
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haavojen kustannukset Oulun kaupungille 2014-2017 ja haavatoimenpiteiden määrä  

sekä plastiikkakirurgian poliklinikkakäynnit Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2011-

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirva, Matti 

Syventävien opintojen tutkielma 

Plastiikkakirurgian klinikka 

Oulun yliopisto 

Dosentti, LT, Outi Kaarela ja LT Noora Noponen 



 
 

   
 

  



 
 

   
 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Lääketieteen koulutusohjelma 

 

TIIVISTELMÄ 

Hirva, Matti 

Syventävien opintojen tutkielma: Haavojen kustannukset Oulun kaupungille 2014-2017 ja 

haavatoimenpiteiden määrä sekä plastiikkakirurgian poliklinikkakäynnit Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa 2011-2017. 

 

 

Haavat jaetaan karkeasti kahteen pääryhmään, jotka ovat akuutti haava ja krooninen haava. 

Krooninen haava on taloudellinen ongelma, lisää sairastavuutta ja kärsimystä sekä 

pahimmillaan lyhentää elinikää. Kroonisen haavan hoito viivästyy usein eikä etiologiaa 

selvitetä, jolloin oikeaa oppista hoitoa ei voida antaa. Kroonisen haavan määritelmä on, 

että haava on ollut auki yli 4 viikkoa. Tyypillisimmät krooniset haavat sijaitsevat 

alaraajoissa ja häntäluun alueella. Haavan kroonistumiselle altistavat ihmisen 

perussairaudet, vähäinen liikkuvuus sekä, ikääntyminen ja elämäntavat. Kroonisilla 

haavoilla on erilaisia etiologisia syitä. Hoidon onnistumisen kannalta etiologisen tekijän 

selvittäminen on tärkeää. Sosiaali – ja terveysministeriön selvitystyöryhmän raportin 

perusteella kroonisten haavojen kustannukset ovat koko terveydenhuollon budjetista olivat 

vuonna 2012 noin 190–270 miljoonaa euroa ja potilasta kohden 5000–7000 euroa. Tarkkaa 

euromääräistä summaa ei voida antaa. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Oulun kaupungille aiheutuvia kuluja haavanhoidosta. 

Kustannukset ilmoitti Oulun kaupungin terveyspalveluiden hallinnollinen apulaisylilääkäri 

Eila Erkkilä. Tutkimusta tehdessä kohdattiin kaksi merkittävää ongelmaa. 

Perusterveydenhuollossa käytetään suppeampaa ICPC-2 luokitusta ICD-10 sijaan. Lisäksi 

potilaiden sairaskertomusmerkinnät olivat vajavaisia. Tutkimuksissa havaittiin, että 

potilasmäärät ja kustannukset ovat kasvussa. Hoitajien kontrollikäynnit ovat lisääntyneet, 

kun taas lääkärikäynnit ovat pysyneet melkein samana. Kokonaiskustannukset vuositasolla 

ovat nousussa, mutta pysyneet samassa luokassa kuin sosiaali- –ja terveysministeriön 

selvitysraportissa.  

 



 
 

   
 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa plastiikkakirurgien suorittamien haavatoimenpiteiden 

yleisempiä diagnooseja olivat vuosina 2011-2017 makuuhaava (L89), toimenpiteen 

jälkeinen infektio (T81.4) ja muualla luokitettuun sairauteen liittyvä ääreissuonien sairaus 

(I79.2*). Yleisin toimenpide oli alaraajan syvän haavan revisio ja mahdollinen sulku. 

Tämän jälkeen vartalon syvän haavan revisio ja mahdollinen sulku sekä alaraajan 

kroonisen haavan leikkaus. Plastiikkakirurgian poliklinikan (lääkäri) ja haavapoliklinikan 

(hoitaja) käyntimäärät ovat lisääntyneet noin 100 potilaan vuosilisäyksenä 2013 alkaen 

2883 potilaasta 3324 potilaaseen vuoteen 2017 mennessä. Organisaatiomuutoksien vuoksi 

poliklinikkakäynnit eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosina 2011–2012 ja käynnit ovat 

hieman vähentyneet vuosina 2015–2017 sillä Oulun kaupunki perusti oman 

haavapoliklinikan.    

 

Tampereella uudisteen haavanhoitoa perustamalla moniammatillinen haavakeskus ja 

Laakso ja kumppanit osoittivat tutkimuksessaan, että oikein organisoitu haavanhoito, 

haavakeskus, voi tuoda säästöä taloudellisesti, parantaa ihmisten elämänlaatua ja vähentää 

kuolleisuutta.  Kroonisten haavojen määrä kasvaa ikääntyvän väestön ja diabeteksen 

lisääntymisen johdosta, jolloin myös haavanhoidon kustannukset oletettavasti nousevat. 

Haavanhoidosta ja haavan määritelmästä tarvitaan kliinisiä mittareita ja yhtenäistä 

diagnostiikka.  

 

Avainsanat: Krooninen haava, haavahoito, kirurgia, kustannukset, diabetes. 
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Kirjallisuuskatsaus 

 

1. Johdanto 

 

Krooniset haavat ovat yleisiä ja niiden määrä lisääntyy väestön vanhetessa ja diabeteksen 

lisääntymisen vuoksi. Ne heikentävät ihmisen toimintakykyä, heikentävät elämänlaatua, 

lisäävät sairastavuutta muihin sairauksiin ja lisäävät kuoleman riskiä. Kroonisten haavojen 

kustannukset ovat kasvussa.  Kokonaisarviota kustannuksista ei voida asettaa, mutta 

sosiaali- ja terveysministeriön arvion perusteella vuonna 2012 haavahoidon kustannukset 

olivat 190-270 miljoonaa euroa ja vuositasolla hoito kustantaa noin 500-7000€ potilasta 

kohden. Lähteistä riippuen Suomessa säärihaavan esiintyvyys on 0.09-0.8% ja säärihaavan 

saa jossakin vaiheessa elämäänsä 1.3-3.6% väestöstä (1). Haavahoitoon on alettu viime 

aikoina kiinnittämään huomiota. Tehokkain hoito on varhain selvitetty etiologia, 

perussairauksien hoito, joka tukee parantumista ja osaaminen. Nykyään lääkärin on 

mahdollista suorittaa haavahoidon erityispätevyys. Potilaan hoito tapahtuu 

perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä näiden välisenä yhteistyönä. 

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että varhain aloitetulla hoidolla on merkittävä rooli 

haavan parantumisessa.  

 

2. Haavan määritelmä 

 

Kun ihon epidermikseen eli orvasketeen tulee rikkouma, puhutaan haavasta. Akuutissa 

haavassa on yleensä helposti tiedossa oleva vammamekanismi. Akuutissa haavassa 

ihovamma syntyy joko tylpällä tai lävistävällä mekanismilla ja se vastaa haavan kokoa, 

syvyyttä ja paikkaa (2).  

 

Krooninen säärihaavan määritelmä on, yli 4 viikkoa avoinna olleen alaraajahaava. 

Krooninen haava voi kehittyä akuutista haavasta, kirurgisen toimenpiteen komplikaationa 

tai aikaisemmin ehjään ihoon. Tälle altistavat henkilön perussairaudet kuten diabeteksesta 

johtuva polyneuropatia ja valtimopatologia. Taustalla ovat myös fysiologiset tekijät, jotka 

hidastavat haavan parantumista. (1) 
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2.1 Haavan parantumisen vaiheet 

 

Haavan normaaliin parantumiseen kuuluu neljä vaihetta; tulehdusvaihe, fibroplasiavaihe, 

proliferaatiovaihe ja maturaatiovaihe.  Haavanparantumisessa vaiheet alkavat limittäin (2).  

 

Ensimmäisessä vaiheessa eli tulehdusvaiheessa syntynyt kudospuute täyttyy verellä, joka 

hyytyy fibriinipolymeerien vuoksi. Tämä tuo haavaan mekaanista vakautta. Plasman 

fibronektiini liittää tukoksen kudokseen kiinni. Samalla paikalle siirtyy leukosyytit 

verenkierrosta. Ensimmäiseen vaiheeseen liittyy myös hemostaasi. Tämä vaihe kestää heti 

alusta aina kolmeen päivään (2).  

 

Toisessa vaiheessa eli fibroplasiavaiheessa haavan reunalla olevat epiteelisolujen 

soluliitokset löystyvät syvemmällä oleviin epiteelisoluihin nähden. Tämän oletetaan 

käynnistävät parantumiseen vaadittujen solujen migraation vaurioalueelle. Solujen 

migraatio vaurioalueelle käynnistää solujakautumisen jakautumisen. Vaurioituneista 

soluista vapautuvat kemialliset yhdisteet, fibronektiini ja leukosyyteistä vapautuvat 

lysosomaaliset etsyymit toimivat kemokiineina.  Tämän seurauksena makrofagit, 

myofibrinoblastit ja fibroplastit migroituvat vaurioalueelle. Samanaikaisesti endoteelisolut 

proliferoituvat vaurioalueelle ja neovaskularisaatio alkaa. Tapahtuman aikana makrofagit 

alkavat hajottaa verihyytymää ja samalla fibroblastit sekä myofibroblastit alkavat 

muodostaa uutta extrasellulaarimatriksia tuhoutuneen tilalle. Haava-alueella esiintyy 

turvotusta ja punoitusta. Fibroplasiavaihe alkaa tunnin sisällä ja kestää aina viidenteen 

päivään saakka (2).  

 

Kolmannessa vaiheessa eli proliferaatiovaiheessa epiteelisolut ovat jakautuneet niin, että 

haavan pohja peittyy ja alkaa kasvamaa pohjalta ylöspäin. Samalla verihyytymä alkaa 

hajoamaa makrofagien toimesta. Epiteelisolujen väliset liitokset saavat aikaan signaalin, 

joka lopettaa migraation. Jakautuvat solut eivät pelkästään jakaudu vaan muodostavat 

myös tyvikalvoa jakamaan ihon normaalit kerrokset. Proliferaatiovaihde kestää niin kauan, 

kunnes tyvikalvo on muodostettu. Proliferaatiovaihe sijoittuu neljännen päivän kohdalle ja 

kestää 11 viikkoon saakka. 4 päivän (2).   

 

Viimeinen eli neljäsvaihde eli maturaatiovaihde käynnistyy tyvikalvon rakentumisen 

jälkeen. Epidermaalisten solujen mitoottinen aktiviteetti palauttaa ihon kestävyyttä. 
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Maturaatiovaiheessa neovaskularisaatiossa syntyneet kapillaarit alkavat hajota ja tyypin I 

kollageenin hajoaminen ja synteesi alkavat. Tämä vaihe voi kestää jopa 12 kuukautta (2) 

 

2.2 Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät 

 

Haavan normaaliin parantumiseen liittyy riskitekijöitä, jotka voidaan karkeasti jakaa 

ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Ulkoisiin tekijöihin kuuluu infektiot, immobilisaatio ja 

tupakointi kun taas sisäisiin tekijöihin kuuluvat ikääntymien, vajaaravitsemus, 

perussairaudet kuten diabetes ja verisuonisairaudet sekä immunosuppressio (2).  

 

Ulkoiset tekijät 

 

Infektiot estävät normaalia tulehdusreaktiota haavalla ja aiheuttavat kudosnekroosia 

tuhoamalla epiteelisoluja. Normaali epiteeli ei jakaudu nekroottisessa kudoksessa. Infektio 

muodostaa patologisen reaktion haavalle aiheuttamalla nekroottista kudosta, joka taas 

altistaa infektiolle (2).  

 

Immobilisaatio altistaa muiden muassa painehaavoille. Suuren riskin potilaita ovat 

neliraajahalvaantuneet, tehohoitoa vaativat potilaat ja kipsihoitoa saavat potilaat. Näiden 

potilaiden kohdalla ennaltaehkäisy saattaa pettää hoitohenkilökunnalla ja riskipotilaiden 

tunnistaminen saattaa puuttua. Paine kudoksessa heikentää veren kudosperfuusiota ja 

mekaaninen paine aiheuttaa kudostuhoa. Tämä saa aikaan ihon heikentymistä ja aiheuttaa 

nekroosia. Rikkinäinen iho puolestaan on alttiina infektioille (2).  

 

Tupakan sisältämä nikotiini aiheuttaa vasokonstriktiota ja vähentää jopa 40 % 

verenvirtausta. Tällä on suuri merkitys etenkin pienemmissä valtimoissa. Tupakansavusta 

saatava hiilimonoksidi aiheuttaa hypoksiaa perifeerisissä kudoksissa. Verenvirtauksen 

heikentyminen ja alentunut happipitoisuus kohdekudoksissa häiritsevät haavan normaalia 

parantumista. Tupakoitsijoilla on havaittu leikkauksen jälkeen olevan viivästynyt haavan 

parantuminen ja kohonnut riski komplikaatioihi, kuten infektiot, haavan aukeaminen, 

anastamoosien pettäminen, kielekenekroosille, epidermolyysille ja haavan kestävyys on 

olentunut.  (2,3). Sorensenin systemaattisessa katsausartikkelissa verrattiin tupakoitsijoiden 

ja tupakoimattomien kirurgisten haavojen parantumista. Katsausartikkelissa verrattiin 140 

kohorttitutkimusta ja selvitettiin tupakoinnin vaikutusta haavan parantumiseen. Yhteensä 
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potilaita oli 479 150. Tupakoitsijan OR nekroosiin oli 3.60 (luottamusväli 2.62-4.93), ja 

hidastuneeseen haavan parantumiseen ja haavan aukeamiseen 2.07 (luottamusväli 1.53-

2.81). Samoin riski infektioon on suurempi tupakoitsijoilla OR 1.79 (luottamusväli 1.57-

2.04), samoin haavahaavakomplikaatioihin tupakoitsijoilla 2.27 (luottamusväli1.82-2.84) 

ja fistelieihin 2.44 (luottamusväli 1.66-3.58) (4). 

 

Sisäiset tekijät 

 

Ikääntyessä ihon hermojen ja verisuonien määrä vähenee. Ikääntyessä ihon kollageenien 

määrä vähenee ja uudistuotanto heikkenee. Samalla myös tyvikalvon paksuus ja lujuus 

heikkenevät, jolloin ihon mekaaninen kestävyys vähentyvät. Tämä normaali fysiologinen 

ilmiö heikentää haavan parantumista merkittävästi (3).  

 

Vajaaravitsemuksessa usein veren prealbumiini ja albumiinipitoisuudet ovat matalat, 

jolloin kudosturvotus lisääntyy. Vajaaravitsemus aiheuttaa myös proteiinivajavuutta ja 

tietyt aminohapot sekä vitamiinit ovat välttämättömiä esimerkiksi kollageenisynteesissä. 

Kollageeni on välttämätön haavan parantumisessa (2,3).  

 

Diabeteksen aiheuttama mikroangiopatia ja neuropatia vähentää tai haittaa kasvutekijöiden 

tuotantoa, angiogeneesi vastetta, heikentää makrofagien toimintaa, haittaa 

kollageenisynteesiä, heikentää epiteelivyöhykkeen toimintaa haavareunalla, vähentää 

granulaatiokudoksen määrää, heikentää keratonosyyttien ja fibroblastien migraatiota sekä 

proliferaatiota, vähentää ihon hermojen määrää, hidastaa luun parnatumista sekä aiheuttaa 

epänormaalin jakauman ekstrasellulaarimatriksin komponenttien osalta ja niiden uudelleen 

muokkauksessa matriksin metalloproteinaasien kautta (2).  

 

Verisuonisairaudet merkittävästi heikentävät kudoksen perfuusiota alentamalla 

happipitoisuutta kudoksessa ja estävät normaalia solujen migraatiota haavalle. 

Verenkierron häiriöt voidaan jakaa laskimo peräiseksi, valtimo peräiseksi tai niiden 

yhdistelmä. Taudinkuva on erilainen.  Heikentynyt verenvirtaus estää myös 

ravintoaineiden kuljetuksen haavalle.  Heikentynyt verenvirtaus myös estää 

poiskuljetettavien kudosjätteiden poisvientiä (2,3).  
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Astmaa ja reumasairauksia sairastavat ovat alttiita kroonisille haavoille 

glukokortikoidihoidon vuoksi. Glukokortikoidit saavat aikaan immunosupressiota mikä 

heikentää normaalissa haavan parantumisessa siirtymistä vaiheesta toiseen. Tarkkaa 

mekanismia tälle ei tiedetä, mutta sen oletetaan johtuvat siitä, että syto – ja kemokiinien 

eritys vähenee. Tämä johtaa migraation vähentymiseen haavalla ja saa aikaan 

epätasapainon solujen välillä. Monet sytostaattit vaikuttavat haavojen parantumiseen 

etenkin vakulaariendoteelikasvutekijän (VEGF) kautta. VEGF on tärkeässä roolissa 

haavanparantumisen ensimmäisissä vaiheissa. Monien sytostaattien tiedetään aiheuttavan 

neuropatiaa (2,3).  

 

Sädehoito aiheuttaa solujen apoptoosia sekä hidastavat tai estävät solujen jakautumista ja 

sitä kautta heikentävät haavan parantumista (2).  

 

Ylipainosta johtuva hypovaskularisaatio rasvakudoksessa estää lääkeaineiden, kuten 

antibioottien pääsyn haavalle. Ylipainoisien iho on myös venyttäneempi, jolloin 

kollageenin vauriot ovat vaikeampi korjata. Ylipaino altistaa myös muille tiloille kuten 

vajaaravitsemus ja diabetes (2,3).  

 

Systeemisairaudet kuten akuutista munuaisvajaatoiminnasta johtuva tromboottinen 

mikroangiopatia (TTP) tai vastaavat tilat, joissa tromboosia tapahtuu mikrovaltimoissa 

aiheuttaen ulsaraatioita sekä heikentävät kudosperfuusiota. Heikentynyt kudosperfuusio 

aiheuttaa iskemiaa iholle (2). 

 

3. Säärihaavat 

3.1 Yleistä 

Kroonisen alaraajahaavan saa jossakin vaiheessa elämäänsä 1,3–3,6 % väestöstä. 

Esiintyvyys moninkertaistuu iän myötä ja naisilla on suurempi riski saada krooninen 

alaraajahaava kuin miehillä. Kroonisten alaraajahaavojen esiintyvyys Länsi-Euroopassa on 

0,04-1,1% ja Suomessa 0,0-0.8%. Säärihaavoista noin 90 % johtuvat verenkierron 

häiriöstä.  Laskimovajaatoiminta on syynä 37–76% haavoissa, valtimoverenkierron vajaus 

on 9-22 % ja sekä laskimoiden että valtimoverenkierron vajaus samanaikaisesti 7-22% (3). 

Ainoa ja tehokkain parantava hoito on verenkierron parantaminen kirurgisesti (3). Alavi ja 
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kumppanit toteavat tutkimuksessaan, että alaraajan haavauma esiintyminen aikuisväestöstä 

on 1-2 % (4).  

Usein säärihaavan diagnoosi viivästyy ja hoito aloitetaan antibiooteilla ja/tai 

kompressiosukilla, kuten McMullin toteaa tutkimuksessaan australialaisessa aineistossaan 

(5).  Säärihaavalle voivat altistaa myös muut tekijät, kuin verisuonisairaudet. Näitä ovat 

esimerkiksi harvinaiset ihosairaudet, sidekudossairaudet sekä pahanlaatuiset kasvaimet. 

Ihobiopsia on syytä ottaa, mikäli säärihaavan etiologia on tuntematon tai haava on 

hoitoresistentti. Baraldi C ja kumppanit tutkivat 866 potilaan ihobiopsiat, jotka oli otettu 

kroonisista alaraajahaavaumista. 329 potilaista oli miehiä ja 537 oli naisia, keski-ikä oli 72 

vuotta (hajonta 50–97 vuotta). 70.9 %:ssa haavan etiologiana oli verisuoniperäinen haava 

(614 potilasta) ja 29.1 % (252 potilasta) syynä oli jokin muu tila, kuten tulehduksellinen 

dermatiitti, vaskuliitti, ulseroiva neoplasma, infektio, traumaattinen haava, painehaava, 

eroosioinen pustulaarinen ihottuma, ekseema ja pyoderma gangrenosum. Haittavaikutuksia 

esiintyi 322 potilaalla (38.43% kaikista biopsioista), useimmiten tylppää kipua (320 

potilasta, 37%), joka hävisi muutamassa tunnissa. Viidellä potilaalla, joilla oli vaskuliitti 

(0.6%), esiintyi leesion pahentumista ja viidelle (0.6%) kehittyi ruusu. Vain kahdella 

potilaalla (0.23%), joilla kaksinkertainen antitromboottinen hoito, oli intraoperatiivinen 

verenvuoto. Allergisia reaktioita ei havaittu. Tutkimuksessa Baraldi ja kumppanit toteavat, 

että heidän kokemuksen mukaan ihobiopsia tulisi olla pakollinen ei-paraneville haavoille. 

Se on turvallista ja sisältää vain vähän haittavaikutuksia (6). 

3.2 Laskimoperäinen säärihaava – esiintyvyys 37-76%  

Laskimoperäinen haava kehittyy yleensä alaraajojen laskimoiden paineen nousun 

seurauksesta. Laskimoiden hypertensio tavallisin syy on veren takaisin virtaus laskimoissa. 

Laskimoiden läpät ovat vaurioituneet. Laskimohaavan riskitekijät tunnetaan huonosti, 

mutta laskimovajaatoiminnalle on olemassa kliininen luokittelu, joka auttaa potilaan 

ohjausta erikoissairaanhoidon arvioon.  CEAP-järjestelmä (Clinical, Etiology, Anatomy, 

Pathophysiology) on esitelty taulukossa 1 (7). 

 

Taulukko 1. CEAP-järjestelmä laskimosairauksien vaikeusasteen arviointiin (7).  

Komplisoitumaton laskimosairaus 
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C0 Normaali löydös, ei laskimovajaatoimintaa 

C1 Teleangiektasioita, vähäisiä ihonalaisia kohjuja 

C2 Suonikohjuja, ei turvotusta 

C3 Suonikohjuja, turvotusta, terve iho 

Komplisoitunut laskimosairaus 

C4 Laskimoperäisiä ihomuutoksia: Hyperpigmentaatio, staasiekseema, 

lipodermatoskleroosi 

C5 Ihomuutoksia ja merkkejä parantuneesta laskimohaavasta 

C6 Ihomuutoksia ja avoin laskimohaava  

 

Alaraajojen laskimoiden toiminnan kannalta oleellista ovat lihassupistukset ja laskimoiden 

läpät, joiden avulla laskimoveri pumppautuu kohti sydäntä ja estää takaisinvirtausta. 

Tämän järjestelmän toimiessa laskimoissa laskee tyypillisesti tasolle 20–30 mmHg 

normaalista 80–90 mmHg. Laskimovajaatoiminnassa tämä tyhjentyminen jää vajaaksi, 

sillä lihasten käyttö ei alenna laskimopainetta riittävästi. Lepotilassa 

alaraajojenalaskimoissa paine on jatkuvasti koholla. Vialliset laskimoläpät eivät katkaise 

hydrostaattista veripilaria vaan se jatkuu yhtenäisenä koko matkan. Heikkoa 

pumppaustoiminta on yhteydessä ikään, immobilisaatioon ja ylipainoon, jossa vatsaontelon 

kohonnut paine heikentää laskimoiden tyhjentymistä. Koholla oleva laskimopaine 

alaraajojenalaskimoissa on keskeinen ilmentymä laskimoiden vaajatoiminnan oirekuvassa, 

joka etenee jopa laskimoperäiseen säärihaavaan. Korkeampi paine on yhteydessä 

vaikeampiin ihomuutoksiin. Payne kumppaneineen selvittivät tutkimuksessaan 

laskimopaineen yhteyttä ihomuutoksiin. He havaitsivat, että potilaat, joilla esiintyi 

ihomuutoksia (staasiekseemaa, pigmentaatio) keskimääräinen laskimopaine oli 62 mmHg 

(57,5–64) ja lipodermatoskleroosipotilailla 69 mmHg (65–73), kun taas terveillä 

laskimopaine oli 47,5 mmHg (43,5–51) (11).  

Potilailla, joilla oli avonainen säärihaava, keskimääräinen laskimopaine oli 68 mmHg (57–

80), kun taas potilailla, joilla ei ollut säärihaavaa se oli 56,5 mmHg (42,5–68,5).  

Tutkimuksissa oli 212 potilasta, 234 raajaa 141 potilaalta. Hjerppe kumppaneineen tutki 90 

potilasta, joilla oli avonainen säärihaava ja heitä hoidettiin konservatiivisesti haavahoidolla 

ja kompressiosukilla. 62 potilaalla säärihaava parani 3 kuukauden seurantajaksolla, kun 

taas 28 potilaista säärihaava pysyi avoimena. Tässä 28 potilaan ryhmässä oli merkittävästi 
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enemmän potilaita, jotka tarvitsivat apuvälineitä. Korkea laskimopaine saa aikaan solujen 

siirtymisen verenkierrosta kudoksiin. Valkosolut ja punasolut siirtyvät ihonalaiskudoksiin 

painegradientin vuoksi. Punasolujen rauta ja ferritiini yhdessä valkosolujen kanssa johtavat 

tulehdusreaktioon, oksidatiiviseen stressiin, joka johtaa kudostuhoon. Tämä prosessi 

heikentää myös haavanparantumista (8,9,10).  

Syvien laskimoiden vajaatoiminta voi myös altistaa säärihaavalla. Lonkkalaskimon 

vajaatoiminta jaotellaan primaariseen ja sekundaariseen. Primaarisessa vajaatoiminnassa 

virtausesteessä on ulkoinen tekijä ja useimmiten lonkkavaltimo painaa lonkkalaskimoa 

siten, että kyseisessä kohdassa virtaus osin estyy. Sekundaarisessa virtausesteessä 

lonkkalaskimo on vaurioitunut laskimotukoksen vuoksi. Riippumatta syvän 

laskimovajaatoiminnan etiologiasta, alaraajojen laskimoiden verenvirtaus on hidastunut, 

mikä johtaa alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa ja altistaa laskimohaavalle. 

Lonkkalaskimon vajaatoiminnan diagnostiikassa käytetään kaikukuvauksen lisäksi 

tietokonetomografiaa ja magneettikuvausta poissulkemaan ulkoiset aiheuttajat, kuten 

tuumorit (8,10).  

3.3 Valtimoperäinen haava 

Valtimoperäiselle haavalle on tyypillistä, että iho on viileä ja kalpea, jopa syanoottinen. 

Valtimoperäisen haavan taustalla on valtimoverenkierron riittämättömyys eli iskemia eli 

hapenpuute. Valtimoverenkierron riittämättömyys voidaan jakaa krooniseen ja akuuttiin. 

Kroonisella kriittisellä iskemialla tarkoitetaan vähitellen, viikkojen tai kuukasien kuluessa, 

pahentunutta iskemiaa. Akuutilla iskemialla tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä iskemiaa, 

jonka aiheuttajana tyypillisesti on embolia tai trauma. Krooninen iskemia voi myös 

akutisoitua. Molemmat tyypit voivat aiheuttaa haavan tai raajan kuolion ja tämä voi 

ilmaantua itsestään tai vähäisen vamman seurauksena. Iskeemisissä haavoissa puhutaan 

kroonisina 2 viikon ajan jälkeen (5,10).  

Iskeemiset haavat sijaitsevat tyypillisesti distaalisemmin raajassa kuin laskimoperäiset 

haavat, tyypillisesti varpaissa ja jalkaterässä. Iskeemisessä haavassa esiintyy särkyä, joka 

helpottaa jalkojen ylös nostamisessa ja yöllä. Särky paikallistuu varpaisiin ja jalkaterään 

sekä haavan ympäristöön. Diabetesta sairastavalla ei välttämättä esiinny polyneuropatian 

vuoksi leposärkyä. Tyypillinen paikka on malleolitason alapuolella (5,10).   
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Iskemian esiintyvyys yli 65-vuotiailla on noin 20–30% terveyskeskuskohortissa ja 

tuoreessa suomalaisessa terveyskeskusotoksessa, johon valikoitui vain oireisia tai 

riskipotilaita, oireetonta alaraajaiskemiaa esiintyvyys oli 48 %. Katkokävelyä esiintyi noin 

4.5 %:lla 50–60-vuotiaista suomalaismiehistä laajan kyselytutkimuksen valikoimattomassa 

aineistossa. Kriittisen iskemian ilmaantuvuudeksi on arvioita Käypä hoito - suosituksessa 

arviolta 500–1000 tapausta miljoonaa kohden. Kriittistä iskemiaa sairastavilla, joka toisella 

on diabetes (12). 

Perifeerinen valtimokovettumataudin riskitekijöitä ovat tupakointi ja diabetes sekä ikä. 

Oireita ovat katkokävely eli klaudikaatio. Tämän puuttuminen ei sulje pois taudin 

mahdollisuutta eikä välttämättä ilme, jos potilas ei juuri kävele (12).  

Raajoja riiputtaessa varpaat ja jalkaterä punoittavat ja painamisen jälkeen väri palautuu 

hitaasti johtuen hidastuneesta kapillaaritäytöstä. Potilaalla voi esiintyä myös lihasatrofiaa, 

kynsien epämuodostumaa ja karvojen puutetta. Valtimoperäiselle haavalle on tyypillistä 

kuiva pohja, kalpea väri ja tumma nekroottinen kate (12). 

Sykkeet ovat heikot (arteria tibialis posteriot ja arteria dorsalis pedis) tai puuttuvat 

kokonaan. Perusselvittelynä kuuluu nilkka-olkavarsipainesuhteen (ankle-brachial index, 

ABI) mittaus. Normaalisti ABI on yli 1, mutta diabeetikoilla mediaskleroosin vuoksi voi 

tulla virheellisesti korkea ABI, yli 1,4. Huonontuneessa valtimoverenkierrossa ABI-arvo 

on ≤0, 9 (5,12). 

 

3.4 Diabeettinen jalkahaavauma eli neuropaattinen haavauma 

Diabeettinen infektoitunut jalkahaava aiheuttaa eniten sairaalahoitopäiviä kuin muut 

komplikaatiot. Vuonna 2008 yli puoli miljoonaa suomalaista eli väestöstä noin 10 % 

sairasti diabetesta (15). Ääreishermoston neuropatian tavallisin syy Suomessa on diabetes. 

Alaraajojen neuropatiaa esiintyy 23–42 % diabetesta sairastavilla (16). Neuropatialle voi 

myös altistaa neurologiset sairaudet ja toimenpiteet, mutta nämä ovat harvinaisempia (16).  

Haavaumille altistaa heikentynyt suojatunto ja kipukynnyksen madaltuminen sekä 

biomekaaniset häiriöt, kuten pohjelihaksen kireys. Biomekaaniset häiriöt altistavat 

plantaarisille haavaumille, etenkin yhdessä neuropatian kanssa. Haavaumat syntyvät 

yleensä hankaaville alueille tai trauman jälkitilana. Haavalle on ominaiset fistelit, 
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ulseraatiot ja ne ulottuvat jopa luuhun saakka. Iho on lämmin. Tyypillisiä paikkoja ovat I ja 

V varvas sekä päkiät, jotka altistuvat väärälle biomekaaniselle kuormitukselle. Lisäksi ihon 

paksuuntuminen (kallus) pahentaa kuormitus kulutukselle. Haava kroonistuu, koska 

potilaalta puuttuu kipu – ja suojatunto (5).  

Charcot`n jalka eli neuroartropatia on paikallinen luukato, joka sijaitsee tyypillisesti jalan 

kuormitusalueilla ja päkiässä, alueella iho on lämmin. Taudin patofysiologia on 

tuntematon, mutta epäillään osteolyysin, AV-oikovirtauksesta johtuva denervaatio ja 

paikallinen hyperaemia johtavan luukatoon. Charcot`n jalkaa havaitaan 7-10% diabetesta 

sairastavilla (5).  

Diabeettiseen jalkahaavaumaan on kehitetty Armstrongin luokitus. Tämä on esitetty 

taulukossa 2. Amstrong ja kumppanit toteavat katsausartikkelissaan, että diabetesta 

sairastavan elinikäinen riski jalan ulseraatiolle on aikaisemmin arvioitu olevan 15–25%, 

mutta kun otetaan huomioon uusimmat tutkimukset, riski on 19–34 % (1).   

Diabeettiseen jalkahaavaan liittyy useita komplikaatioita kuten pinnalliset ja syvät 

infektiot, jotka johtavat pahimmillaan amputaatioon. Arviolta 5-8 % diabeetikoilla 

jalkahaavauma johtaa amputaatioon nilkan yläpuolelta (17). Apelqvist ja kumppanit 

seurasivat 1,3 ja 5 vuoden välein 558 potilasta. Heille kehittyi uudet haavaumat 34 %:lle 

ensimmäisen vuoden seurannan jälkeen, kolmantena seuranta vuonna 61 % oli uudet 

haavaumat ja 5 vuoden päästä 70 % oli uudet haavaumat. Viiden vuoden seurannan aikana 

90 potilasta oli kuollut haavakomplikaatioihin (6,2 %) ja 123 potilaalle oli tehty pieni tai 

suuri amputaatio (22,04 %) ja 468 potilaan haavat todettiin parantuneen ilman tai 

amputaation kanssa seurannan jälkeen (18). Viiden vuoden seurannassa kuolleisuus oli 

45% potilaista, joilla oli neuropaattinen ulseraatio ja 55%, joilla oli iskeeminen haava. 

Ennuste on sama tai huonompi kuin monissa yleisissä syövissä, kuten eturauhassyövässä, 

rintasyövässä ja colonsyövässä (19).     

Taulukko 2. Armstrongin luokitus (1).  

 Haava aste    

Haavaluokka 0-aste I-aste II-aste III-aste 

A Ehjä iho, 

uhkaava haava, 

Pinnallinen 

haava. Ei ulotu 

Haava ulottuu 

jänteeseen tai 

Haava ulottuu 

luuhun tai 
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parantunut 

haava 

luuhun, 

jänteeseen tai 

nivelkapseliin. 

nivelkapseliin niveleen 

B +Infektio +Infektio +Infektio +Infektio 

C +Iskemia +Iskemia +Iskemia +Iskemia 

D +infektio 

+Iskemia 

+infektio 

+Iskemia 

+infektio 

+Iskemia 

+infektio 

+Iskemia 

4. Painehaavat 

 

4.1 Yleistä 

 

Painehaavoille suurimmassa riskissä on pitkäaikaisvuodepotilaat, halvaantuneet ihmiset ja 

pitkäaikaissairastuneet, joiden toimintakyky on heikentynyt. Suomessa hoidetaan 

vuosittain arviolta 55 000 – 80 000 potilasta, jolla on yksi tai useampi painehaava. 

Painehaavojen aiheuttamat hoitokustannuksien arvellaan olevan 2 -3 % 

terveydenhoitomenoista eli 350 – 520 miljoona euroa. Kuitenkin painehaavojen 

ehkäisykustannukset ovat vain noin 10 % painehaavojen hoitokustannuksista. Tämän 

vuoksi painehaavan riskiin tulisi puuttua heti potilaan alkuhoidosta alkaen ja pyrkiä 

estämään sen kehittyminen (Lääkärin käsikirja 2016 kappaleesta Painehaavan ehkäisy ja 

hoito).  

 

 

 

4.2 Määritelmä ja luokittelu 

 

Painehaavalla tarkoitetaan paikallista ihon tai sen alla olevan kudoksen vauriota, joka 

syntyy paineen tai paineen ja venytyksen vuoksi. Painehaavojen luokitus esitellään 

taulukossa 3. Painehaavaa luokitellessa tul ee muistaa, että haavan anatominen sijainti, 

niiden vaikuttaa syvyyteen (3. ja 4.asteen). Mitä vähemmän ihon ja luun välissä on 

rasvakudosta, sen matalammat haavat ovat ja kehittyvät nopeammin. Tämän taulukon 
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avulla ei arvioida painehaavan parantumista esimerkiksi 4. asteen painehaavaan 

parantuminen 2.asteen painehaavaksi (24). 

 

Taulukko 3. Painehaavojen luokitus (22) 

 

Aste Kuvaus 

1 Ehjän ihon vaalenematon eryteema, joka tavallisesti sijoittuu luu-

ulokkeen kohdalle 

2 Osittain dermikseen ulottuva ihovaurio, jossa on matala 

vaaleanpunainen tai punertava haavapohja ilman kuollutta kudosta 

3 Vaurio läpäisee koko ihon. Ihonalainen rasvakudos saattaa näkyä, 

mutta luu, jänne tai lihas ei ole näkyvissä. 

4 Kudoksen läpäisevä kudostuho, joka ulottuu luuhun, jänteeseen tai 

lihakseen asti. 

Luokittelematon – Haavan syvyys tuntematon: kudoksen läpäisevä kudostuho, jossa 

haavapohja on katteen tai nekroosin peittämä 

– Epäily syvällä sijaitsevasta kudostuhosta: paikallinen purppuran 

värinen tai tummanpunainen ihoalue tai veren täyttämä rakkula johtuen 

alla olevan pehmeän kudoksen vaurioitumisesta paineen tai siihen 

liittyneen venytyksen tai hankauksen vuoksi. 

 

4.3 Painehaavan kehittyminen ja ennaltaehkäisy 

 

Painehaavat kehittyvät usein luu-ulokkeille; häntäluun, kehräsluiden ja kantapään alueelle. 

Kipsihoito altistaa myös painehaavoille sekä immobilisaatiolle, joka tulee huomioida 

hoidossa. Mekaanisen kuormituksen määrä ja luonne (hankaus tai venytys) ja niiden 

ajallinen kesto sekä rajapintojen ominaisuudet, kudosten muovautuvuus ja elastisuus ovat 

painehaavan kehittymisen kannalta olennaisia tekijöitä. Painehaavan yksilölliseen 

kehitykseen vaikuttaa potilaan stressireaktion aiheuttamat fysiologiset ja kemialliset 

muutokset kudoksissa. Monissa lähteissä arvioidaan, että jopa puolet potilaista, joille 

kehittyy painehaavoja tai ovat riskiryhmässä, ovat jo lähtökohtaisesti vääräntyyppisellä 

makuualustalla. Painehaava voi syntyä viiveellä varsinaisesta laukaisevasta tilanteesta ja 

painehaava tällöin voidaan havaita vasta toisessa hoitopaikassa (23). 
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Suurimpaan riskiryhmään kuuluvat potilaat, joilla on jo entuudestaan liikuntarajoitteita tai 

joutuvat hoidon vuoksi pitkälle vuodelevolle, ja heillä on altistavia systeemisairauksia, 

kuten diabeteksen aiheuttama ohutsäieneuroapatia. Myös lääkitys voi alentaa ihon tuntoa ja 

lisätä riskiä painehaavojen kehittymiselle. Monet lääkinnälliset laitteet aiheuttavat 

huomattavan osan painehaavoista, kuten katetrit ja erilaiset maskit (23).  

 

Validoidut riskimittarit ovat painehaavanriskin arviossa osuvampiaan kuin kliininen 

riskiarvio. Painehaavanriskiä arvioivia mittareita on useita, mutta yleispotilaille 

suositellaan käytettäväksi Braden tai Shape Risk Scale (SRS) – mittaria. Bradenin 

luokituksessa otetaan huomioon tuntoaisti, ihon kosteus, fyysinen aktiivisuus, potilaan 

liikkuvuus, ravitsemus sekä venyvät ja hankaavat voimat. SRS-mittarissa otetaan 

huomioon vartalon tyyppi, painoindeksi, fyysinen aktiivisuus ja liikkuvuus, tajunnantaso ja 

tuntoaistimus, vartalon lämpötila. Lämpötilasta saadaan yksi sekä Bradenin pisteet piste 

jokaista 0.5 °C nousua 37.0 °C lähtölämpötilasta. SRS-mittarin etu Bradenin luokitukseen 

on se, että SRS-mittari tunnistaa matalan riskin potilaat. Soppi ja kumppanit tutkivat 23 

terveyskeskusvuodeosastolla 548 potilaan riskiä saada painehaavan ja kysyivät 

henkilökunnan kokemusta SRS-mittarin ja Bradenin luokituksen käytöstä kliinisessä 

työssä. Painehaavojen esiintyvyys tässä aineistoissa oli 15.5% (85/548). SRS-mittari ja 

Bradenin luokitus antoivat 46% saman riskin potilaille. Yli 90% SRS-mittari luokitteli 

potilaan paremmin tai yhtä hyvin kuin Bradenin luokitus. Merkittävää eroa 

käyttökokemuksella ei ollut (20). Diagnostiikan kulmakivenä on MRI, jossa voidaan todeta 

tai poissulkea osteomyeliitti (20).  

 

Kirurgiset hoidot ovat haavanpuhdistusleikkaukset terveelle kudospinnalle. Suuremmissa 

painehaavoissa voidaan infektiotilanteen rauhoituttua harkita plastiikkakirurgisia peittoja 

kielekkeiden avulla. Tyypillisimmät kielekkeet sisältävät ihonalaiskudosta ja ihoa. Hoitona 

on 4-6 viikkoa vuodelepoa, jolloin kielekkeen alueelle ei saa tulla painetta. Bamba ja 

kumppanit tutkivat 276 potilaan aineistosta komplikaatioita, kun painehaava oli peitetty 

plastiikkakirurgisella kielekkeellä. Kokonaiskomplikaatioiden määrä oli 58.7% (162 

potilasta). Haavojen hajoaminen oli yleisimpiä komplikaatioita (31,2%) ja painehaavojen 

uusiutumisnopeus oli 28,6%. Monivaiheinen regressio painehaavan toistumisen yhteydessä 

osoitti, että kehon massaindeksi <18,5 [suhteellinen riski (RR) 3,13], aktiivinen tupakointi 

(RR 2.33) ja iskiasalueen painehaava (RR 3,46) olivat riippumattomia riskitekijöitä 
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painehaavojen uusiutumiselle. Iskiaaliset painehaavat (RR 2.27) ja preoperatiivinen 

osteomyeliitti (RR 2,78) olivat riippumattomia riskitekijöitä haavan hajoamiselle. Diabetes 

oli itsenäinen riskitekijä haavainfektiolle (RR 4.34) (21). Tutkimus osoittaa, että 

painehaavojen hoidossa hoidon tulee olla moniammatillista (21).  

 

5. Haavan hoito yleisesti 

5.1 Haavan hoidon tavoitteet 

Kroonisten haavojen hoito on kokonaisuus, johon kuuluu haavan etiologian selvittely, 

perussairauksien hoidon optimointi ja elämäntavat, kuten tupakoinnin lopettaminen, sekä 

ravitsemuksen optimointi. Hoidon tavoitteena on sairastavuuden pienentämiseen, 

elämänlaadun parantamiseen, komplikaatioiden ehkäisyyn ja kustannuksien minimointiin.    

5.2 Haavojen konservatiivinen hoito 

5.2.1 Haavan mekaaninen puhdistus ja paikallishoidot 

Haavan paikallishoito on kuolleen kudoksen sekä märän poisto mekaanisesti kyretillä. 

Kyretillä haava puhdistetaan aina terveelle, verestävälle kudokselle. Nekroottinen kudos 

poistetaan liuottamalla tai kirurgisella revisiolla. Nekroosia voidaan myös pehmentää ja 

tähän tarkoitukseen on lukuisia eri vaihtoehtoja, kuten kaliumpermanganaattiliuos 

(KMnO4) tai entsyymihoito Iruxol mono – voide. Kuiva ja keltainen katteen peittämä 

haava hoidetaan myös pehmentämällä kylvyillä, mekaanisella puhdistuksella tai 

haavageeleillä kuten Purilonilla. Haavahoito toukilla tai Iruxol mono – voiteella on myös 

aiheellinen, etenkin diabeetikoilla. Erittävä nekroottinen haava hoidetaan kuten yllä, mutta 

haavalle laitetaan hoitavat sidokset (5).  

Hoitavia sidoksia ovat hydrokuitusidokset tai alginaattiside, kuten Mepilex ja Mepilex Ag 

tai Seasorb tai Seasorb Ag. Mepilex Ag sisältää antiseptinä toimivaa hopeaa ja hoitaa sekä 

estää haavaa infektoitumasta. Märkivä ja infektoitunut haava hoidetaan kuten yllä.   

Nykyään toukkahoito on otettu takaisin käyttöön vaikeissa, eritteisissä haavoissa, jotka 

muuten vaatisivat toistuvia revisioleikkauksia. Hoidossa käytetään Lucicia sericata-

lajikkeen puhdistettuja toukkia, jotka ovat harsopussissa. Haavahoidon alussa toukat ovat 

muutaman millimetrin kokoisia ja samoja toukkia käytetään 1-5 vuorokauteen riippuen, 

kuinka toukat pysyvät hengissä. Toukkahoidon yksi suurimmista eduista on se, että ne 
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syövät vain kuollutta kudosta ja bakteerimassaa sekä niiden syljen erite edesauttaa 

granulaatiokudoksen kehitystä (5).  

5.2.2 Alipaineimuhoito 

 

Alipaineimuhoitoa voidaan käyttää niin akuuteissa kuin kroonisissa haavoissa. 

Alipaineimuhoito perustuu alipaineen tekemiseen haava-alueelle. Puhdistetulle haavalle 

asetetaan haavasieni, joka on polyuretaania tai polyvinyylialkoholia sekä tämän päälle 

ilmatiivis kalvo. Haavasieni kytketään imuletkun välityksellä laitteeseen, jolla säädetään 

vallitsevaa alipainetta. Laitteessa on myös vaihdetta imusäiliö, johon kerääntyy 

haavaeritteet. Imutehoa voidaan säätää välillä 80–125 mmHg. Alipaineimuhoidon teho ja 

vaikutus haavan parantumiseen perustuvat pääosin eläinkokeisiin eikä juuri ihmisillä 

tehtyihin kokeisiin. Oletetaan, että alipaineen synnyttämä imu sekä mekaaninen venytys 

edes auttavat granulaatiokudoksen muodostumista sekä parantaa verisuonitusta haavalle. 

Samalla imu poistaa haavaeritettä, jossa on muiden muassa kuolleita soluja, 

bakteerimassaa sekä paranemista estäviä matriksin metalloproteinaaseja (1) 

 

Tavallisia alipaineimulla hoidettavia haavoja ovat painehaavat, diabeettiset jalkahaavat ja 

säärihaavat, joissa haavan pinta-alaa halutaan pienentää tai traumaattiset haavat, joissa 

halutaan vähentää kudosturvotusta. Alipaineimuhoitoa voidaan myös käyttää ihonsiirteen 

laiton jälkeen, jolloin halutaan nopeuttaa ihonsiirteen tarttumista. Sidosten vaihto on 

erityksestä ja käytännöstä riippuen 1-3 päivään. Edellytykset alipaineimuhoidolle ovat, että 

haava on puhdas, sillä se ei korvaa kirurgista haavarevisiota. Haava-alueella ei saa olla 

aktiivista verenvuotoa. Terveelle iholle alipaineimuhoidossa käytettävää sientä ei saa 

laittaa. Hoidon kesto riippuu täysin haavatyypistä ja etiologiasta. Hoitoajat vaihtelevat 

päivistä useisiin kuukausiin (22). Natherin tutkimuksen mukaan alipaineimuhoito 

pienentää haavan kokoa 40-60% ja saa aikaan granulaation, kun hoitoaika on 14-21 

vuorokautta (23).  Yleisenä käytäntönä on, että alipaineimuhoito kestää 2-3 viikkoa. 

 

Kun haavalle on saavutettu stabiilitilanne eikä siinä ole enää katetta tai nekroosia, alkaa 

haavanhoidon toinen tärkeä vaihe eli ylläpitohoito. Puhdas ja granuloitunut haava 

hoidetaan päivittäisillä suihkutteluilla. Haavan pinnalle laitetaan hydrokolloidinen 

haavalevy tai polyuretaanihaavalevy. Alipaineimuhoito on tehokas erittävään puhtaaseen 

haavaan, joka lisää granulaatiokudoksen muodostomista. Puhtaalle granuloituvalle 
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haavalle voidaan siirtää myös ihonsiirre potilaasta. Tämä tehdään joko heti tai 

alipainehoidolla kasvatetaan ensin granulaatiokudosta (5).   

5.2.3 Laskimohaavan konservatiivinen hoito 

Laskimoperäisen säärihaavan hoidon aloitus voidaan aloittaa perusterveyden huollossa, jos 

etiologia on selkeä. Mikäli haava ei ala parantua tai pienentyä, potilas kuuluu lähettää 

erikoissairaanhoitoon. Kompressiohoidolla estetään turvotusta. Turvotus estää haavan 

parantumista ja kompressiohoito tulee aloittaa viipymättä, kun laskimohaava on 

diagnosoitu. Ennen kompressiohoidon aloitusta on varmistettava, ettei potilaalla ole 

merkittävää valtimotautia tai epätasapainossa olevaa sydämen vajaatoimintaa. Mikäli 

potilaalla ABI-indeksi on 0,8-1,2, voidaan kompressiohoito yleensä aloittaa. Itse 

haavanhoidon perustan muodostaa mekaaninen haavan puhdistus joka hoitajan tai lääkärin 

toimesta. Mekaanisella puhdistuksella haava pyritään pitämään siistinä ja kosteana sekä 

edistämään haavan parantumista. Tukihoitona toimivat myös erinäiset haavahoitotuotteet. 

Laskimohaavoille on tyypillistä runsas erittäminen, joten potilasta tulee seurata ja 

suunnitella sidostenvaihdot erityksen mukaisesti (5,7). 

Jos laskimohaava ei lähde parantumaan 1-2 kuukauden seurannan aikana voidaan harkita 

ihonsiirrettä (8). 

5.2.4 Painehaavan konservatiivinen hoito 

Painehaavojen ehkäisyllä on suuri merkitys potilaan elämänlaadulle ja kuntoutumiselle. 

Ehkäisyssä ja hoidossa on olennaista minimoida tai jopa poistaa kokonaan riskikohtiin 

kohdistuva paine. Tähän on olemassa erityisiä patjoja, tyynyjä sekä asentohoitoja. 

Terveydenhuollon henkilökunnan tulisi muistaa, että painehaavan syntyminen on 

haittatapahtuma. Tämä voi olla myös potilasvahinko (10,23). 

 

Painehaavan hoito, riippumatta sen asteesta, on olennaista paineen vähentäminen tai 

minimoida paine haava-alueella. Apuna tässä toimii asentohoito, erikoispatjat ja 

pehmusteet. 1 asteen painehaavassa on tärkeää, että haavanaluetta ei saa hieroa, sillä tämä 

lisää kudostuhoa. On myös hyvä konsultoida haavahoitajaa. 2-4.asteen painehaavoissa 

tulee ihosuojata kosteudelta ja infektioilta. Etenkin 3-4.asteen painehaavoista tulee 

konsultoida alueen plastiikkakirurgia. Avoin haava hoidetaan aluksi konservatiivisesti. 

Tähän on olemassa VPKM-luokitus, joka on esitetty liitteessä l. Avoimen haavan VPKM-
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väriluokitus pohjautuu yhdysvaltalaiseen RYB-kolmiväriluokitukseen, jossa väreinä oli 

punainen, keltainen ja musta. Luokitusta kehiteltiin myöhemmin lisäämällä siihen P, 

vaaleanpunainen (23). 

5.2.5 Antibioottihoito 

Antibioottihoitoa suositellaan vain, mikäli haava on infektoitunut. Mikäli aloitetaan 

antibioottihoito, tulee haavasta ottaa kattavat bakteeriviljelynäytteet (19).  

5.2.6 Haavapotilaan hygienia ja ravitsemus 

 

Hyvä hygienia edistää ihon pysymistä ehjänä ja nopeuttaa kudoksen parantumista sekä 

ehkäisee infektoitumista. Ihon rasvausta tulee harkita etenkin terveelle iholle. Kantapään 

painehaavoissa kuivaiho altistaa painehaavoille, kun taas ristiluun alueella kuivalla iholla 

ei ole suuri merkitystä pystytty osoittamaan. Asentohoito on tärkeää myös ennaltaehkäistä 

uusien painehaavojen syntymistä (23). 

 

Hyvä ja terveellinen ruokavalio edistää haavojen parantumista. Monet vanhukset ovat 

yleensä aliravittuja ja heillä on proteiinivajaus. Corsetti ja kumppanit toteavat 

tutkimuksessaan, että tärkein ravintotekijä ihon terveydelle ovat välttämättömät 

aminohapot. He myös toteavat, että välttämättömistä aminohapoista typpipitoiset 

aminohapot ovat tärkeitä. He ovat osoittaneet hiirikokeilla, että hiiret, jotka saivat 

typpipitoista proteiinia enemmän, haavat paranivat myös vertailuryhmää nopeammin, jotka 

saivat perusravintoa eikä proteiinilisää. immunohistokemiallisissa värjäyksissä todettiin, 

että proteiinilisää saaneiden hiirien inflammaatio haavoilla väheni ja kollageeni tyyppi 1 α 

1 (COL1α1) sekä transformin growth factor β 1 (TGFβ1) muodostuminen lisääntyi 

nopeammin vertailuryhmää verratessa. COL1A1 ja TGFβ1 lisäävät solujen migraatiota, 

erilaistumista ja ovat merkittävässä roolissa haavan parantumisessa (24).  Vanhoille ja 

riskipotilaille olisi hyvä antaa ravintolisiä, kuten Cubitan® tehojuomia. Potilaasta voi 

määrittää esimerkiksi albumiinin, joka kuvastaa yleistä ravitsemustilaa pitkällä aikavälillä 

ja seurannassa voidaan käyttää pre-albuminiia. Tämä on yleinen käytäntö. 

Ravitsemusterapeutin arviota ja ravintosuunnitelmaa suositellaan iäkkäille ja monisairaille 

potilaille käytettäväksi (25,26). 

 

5.3 Haavojen operatiivinen hoito 
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5.3.1 Puhdistus -eli revisiokirurgia 

 

Revisiokirurgia on merkittävässä roolissa haavanhoidossa haavan puhdistamisella sekä 

bakteeriviljelynäytteiden ja patologisanatomisten näytteiden ottamisessa. Tällä pyritään 

poistamaan kirurgisesti kuollut kudos pois, ottaa tarvittaessa kudosnäyte patologin 

arvioitavaksi sekä syviä bakteeriviljelynäytteitä. Nekroottisen tai infektoituneen kudoksen 

kirurginen poisto nopeuttaa haavan parantumista. Revisiokirurgiasta on niukasti näyttöä, 

milloin potilas siitä hyötyy, vaan tämä perustuu enemmän kliiniseen kokemukseen. 

Revisiokirurgia voidaan toteuttaa niin yleisanestesiassa leikkaussaliolosuhteissa syvempiä 

ja isompia haavoja varten tai pienempien ja rauhallisten haavojen revisio vuoteenvieressä 

eli ns. bed side-kirurgia paikallispuudutuksessa (puudutusgeeli, haavan reunaan 

puuduteaine injektiot). Revisiokirurgia toimii konservatiivisen hoidon rinnalla (14).  

 

5.3.2 Laskimoperäisen haavan hoito 

 

Laskimoperäisten haavanhoitoon liittyy myös verisuonikirurgiset toimenpiteet. 

Pintalaskimoiden vajaatoimintaa hoidetaan nykyään laser – tai radiotaajuusablaatiolla eli 

termoablaatiolla. Edellä mainittuja menetelmiä voidaan käyttää, jos laskimon luumen on 4-

15mm. Tätä isompien laskimoiden hoitoon joudutaan yleisesti ottamaan myös 

avokirurgiset toimenpiteet, jossa laskimo katkaistaan ja ommellaan kiinni. Termoablaatio 

on nykykäsityksen mukaan ensisijainen hoitomenetelmä pinnallisten laskimoiden 

vajaatoiminnan hoidossa. Vaahtohoitoa käytetään pienien laskimoiden hoitoon, joiden 

luumen on 4-6mm. Arviota varten tehdään väridopplertutkimus. Komplikaatioriski 

(haavatulehdus, mustelmat, verenpurkaumat ja relapsit) on pienempi kuin 

avoleikkauksessa ja teho parempi kuin avoleikkauksessa. Pascarella ja Shortell totesivat 

katsausartikkelissaan, että haavat umpeutuvat laskimokirurgisen hoidon jälkeen 

nopeammin. Katsausartikkelissa he toteavat, että laskimotoimenpiteitä suositellaan, mikäli 

haava ei kompressiohoidolla ja haavanhoidolla umpeudu kolmessa kuukaudessa. Tämä 

aihe kuitenkin vaatii lisää tutkittua tietoa, sillä laskimotoimenpiteen optimaalinen ajoitus ja 

suhde kroonisen haavan muuhun kirurgiseen hoitoon ovat edelleen epäselvä. 

Laskimotoimenpiteiden tarve on kuitenkin arvioitava aina ennen muita haavakirurgisia 

toimenpiteitä kuten ihonsiirtoa (11). 
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Varjoainekuvauksen yhteydessä voidaan ahtautuneeseen laskimoon tehdä pallolaajennus. 

Usein pelkkä pallolaajennus ei kuitenkaan riitä hoitamaan kompressiota, joka laskimoon 

kohdistuu, vaan joudutaan turvautumaan metalliverkon asentamiseen, joka pitää laskimoa 

auki. Syvien laskimoiden toimenpiteiden vaihteleva vaikutus laskimohaavan 

parantumiseen on seurausta alhaisempien syvien, että pinnallisten laskimoiden 

vajaatoiminnasta, joten koko alaraajojen laskimot tulee tutkia moniammatillisesti, jotta 

laskimohaava saadaan parantumaan säästäen resursseja, että parantamaan potilaan 

elämänlaatua. Tämän vuoksi säärihaavapotilas tulee lähettää erikoissairaanhoidon arvioon, 

tutkimuksiin ja hoidonsuunnitteluun (8). 

5.3.3 Valtimoperäisen haavan operatiivinen hoito 

 

Krooninen kriittinen iskeeminen haavapotilas on lähetettävä verisuonikirurgin arvioon 

kiireellisesti. Tarvittaessa päivystyksellisesti, mikäli haava on infektoitunut tai potilaalla 

syytä epäillä sepsistä. Hoito riippuu kokonaisuudesta. Diagnoosi tehdään yleensä 

varjoainetehosteisella tietokonetomografiakuvauksella, mikäli potilaalla ei ole merkittävää 

munuaisten vajaatoimintaa. Hoitona ovat suonen sisäiset toimenpiteet eli endovaskulaariset 

hoidot, jotka tehdään yhdessä toimenpideradiologin ja verisuonikirurgin kanssa. 

Ahtautunut suoni voidaan tarvittaessa ohittaa tekemällä avoleikkaus, jossa kaventunut 

suoni ohitetaan joko potilaan omaa laskimoa (vena saphena magna) hyväksi käyttäen tai 

proteesilla. Joissakin tapauksissa joudutaan turvautumaan amputaatioon, mikäli potilaan 

vointi on heikko, hänelle on kehittynyt sepsis tai edellä mainittuihin hoitoja ei pystytä 

toteuttamaan teknillisesti tai potilaan perussairauksista johtuen (13). Diabeetikoilla 

amputaation riski on 5-10 kertainen verrattuna diabetesta sairastamattomiin 

valtimotautipotilaisiin. Kuolio lisää amputaatioriskiä enemmän kuin lepokipu tai 

parantumaton haava (12). Jones ja kumppanit tutkivat 186 338 potilasta vuosilta 1.1.2000-

31.12.2008, joille diagnosoitiin akuutti alaraajaiskemia sairaalassa. Alaraajan amputaatio 

kaksinkertaistaa kuoleman riskin, kun seuranta aika oli 30 päivää. Yhden vuoden 

seurannassa kuolleita oli 43.2 % niistä, joille suoritettiin amputaatio, kun taas 24.2% kuoli, 

joille ei suoritettu amputaatiota. Kolmen vuoden seurannassa elossa oli vain alle 30% 

potilaista (14). 

5.3.4 Painehaavan operatiivinen hoito 
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Kirurgiset hoidot ovat haavanpuhdistusleikkaukset terveelle kudospinnalle. Suuremmissa 

painehaavoissa voidaan infektiotilanteen rauhoituttua harkita plastiikkakirurgisia peittoja 

kielekkeiden avulla. Tyypillisimmät kielekkeet sisältävät ihonalaiskudosta ja ihoa. Hoitona 

on 4-6 viikkoa vuodelepoa, jolloin kielekkeen alueelle ei saa tulla painetta. Bamba ja 

kumppanit tutkivat 276 potilaan aineistosta komplikaatioita, kun painehaava oli peitetty 

plastiikkakirurgisella kielekkeellä. Kokonaiskomplikaatioiden määrä oli 58.7% (162 

potilasta). Haavan aukeaminen oli yleisimpiä komplikaatioita (31,2%) ja painehaavojen 

uusiutumisriski oli 28,6%. Monivaiheinen regressio painehaavan toistumisen yhteydessä 

osoitti, että kehon massaindeksi <18,5 [suhteellinen riski (RR) 3,13], aktiivinen tupakointi 

(RR 2.33) ja iskiasalueen painehaava (RR 3,46) olivat riippumattomia riskitekijöitä 

painehaavojen uusiutumiselle. Iskiaaliset painehaavat (RR 2.27) ja preoperatiivinen 

osteomyeliitti (RR 2,78) olivat riippumattomia riskitekijöitä haavan hajoamiselle. Diabetes 

oli itsenäinen riskitekijä haavainfektiolle (RR 4.34) (21). Tutkimus osoittaa, että 

painehaavojen hoidossa hoidon tulee olla moniammatillista (21). 

 

5.3.5 Korjaava eli rekonstruktiokirurgia 

 

Korjaavaa eli rekonstruktiokirurgiaa käytetään, kun konservatiivisella hoidolla ei ole 

saavutettu haluttua vastetta haavan parantumiselle. Rekonstruktiokirurgian tavoitteena on 

haavan lopullinen umpeutuminen. Rekonstruktiokirurgiasta vastaa plastiikkakirurgia ja 

yleiset leikkausvaihtoehdot ovat ihonsiirre ja kielekeleikkaukset. Suomen Käypä hoito -

suosituksen mukaan leikkausaiheet ovat: Haavan paraneminen ei ole edistynyt suotuisasti 

1-2 kuukauden tehokkaan konservatiivisen hoidon jälkeen, laskimoperäinen alaraajahaava 

ollut avoimena yli 6 kuukautta ja on yli 5 cm
2
 kokoinen tai haava on kookas (yli 20 cm

2
:n 

kokoinen) tai luu, jänne tai nivel on paljaana. Ennen rekonstruktiota on tiedettävä haavan 

etiologia eikä haava saa olla infektoitunut. Parantumisen edistämiseksi on suotuisaa, että 

haava on mieluiten granuloitunut ja perussairaudet ovat hyvällä hoitotasapainossa sekä 

ravitsemus on hyvällä pohjalla. Tupakointi heikentää merkittävästi haavan parantumista ja 

altistaa infektiolle, joten tupakointi tulisi lopettaa 4 viikkoa ennen suunniteltua 

toimenpidettä (3,4). 

 

Korjausmenetelmä valitaan aina potilaskohtaisesti ja riippuen haavan sijainnista. 

Ihopalasiirto soveltuu hyvin paikallisten, pienien haavojen korjaamiseen ja tämä voidaan 
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tehdä paikallispuudutuksessa. Varsinaisessa ihonsiirrossa (TCL) tehdään ensin haavan 

revisioleikkaus ja tämän jälkeen terveestä ihosta leikataan mekaanisella koneella 

(Zimmer® Dermatome) ohut ihon kerros ja tämä rei’itetään. Ihon ottokohta on yleensä 

reiden iho ja otettu iho rei’itetään maksimoimaan pinta-ala, jonka siirre peittää. Ihonsiirre 

kiinnitetään paikoilleen metallihakasilla tai ompelulangalla.   

 

Varsinaista tutkimusnäyttöä ei ole leikkauksen jälkeisestä hoidosta ole, mutta yleisenä 

käytäntönä on, että leikkauksen jälkeen potilas on kolme vuorokautta vuodelevossa raaja 

koho asennossa. Ihonsiirre tarkastetaan kolmantena leikkauksen jälkeisenä päivänä ja 

tämän jälkeen saa mobilisoitua siten, ettei ihonsiirre pääse liikkumaan. Lopullinen 

tarkastus tehdään viidentenä leikkauksen jälkeisen päivänä. Jos ihonsiirre on tarttunut 

hyvin viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, voidaan aloittaa tukihoito eli 

perusrasvaus siirteelle ja liikkuminen varovaisesti (11,14). 

 

Jos haavalla on muita rakenteita paljaana, kuten luuta, jännettä tai lihasta, joudutaan 

miettimään muita leikkausvaihtoehtoja. Tällaisia ovat muiden muassa paikalliset 

kielekkeet tai mikrovaskulaarikielekkeet (6,14). 

5.4 Tampereen haavakeskus 

 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) toteutettiin tutkimus, jossa tutkittiin 

organisaatiomuutoksen vaikutusta diabeetikon jalkainfektioihin. Organisaatiomuutoksessa 

perustettiin moniammatillinen haavojen hoitoon erikoistunut vuodeosasto. Tutkimus 

suoritettiin retrospektiivisesti. Tutkimuksessa oli mukana kaksi ryhmää, jossa ryhmässä 1 

(2006-2007) oli 124 potilasta ja ryhmässä 2 (2013-2014) oli 148 potilasta. 1 ryhmässä 

olleita potilaita hoidettiin vanhantoimintamallin mukaisesti. Vanhassa toimintamallissa 

potilaat tilanteesta riippuen sijaitsivat eri osastoilla TAYS:ssa. Potilaita oli ihotautien-, 

infektio-, sisätauti-, ortopedian-, plastiikkakirurgian –ja verisuonikirurgian osastolla. 

Ryhmän 1 potilaista konsultoitiin tarvittaessa toisia erikoisaloja. Ryhmässä 2 potilaat olivat 

haavaosastolla, jossa ihotautilääkäri, sisätautilääkäri ja plastiikkakirurgi kiersivät päivittäin 

osastoa yhdessä arkisin ja viikonloppuisin osastoa kiersi plastiikkakirurgi ja 

sisätautilääkäri. Arkisin myös verisuonikirurgi ja infektiolääkäri tarvittaessa pyydettiin 

osastokierrolle mukaan. Ortopedi oli saatavilla päivittäin (26, suullinen tiedonanto Ilkka 

Kaartinen).    
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Seitsemän vuoden seurannassa sairaalahoitoa saaneiden potilaiden, joilla oli diabeettinen 

jalkainfektio, esiintyvyys kasvoi 19%. Uudistuksen jälkeen polven alapuolisten 

amputaatioiden määrä laski merkittävästi, 25.8% (vs. 9.5%) ja kirurgiseen hoitoon pääsy 

laski 5 päivästä 2 päivään. Tutkimuksessa Laakso ja kumppanit toteavat, että edellä olevat 

kolme merkittävää etua saavutettiin uudelleenjärjestämisellä ja jakamalla työmäärä ilman 

uusia investointeja tai lisähenkilöstä (25). Merkittävin tulos oli amputaatioiden määrän 

vähentyminen. Raajan amputaatio on merkittävin diabetesta sairastavan potilaan uhka. 

Suuren amputaation jälkeinen kuntoutus on erityisesti vanhuksilla haastavaa ja tässä 

potilasryhmässä 5-vuotinen kuolleisuus on verrattavissa moniin syöpiin. Amputointi on 

yleensä merkki vakavammasta sairaudesta, johon liittyy lisääntyneet hoitokulut (26).  

 

6. Tutkimuksen tavoite ja menetelmä  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää haavahoitokuluja Oulun kaupungille. Halusimme 

myös tarkastella Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) haava poliklinikkakäynnin määriä 

ja muutoksia sekä mitkä ovat plastiikkakirurgien suorittamien haavatoimenpiteiden määriä 

ja näiden leikkauksien päädiagnoosit.  

Perusterveydenhuollossa käytetään ICD-10 koodeja sekä suppeampia ICPC2-koodeja. 

Tarkastelimme potilasmääriä ja vuosikustannuksia terveysasemien, Oulun kaupungille 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) poliklinikka käyntien ja osastohoitojen 

osalta. Kustannukset sisältävät potilaiden määrän, kokonaiskäyntimäärät ja 

kokonaiskustannukset vuosilta 2014–1.8.2017, Oulun kaupunginsairaalasta tai 

perusterveydenhuollon vastaanotosta. Perusterveydenhuollon osalta tarkasteltiin lääkärin -

tai hoitajanvastaanotto käyntien määriä vuosina 2005–2016.  

Tarkoituksena on tarkastella, kuinka paljon sairaalassa tehdään haavatoimenpiteitä ja mikä 

on päädiagnoosi, kun leikkaukseen lähdetään. Onko leikkausksien määrät muuttuneet ja 

mitkä ovat yleisimpiä päädiagnoosikoodeja haavatoimenpiteissä. Halusimme selvittää, 

onko avatulla avohoitotalolla ja haavapoliklinikalla ollut merkitystä käyntimäärissä ja 

näkyykö muutosta Oulun kaupungin perustaman haavapoliklinikan myötä. 

Leikkausmäärien ja diagnoosikoodien hakemisessa ei käytetty potilastietoja ja 

tiedonkeruussa auttoi erikoissuunnittelija Katri Pauna. 
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7. Haavahoidon kustannukset Oulun kaupungin kunnalle vuosina 2012–2016 

Lääkärin vastaanotosta kustannukset ovat 86,38 € käynti ja hoitajan vastaanotto 43,41€ 

käynti. Hinnat ja käynnit saatiin silloiselta apulaisylilääkäri Eila Erkkilältä, joka 

työskenteli Oulun kaupungin hyvinvointipalvelussa. 

7.1 Tulokset 

Oulun kaupungin terveyskeskuksen haava poliklinikka käynnit 

Oulun terveysasemilla ihon paiseen tai ihonalaisen tulehduksen, johon liittyi haava, 

lääkärissä käynnit ovat pysyneet yhtä suurina vuosina 2011–2016, kun tarkastellaan 

potilasmääriä ja käyntejä. Käyntimäärät ovat olleet 415–536 per vuosi ja potilaita on ollut 

354–436 per vuosi. Kokonaiskustannukset näin ollen ovat pysyneet samana ja 

vuosikustannuksien keskiarvo on 39 821,18 € (35 847,7–46 299,68€). Hoitajien käynnit 

ovat lisääntyneet vuositasolla noin 50–100 käynnin verran tasaisesti. Vuonna 2011 

käyntejä oli 259, kun taas 2016 käyntejä 804. Henkilömäärä on myös lisääntynyt 194 

henkilöstä 379 potilaaseen. Kokonaiskustannukset ovat lisääntyneet 5000 – 10 000€ 

vuodessa. Vuonna 2011 kustannukset olivat 11 243,19€, kun taas vuonna 2016 

kustannukset olivat 34 901,64€.   

 

Kroonisen säärihaavan vuoksi lääkärikäynnit ovat pysyneet samana. Käyntejä oli 

alimmillaan vuonna 2014 137 käyntiä, kun taas korkeimmillaan vuonna 2012 käyntejä oli 

216. Potilasmäärä on pysynyt samoina. Potilaita oli vuonna 2014 alimmillaan 92 henkilöä, 

kun taas korkeimmillaan vuonna 2012 potilaita oli 121. Kustannukset eivät ole juuri 

lisääntyneet. Keskimäärin vuosikustannukset olivat 13705,63 € (11 143,02–18 658,08€).  

Hoitajakäynnit ovat lisääntyneet noin 100 käynnin verran vuodessa. Vuonna 2012 potilaita 

kävi 538, kun taas vuonna 2016 käyntejä oli 1298. Potilas määrä on noin 

kaksinkertaistunut. Vuonna 2012 potilaita oli 107, kun taas 2016 potilaita oli 192. 

Vuosikustannukset ovat nousseet ja melkein kolminkertaistuneet. Vuonna 2012 

vuosikustannukset olivat 23 354,58€, kun taas 2016 56 346,18€. 

 

Osteomyeliitin vuoksi lääkärikäynnit ja potilasmäärät ovat laskeneet vuosittain. 

Lääkärikäyntejä oli vuonna 2012 24, kun taas 2016 käyntejä oli 7. Potilasmäärät olivat 
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vastaavasti 22 vuonna 2012 ja 2016 7. Vuosikustannukset ovat laskeneet samalla. Vuonna 

2012 kustannukset olivat 2073,12€, kun taas 2016 604,66€. Hoitajakäynnit ovat myös 

laskeneet. Vuonna 2012 käyntejä oli 13, kun taas 2016 1 käynti. Potilasmäärät ovat myös 

laskeneet. Vuonna 2012 potilaita oli 12, kun taas 2016 potilaita oli 1. Vuosikustannukset 

ovat laskeneet myös. Vuonna 2012 vuosikustannukset olivat 564,33€, kun taas 2016 

43,41€.   

Oululaisten potilaiden hoitopäivät OYS:n vuodeosastolla 

Oululaisten potilaiden määrä, joilla päädiagnoosina on makuuhaava (ICD-10 L89), on 

laskenut vuosittain noin 10 potilaalla vuosittain. Vuonna 2014 potilaita oli 38, kun taas 

1.8.2017 mennessä tarkasteltuna potilaita oli 19. Laskutetut päivät laskivat 415 päivästä 

108 päivään. Kustannukset ovat vaihdelleet vuosittain. Vuonna 2014 kokonaiskustannukset 

olivat 371 380,8€ mikä tarkoittaa noin 10 000€ kustannusta per potilas. 2014 kustannukset 

olivat korkeimmillaan. Vuonna 2016 kustannukset olivat matalimmillaan tarkastelussa. 

Tuolloin kustannukset olivat 99 570,94€ mikä tarkoittaa noin 6223,18€ per potilas.  

Oululaisten potilaiden määrä, joilla päädiagnoosina on toimenpiteen jälkeinen infektio 

(ICD-10 T81.4), on pysynyt vuosina 2014 – 1.8.2017 saakka samoina. Vuonna 2014 

potilaita oli 138 ja 1.8.2017 mennessä 87 potilasta. Laskutetuissa päivissä ei ollut 

merkittäviä eroja. Vuonna päiviä oli 1 133 ja 1.8.2017 mennessä päiviä oli 651. 

Kustannukset olivat suurimmillaan vuonna 2017 1.8 mennessä ja olivat 8714,06€ per 

potilas, kun taas matalimmillaan kustannukset olivat 5857,89€ per potilas vuonna 2015.  

Oululaisten potilaiden määrä, joilla päädiagnoosina on Alaraajojen säärihaava 

suonikohjujen yhteydessä (ICD-10 I83.0), määrä, hoitopäivissä ja kustannukset ovat 

vaihdelleet tarkasteluvuosina. Vuonna 2014 potilaita oli 12, hoitopäiviä yhteensä 118 mikä 

tarkoittaa keskimäärin 10 hoitopäivää per potilas ja kokonaiskustannukset olivat 78 291,5€, 

joka on 6524,29€ per potilas. Vuonna 2015 potilaita oli 13, hoitopäiviä 159 mikä tarkoittaa 

keskimäärin 12 hoitopäivää per potilas ja kokonaiskustannukset olivat 89 306,85€, joka on 

6869,76€ per potilas. Vuonna 2016 potilaita oli 7, hoitopäiviä 116 mikä tarkoittaa 16 

hoitopäivää per potilas ja kokonaiskustannukset 85 896,35€, joka on 12 270,91€ per 

potilas. 1.8.2017 mennessä potilaita oli 7, hoitopäiviä oli 40 mikä tarkoittaa noin 6 

hoitopäivää per potilas ja kokoaniskustannukset olivat 14 803,34€, joka on 2114,76€ per 

potilas.  
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Oululaisten potilaiden käynnit OYS:n poliklinikalla 

Taulukossa 3 on esitetty oululaisten potilaiden käynti OYS avohoitotalon haava 

poliklinikalla. Taulukossa on esitetty käyntimäärät, potilaiden määrä ja hinta käynneistä 

Oulun kaupungille. 

 

L98.4 Muualla luokittamaton pitkäaikainen ihohaava 

Vuosi 2014 2015 2016 2017 

(1.8saakka) 

Laskutetut 90 99 87 101 

Potilaita 31 22 35 15 

€ summa 16 237 19 452 17 459,67 15 150,57 

  

L89 makuuhaava 

Vuosi 2014 2015 2016 2017 

(1.8saakka) 

Laskutetut 263 210 178 197 

Potilaita 74 75 60 45 

€ summa 71 532 61 321 54 498 55 136,77 

  

T81.4 Toimenpiteen jälkeinen infektio 

Vuosi 2014 2015 2016 2017 

(1.8saakka) 

Laskutetut 514 599 732 370 

Potilaita 286 304 278 175 

€ summa 158 542,2 184 645,26 241 746,1 117 676,2 

  

I83.0 Alaraajojen säärihaava suonikohjujen yhteydessä 

Vuosi 2014 2015 2016 2017 

(1.8saakka) 

Laskutetut 205 201 207 128 

Potilaita 55 53 59 47 

€ summa 58 859 64 025 79 186 42 297 

 

 

7.3 Yhteenveto 

Tarkkaa tietoa kustannuksista ei saatu. Perusteluina olivat tilastoinnin ongelmat, 

käyntisyyn kirjaamiseen liittyvät ongelmat, diagnoosi ongelmat ja monisairaat potilaat, 

joiden käynninaikana ratkaistaan useampi terveydellinen ongelma.  Yksittäisen käynnin 

hintaa ei voida siten määrittää. Vuodeosastolle otetut potilaat voivat sairastua myös muihin 

sairauksiin, kuten keuhkokuumeeseen, jolloin hoitopäivät pidentyvät. 



32 
 

   
 

Käyntien perusteella voidaan todeta, että kroonisten haavojen suhteen lääkärissä käynnit 

ovat lisääntyneet. Hoitajakäynnit ovat lisääntyneet merkittävästi, mutta toisaalta vuonna 

2016 on Oulun kaupungille perustettu kahden haavahoitajan vakanssi mikä selittää 

muutoksen. Oulun kaupungin ostopalvelut PPSHP:ltä ovat pysyneet samana ja suurin 

kustannuksen aiheuttaja on makuuhaavat (L89). PPSHP:ssä tapahtuneet 

poliklinikkakäynnit ovat pysyneet vakiona. Haavapotilaan hoito Oulun kaupungille maksaa 

keskimäärin 7500 euroa vuodessa mikä on samassa suuruus luokassa, kuin sosiaali – ja 

terveysministeriön selvityksessä yhden haavapotilaan hoitokustannukset Suomessa vuonna 

2012 olivat.  

 

8. Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdyt haavatoimenpiteet ja päädiagnoosikoodit 

sekä haavapoliklinikan käyntimäärät.   

 

Tutkimukseen valikoitiin tyypillisimmät plastiikkakirurgin suorittamat haavaleikkaukset ja 

niistä katsottiin viisi yleisintä päädiagnoosia. Tutkimuksesta rajattiin pois ne toimenpiteet, 

joissa päädiagnoosia ei ollut laitettu. Leikkaus katsottiin olevan plastiikkakirurginen, kun 

pääoperatööri oli plastiikkakirurgi tai plastiikkakirurgiaan erikoistuva ja resurssina 

käytettiin plastiikkakirurgia (P20). Diagnoosikoodit ovat ICD-10 luokituksesta. 

Toimenpiteiden lisäksi tarkastelimme Oulun yliopistollisen sairaalan plastiikkakirurgian 

haavapoliklinikan käyntimääriä. Tutkimuksessa tarkasteltiin OYS:ssa tehtyjen leikkausten 

määrää vuosina 2011–2017 tietyn päädiagnoosin myötä. Tutkimukseen valikoitiin 16 

toimenpidettä ja katsottiin 5 yleisintä päädiagnoosia kutakin toimenpidettä kohden. 

 

8.1 Tulokset 

 

 Tulokset ovat esitettyinä taulukossa 2. Ylesin toimenpide oli alaraajan syvän haavan 

revisio ja mahdollinen sulku ja siinä yleisin diagnoosikoodi oli toimenpiteen jälkeinen 

infektio. Amputaatioiden merkittävin päädiagnoosikoodi oli raajojen valtimoiden 

ateroskleroosi.  Taulukossa 3 on myös esitetty tarkat kävijämäärät plastiikkakirurgian 

poliklinikalla ja haavapoliklinikalla. Kävijämäärät ovat pienemmät 2011–2012, sillä 

avohoitotalo otettiin käyttöön ja vastuualue oli eri. Plastiikkakirurgian haavapoliklinikan 

käyntimäärät ovat 2014 jälkeen laskenee hieman johtuen, että Oulun kaupunki perusti 

oman haavapoliklinikan, johon kontrolleja siirretty.  
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Taulukko 2. Toimenpide, yleisin diagnoosi ja leikkausmäärä 

Toimenpideluokitus 1.yleisin 2.yleisin 3.yleisin 4.yleisin 5.yleisin 

QBG99, 

pudistusleikeikkaus 

T81.0/7 T81.4/7 L89/3 N49.8/2 L02.2/1 

QBG20, puhdistus – 

ja korjausleikkaus 

L89/24 T81.4/19 L72.3/17 L98.4/9 K60.3/4 

QBG10, puhdistus – 

ja korjausleikkaus 

L89/84 T81.4/3 L02.3/2 G35/1 T35.3/1 

QBG00, 

puhdistusleikkaus 

L89/259 E11.5/5 L73.2/2 L02.2 L98.4/1 

QBB05, 

puhdistusleikkaus 

T81.4/362 L89/86 T81.3/54 T91.0/47 L02.2/32 

QCB05, 

puhdistusleikkaus 

T81.4/124 L02.4/85 S67.0/52 S67.8/38 S61.0/33 

QCG20, puhdistus – 

ja korjausleikkaus 

L98.4/3 L89/2 L73.2/2 S61.8/1 T81.4/1 

QDB05, 

puhdistusleikkaus 

T81.4/1012 S81.8/229 E11.5/176 A46/137 I70.2/122 

QDG99, 

puhdistusleikkaus 

T81.4/10 I70.2/6 E11.5+I79.2/2 I70.9/1 C50.91/1 

QDG20, 

puhdistusleikkaus 

I79.2/188 E11.5/177 L98.4/92 T81.4/43 L89/38 

QDG10, puhdistus – 

ja korjausleikkaus 

L89/23 I70.2/2 E11.5/1 L98.4/1 I74.3/1 

QDG00, 

puhdistusleikkaus 

L89/97 I70.2/40 I83.0/4 T81.4/4 T88.9/2 

NHQ40, 

amputaatio 

I70.2/27 E11.5/3 L89/2 T81.4/2 S91.3/2 

NHQ30, 

amputaatio 

S92.4/1 E11.5/5 E11.5+I79.2/2 I70,1  

NGQ20, 

amputaatio 

I70.2/2 L89/1 T04.3/1 I74.3/1 L03.1 

NFQ20, amputaatio I79.2/3 L89/3 T81.4/1 I70.8/1 I74.3/1 
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Taulukko 3. Haavapoliklinikan ja plastiikkakirurgian poliklinikan käyntimäärät. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kaikki 

yhteensä 

Plastiikkakirurgian 

haavapoliklinikka 644 823 712 717 641 637 695 4869 

Plastiikkakirurgian 

poliklinikka   550 2171 2180 2187 2364 2311 11763 

Plastiikkakirurgian 

ylimääräinen 

poliklinikka           58 318 376 

Kaikki yhteensä 644 1373 2883 2897 2828 3059 3324 17008 

 

 

8.3 Yhteenveto 

Vartalon kroonisien haavojen leikkauksien yleisin diagnoosikoodi on makuuhaava (L89) ja 

toimenpiteen jälkeinen infektio (T81.4). Haavarevisioleikkauksissa yleisimpiä diagnooseja 

olivat toimenpiteen jälkeinen infektio ja muualla luokiteltuun sairauteen liittyvä 

ääreissuonien sairaus (I79.2*). Aikuistyypin diabetes diabetekseen liittyvät 

ääreisverenkierron häiriöt (E11.5) olivat myös yksi yksittäinen diagnoosikoodi, joka 

esiintyi useissa toimenpiteissä. Leikkausmäärissä eniten lisääntyi alaraajan painehaavan 

puhdistusleikkauksissa. Vuotuinen lisääntyminen oli keskimäärin 10 toimenpidettä per 

vuosi. Alaraajan kroonisen haavan leikkausmäärät myös lisääntyivät keskimäärin 20 

leikkauksella vuositasolla. Amputaatioiden määrät pysyivät samana vuositasolla 

seurannassa.  

 

9. Yhteenveto tuloksista 

Kustannuksien, jotka ovat esitetty edellä, ei kuitenkaan voida hahmottaa todellisia 

kustannuksia, joita haavanhoito aiheuttaa Oulun kaupungille. Haavanhoidon kustannukset 

koostuvat lääkärin työnpanoksesta, hoitajan työnpanoksesta sekä haavanhoito välineistä ja 

tuotteista. Kyseessä saattaa olla suullinen lääkärin konsultaatio, hoitajakäynnillä saatetaan 

huomata haava ja hoitaja aloittavat hoidon tai potilaalle annetaan haavanhoitotuotteita 

mukaan. Näitä kaikkia ei kirjata tai tilastoida, joten niitä ei näy kuluissa. Apulaisylilääkäri 

Erkkilä totesi, että vaikka tässä pitäisi olla kaikki kustannukset, niitä ei ole.  
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Leikkauksien suhteen ei voida vetää johtopäätöksiä määrien lisääntymisestä. 

Kokonaismäärä lisääntyi, mutta itse toimenpidekoodin laittaa kirurgi ja leikkaustyyppi 

saattaa muuttua leikkauksen aikana eikä kirurgi välttämättä muuta leikkauskoodia lopuksi. 

Rajanveto eri toimenpiteiden välillä voi myös olla haastavaa, tehdäänkö revisioleikkaus vai 

haavan puhdistusleikkaus vai kenties revisio sekä ihonsiirre vai alaraajan painehaavan 

poisto ja korjaus. Alaraajan painehaavan puhdistus (QDG00) ja alaraajan painehaavan 

poisto ja korjaus (QDG10) voivat mennä sekaisin. Monessa kohdassa oli laitettu 

päätoimenpidekoodiksi QDG00 ja lisäkoodiksi Iho, split skin , omakudos, autografti 

(ZZA00). Sama oli havaittavissa QDG10:ssa eli sekoitetaanko nämä toimenpidekoodit 

keskenään.  

 

Haavapoliklinikan käyntimäärissä ei ollut laskua vaan potilaiden määrä on lisääntynyt 

keskimäärin 100 potilaalla, joka vuosi. Vaikuttaa siltä, ettei Oulun kaupungin perustamalla 

haavapoliklinikalla ei ollut vaikutusta OYS haavapoliklinikan käyntimääriin sillä näissä ei 

tapahtunut laskua. Tilastollista johtopäätelmää ei kuitenkaan voida tehdä pienestä 

aineistosta johtuen. Haavapoliklinikan käyntien määrään vaikuttaa uusien palveluiden 

tarjoaminen kuten jalkaterapeutit.  

 

Tarvitsemme systemaattisempaa ja tarkempaa kirjaamista sairauskertomuksiin. Tällaisella 

toimilla voimme tarkastella terveysekonomisia vaikutuksia ja panostaa ennaltaehkäisyyn ja 

sen tehokkuuteen. 
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VPKM-luokitus (Vaaleanpunainen, punainen, keltainen, musta-luokitus) 

Väri Haavan pinta Hoidon tavoite 

Vaalean punainen  Epitelisaatiokudosta Haava tulee suojata 

mekaaniselta ärsytykseltä ja 

venyttämiseltä. 

Punainen Granulaatiokudos Haava suojataan. Sidos, joka 

pitää haavan kosteana ja 

edistää uudiskudoksen 

muodostumista. 

Keltainen Fibriinikate Haava puhdistetaan 

mekaanisesti 

fibriinikatteesta esimerkiksi 

kyretillä. Tämän jälkeen 

sidos, joka puhdistaa haavaa 

esimerkiksi hopeatuote. 

Musta Nekroottinen kudos ”kostea” Haava puhdistetaan 

mekaanisesti nekroottinen 

kudos pois, kirurginen 

poisto. Tämän jälkeen sidos, 

joka puhdistaa haavaa 

esimerkiksi hopeatuote. 
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Syvyys:  Aste 0  Haavaa edeltävä 

tilanne tai parantunut 

haava. 

 Aste 1 Pinnallinen 

epidermiksen tai 

dermiksen läpi 

ulottuva haava 

 Aste 2 Jänteeseen tai 

nivelkapseliin 

ulottuva haava 

 Aste 3 Luuhun tai niveleen 

ulottuva haava 

Infektio ja iskemia: Luokka A Puhdas haava 

 Luokka B Infektoitunut, ei-

iskeeminen haava 

 Luokka C Iskeeminen 

infektoitumaton haava 

 Luokka D Iskeeminen 

infektoitunut haava 

Lähde: Suomen haavahoitoyhdistys Ry. Avoimen haavan VPKM-väriluokitus helpperi. 

2011 



Liite 2 
 

   
 

Diagnoosikoodi ja selite 

 

A46 Ruusu 

C50.91 Muun tai määrittämättömän paikan 

rintasyöpä duktaalinen kasvain 

E11.5 Aikuistyypin diabetes diabetekseen 

liittyvät ääreisverenkierron häiriöt 

G35 Pesäkekovettumatauti 

I70.2 Raajojen valtimoiden ateroskleroosi 

I70.8 Muun valtimon ateroskleroosi 

I70.9 Yleinen tai määrittämätön ateroskleroosi 

I74.3 Alaraajavaltimoiden veritulppa tai tukos 

I83.0 Alaraajojen säärihaava suonikohjujen 

yhteydessä 

I79.2 Muualla luokitettuun sairauteen liittyvä 

ääreissuonien sairaus 

I92.2*E11.5 Diabeteksen perifeerinen angiopatia 

aikuistyypin diabetes 

K60.3 Peräaukon fisteli 

L02.2 Vartalon ihopaise, äkämä tai ajos 

L02.3 Pakaran ihopaise, äkämä tai ajos 

L02.4 Raajan ihopaise, äkämä tai ajos 

L03.1 Raajan muun osan selluliitti 

L73.2 Märkivä apokriinisten hikirauhasten 

tulehdus 

L89 Makuuhaava 

L98.4 Muualla luokittamaton pitkäaikainen 

ihohaava 

N49.8 Miehen muun sukupuolielimen tulehdus 

S61.0 Sormen tai sormien haava ilman 

kynsivammaa 

S61.8 Ranteen tai käden muun osan haava 

S67.0 Peukalon tai muun sormen murskavamma 
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S67.8 Muun tai määrittämättömän ranteen tai 

käden osan murskavamma 

S81.8 Säären muun osan haava 

S91.3 Jalkaterän muun osan haava 

S92.4 Isovarpaan murtuma 

T04.3 Alaraajojen usean alueen murskavamma 

T35.3 Määrittämätön rintakehän, vatsan, alaselän 

ja/tai lantion paleltumavamma 

T81.0 Toimenpidettä komplisoinut 

verenvuoto/verenpurkauma 

T81.3 Muualla luokittamaton leikkaushaavan 

repeäminen 

T81.4 Muualla luokittamaton leikkauksen tai 

toimenpiteen jälkeen ilmenevä infektio 

T88.9 Määrittämätön kirurgisen tai muun 

lääketieteellisen hoidon komplikaatio 

T91.0 Kaulan tai vartalon haavan tai pinnallisen 

vamman myöhäisvaikutukset 

 

 

Toimenpidekoodi ja selite 

 

QBG99  Muu vartalon kroonisen haavan leikkaus 

QBG20  Vartalon kroonisen haavan poisto ja korjaus 

QBG10 Vartalon painehaavan poisto ja korjaus 

QBG00 Vartalon painehaavan puhdistusleikkaus, 

débridement 

QBB05  Vartalon syvän ihohaavan revisio ja 

mahdollinen sulku 

QCB05  Yläraajan syvän ihohaavan revisio ja 

mahdollinen sulku 

QCG20  Yläraajan kroonisen haavan poisto ja 

korjaus 
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QDB05 

 

Alaraajan syvän haavan revisio ja 

mahdollinen sulku 

QDG99 Muu alaraajan kroonisen haavan tai 

avanteen leikkaus 

QDG20 Alaraajan kroonisen haavan leikkaus 

QDG10 Alaraajan painehaavan poisto ja korjaus 

QDG00  Alaraajan painehaavan puhdistusleikkaus, 

débridement 

NHQ40  Varvasamputaatio 

NHQ30 Amputaatio jalkapöydän alueelta 

NGQ20  Sääriamputaatio 

NFQ20  Reisiamputaatio 

 


