8 Yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin KAT-potilaiden hoitoa ja kuolleisuutta Suomessa hoi-

toilmoitusrekisterin ja kuolemansyyrekisterin avulla vuosina 1972–2004. Erityi-

sesti kiinnitettiin huomiota KAT:n pahenemisvaiheen hoitoon ja sen laatuun ter-

veyskeskussairaalassa, keuhkosairauksien ja sisätautien osastolla erikoissairaan-

hoidossa. Kirjallisuudessa on vähän vertailevia tutkimuksia KAT-potilaan hoidos-

ta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. 

Ensimmäistä kertaa KAT:n takia sairaalaan joutuneiden potilaiden kuollei-

suus lisääntyy 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun mennessä. Eniten kuollei-

suus lisääntyy 45–64-vuotiailla miehillä 14,5 % ja naisilla 41,2 %. Tulosta selittää 

vaatimukset sairaaloiden vuodepaikkojen tehokkaammasta käytöstä, kun potilas-

määrät kasvavat, ja tämän myötä polikliininen diagnostiikka lisääntyy ja kuntou-

tusjaksot vähentyvät. Todennäköisesti myös lievemmät KAT-tapaukset kotiute-

taan ensiavun hoidon ja seurannan jälkeen. 

Vähintään 90 hoitopäivää kestäneiden pitkäaikaisen hoidon jaksojen osuus on 

1,8 % kaikista KAT-potilaan hoitojaksoista vuosina 1972–2001. Pitkäaikaisen 

hoidon päivät vähenevät vuodesta 1972–1976 vuoteen 1997–2001 erikoissairaan-

hoidossa 98,4 % ja terveyskeskussairaalassa 47,6 %. Muutosta selittävät 1980-

luvulla tehdyt strategiset linjaukset, jotka painottavat avohuollon kehittämistä ja 

laitoshoidon vähentämistä. Palveluasumista lisätään merkittävästi 1990-luvulla ja 

samalla kotiin annettavia palveluita supistetaan, mutta ne kohdennetaan toiminta-

kyvyltään heikoimmille. 

Vuosina 1995–2001 akuutit pahenemisvaiheiden hoitojaksot lisääntyvät ter-

veyskeskussairaaloissa 36,8 % ja keuhkosairauksien osastoilla 17,8 %. Sisätautien 

osastoilla tällaiset hoitojaksot vähenevät 22,3 %. KAT:sta annetut kansalliset oh-

jeet ennaltaehkäisystä ja hoidosta vuodelta 1998 ovat auttaneet perusterveyden-

huoltoa hoitamaan pahenemisvaiheita entistä enemmän. Väestön ikääntyminen 

selittää hoitojaksojen lisääntymistä, samoin naisten tupakoinnin lisääntyminen. 

Hoidon tehostumisen myötä hoitojaksojen pituudet lyhenevät kaikissa hoitopai-

koissa. 

Yleislääkärin vastuulla olevissa hoitojaksoissa potilaiden ikä- ja sukupuoliva-

kioitu kuoleman riski on 0,83 verrattuna keuhkolääkärin vastuulla oleviin potilai-

siin. Vastaava riski sisätautilääkärin potilailla verrattuna keuhkolääkärin potilai-

siin on 1,49. Yleislääkäri lähettää akuuttien hoitojaksojen potilaista 5,1 % jatko-

hoitoon erikoissairaanhoitoon. Terveyskeskussairaalassa hoidettujen potilaiden 

pienempi kuoleman riski johtuu siitä, että erikoissairaanhoidossa on vaikeampia 
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tapauksia. Akuutit hoitojaksot vähenevät 2000-luvun alkupuolella kaikissa hoito-

paikoissa. Uudet hoidot ja palvelurakenteiden muutokset vähentävät KAT:n akuu-

teista pahenemisvaiheista johtuvia sairaalajaksoja tällä vuosituhannella, vaikka 

väestön ikääntymisen vuoksi KAT-potilaiden määrä kasvaa.  

Terveyskeskussairaalassa hoidetuilla potilailla on keuhkosairauksien osastolla 

hoidettuun potilaaseen verrattuna suurempi riski joutua seitsemän päivän kuluessa 

uudelleen hoitoon. Riskiä selittävät erot hoitokäytännöissä, resursseissa, henkilös-

tön osaamisessa ja jatkohoidon järjestämisessä. Perusterveydenhuollon henkilös-

tön koulutuksessa on keskityttävä KAT:n akuutin vaiheen hoitoon. 

1980-luvun strategiset linjaukset, palvelurakennemuutokset ja kansalliset oh-

jeet keuhkoahtaumataudin ennaltaehkäisystä ja hoidosta vuodelta 1998 ja Käypä 

hoito -suositus sekä uudet hoitomuodot ja lääkkeet tehostavat keuhkoahtaumapo-

tilaan hoitoa ja siirtävät painopistettä avohoitoon ja perusterveydenhuoltoon, jossa 

on huolehdittava riittävästä resursoinnista ja koulutuksesta hyvän laadun varmis-

tamiseksi. 
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9 Summary 

The treatment and mortality of COPD patients in Finland was examined by means 

of the treatment register and the register of deaths. Particular attention was paid to 

treatment during exacerbations of COPD and the quality of treatment in a primary 

care hospital and in a specialized ward for respiratory diseases or an internal 

medicine ward in a secondary care hospital. Few comparative studies on the 

treatment of COPD patients in primary and secondary care have been published. 

An increase in the mortality of patients admitted to hospital the first time for 

COPD was observed during since early 1980s until the beginning of 1990s. The 

greatest increase in mortality occurred among 45–64-year-old men (14.5%) and 

women (41.2%). This result is explained by the demand for more efficient 

utilization of hospital beds due to increasing numbers of patients, resulting in 

more diagnostics in polyclinics and less rehabilitation periods. In addition, milder 

COPD cases are more likely to be sent home after emergency treatment. 

Long-term treatment periods lasting at least 90 days accounted for 1.8% of all 

COPD patient treatment periods from 1972 to 2001. The number of long-term 

treatment days decreased 98.4% in secondary health care and 47.6% in primary 

health care between 1972–1976 and 1997–2001. The change is explained by the 

strategic policies adopted in the 1980s, which emphasized the development of 

outpatient care and less inpatient care. Sheltered living was increased 

significantly in the 1990s, while the amount of services provided at home was 

decreased, being given to those with the weakest functional capacity. 

The periods of treatment of acute exacerbations of COPD increased 36.8% in 

primary care hospitals and 17.8% in wards for respiratory diseases in 1995–2001. 

The treatment periods decreased 22.3% in internal medicine wards. The national 

guidelines for the prevention and treatment of COPD issued in 1998 have 

facilitated treatment of exacerbations of COPD in primary care. The increase in 

treatment periods is explained by the ageing of the population and the increasing 

number of women smokers. More effective treatment has shortened treatment 

periods in all health care institutions. 

The age- and gender-adjusted risk of death during treatment periods managed 

by a general practitioner was 0.83 compared with those managed by a pulmonary 

specialist. The corresponding risk with internists was 1.49 compared with 

pulmonary specialists. General practitioners sent 5.1% of patients in acute 

treatment periods to secondary care for further treatment. The smaller risk of 

death among patients treated in primary care is due to the fact that the more 
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difficult cases are treated in secondary care. The number of acute treatment 

periods decreased in all the health care institutions in the early 2000s. Despite the 

increasing number of COPD patients, resulting from the ageing of the population, 

new treatments and changes in service structures have decreased the number of 

inpatient periods due to acute exacerbations of COPD.  

Compared with patients treated in a ward for respiratory diseases, patients 

treated in a primary care hospital have a greater risk of needing readmission 

within seven days. This risk is explained by differences in treatment practices, 

resources, staff competence and arrangement of subsequent treatment. Education 

of primary health care staff should concentrate on treating acute COPD. 

The strategic policies of the 1980s, changes in the service structure, the 

national guidelines for the prevention and treatment of COPD issued in 1998, the 

valid treatment recommendation, and new treatments and medication make 

treatment of COPD patients more effective and shift the emphasis to outpatient 

care and primary health care, where sufficient resources and education must be 

ensured in order to guarantee good quality. 
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