
HOITOHENKILÖKUNTA 

 

Hengitysvajehoitajan osaamisvaatimukset  
 
1) Terveydenhuollon ammattitutkinto ja vähintään vuoden työkokemus keuhkosairauksien erikoisalalla sisältäen 

päivittäin hengitysvajepotilaiden happirikastin- ja kaksoispaineventilaatiohoitoa tai vastaavasti pitempi aika, 

mikäli ei hoida ko. potilaita päivittäin.  

2) Toimipaikka- ja täydennyskoulutusta tai aihepiirin ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja edellä 

määritellysti 

3) Aloittanut 50:lle potilaalle APAP- tai CPAP-hoidon, aloittanut tai säätänyt hoitotavoitteiden mukaan 80 potilaan 

(tai 80 hoitojakson aikana) 2PV-hoitoa ja 20 ASV-hoitoa. Selvitettävä mistä hoidoista (CPAP, APAP, 2PV, 

ASV) on laaja ja mistä vähäinen kokemus. 

3) Suorittanut hyväksytysti suullisen tai kirjallisen tentin osastonhoitajalle ja keuhkosairauksien erikoislääkärille 

teoreettisesta ja käytännön osaamisestaan, jonka jälkeen saanut keuhkoklinikan ylilääkärin tai hänen 

valtuuttamansa keuhkosairauksien erikoislääkärin myöntämän todistuksen osaamisestaan ja keuhkoklinikan 

ylilääkärin myöntämän kirjallisen luvan tehtävänsiirtoon. Lupa on uusittava viiden vuoden välein.  

 

Tuntee ja tietää 

a. hengitysvajauksen tyypit ja patofysiologian 

b. hengitysvajaukseen johtavat tavallisimmat sairaudet 

c. pitkäaikaisen happihoidon ja kaksoispaineventilaatiohoidon aloituskriteerit 

d. limantyhjennyksen keinot 

e. toimipaikassaan happihoidossa ja kajoamattomassa hengitystukihoidossa käytettävien erilaisten 

laitteiden ominaisuudet, toimintaperiaatteet ja säätömahdollisuudet ja ymmärtää hengitysilman 

kostutuksen tärkeyden 

f. happi- ja kaksoispaineventilaatiohoidossa käytettävien letkujen, viiksien ja maskien eri tyypit ja 

niiden huollon 

g. happirikastin- ja kaksoispaineventilaatiohoitojen hyödyt ja riskit 

h. henkitorviavanteen hoidon periaatteet 

i. valtimoverikaasuanalyysin ottamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet ja riskit 

j. hengitysvajepotilaan liikunnallisen kuntoutuksen periaatteet 

k. aihepiiriin liittyvät Käypä hoito-suositukset (Keuhkoahtaumatauti, Äkillinen hengitysvajaus, 

Uniapnea, Alahengitystieinfektiot (aikuiset), Kuolevan potilaan oireiden hoito) 

l. aihepiiriin liittyvät paikalliset ja kansalliset ohjeet 

m. sairaalansa hengitysvajauksen ja uniapnean hoitoprosessit sekä alueelliset hoitoketjut 

n. milloin konsultoi keuhkolääkäriä erikseen sovittujen kriteerien mukaan 

o. hengityshoitolaitteiden ja muiden tarvikkeiden lainausperiaatteet  

p. hoitotahdon, DNR-päätöksen ja saattohoidon merkityksen 

q. hengitysvajeen saattohoidon periaatteet ja lääkitysmahdollisuudet mukaan lukien palliatiivinen 

sedaatio 

 

Osaa 

r. säätää itsenäisesti happirikastimen, korkeavirtauksisen happilaitteen ja erilaiset toimipaikassaan 

hengitysvajauksen hoidossa käytettävät laitteet 

s. ottaa valtimoverikaasunäytteen ruiskulla ja/tai arteriakanyylista  

t. tulkita valtimoverikaasuanalyysin ja kapillaariastrupin tulokset ja tehdä tarvittavat muutokset 

happihoidon tai kaksoispaineventilaattorin säädöissä lääkärin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi 



u. tulkita oksimetriseurannan ja transkutaanisen hiilidioksidimittauksen tuloksia ja tehdä niiden 

perusteella asianmukaiset muutokset hengityshoitolaitteen säätöihin lääkärin asettamien tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

v. katsoa hengitystukihoidossa käytettävien laitteiden tallentamat hoitotiedot, tulkita niitä ja tehdä 

tarvittaessa muutokset laitteen säätöihin lääkärin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi 

w. osaa valita ja sovittaa sopivan maskin hengitystukihoitoa saavalle potilaalle 

x. osaa ohjata laitteen kotihoidon potilaalle 

y. tarkistaa ja ohjata keuhkosairauksissa käytettävien inhaloitavien lääkkeiden ottotekniikan 

z. tunnistaa vajaaravitsemuksen, ohjata sekä alipainoisen että liikapainoisen ravitsemusta ja 

liikuntaohjausta 

å. tulkita etäseurantatietoa ja muuttaa tarvittaessa säätöjä sen perusteella lääkärin asettamien 

tavoitteiden saavuttamiseksi 

ä. keskustella potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitotahdosta ja hänelle tehdyn DNR- tai 

saattohoitopäätöksen merkityksestä 

ö. tukea potilasta ja hänen läheisiään saattohoitoon ja eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa 

ja ohjata potilaan tarvittaessa erityistyöntekijöille tai palliatiiviseen hoitoyksikköön 

aa. ohjata perusasiat tupakkavieroituksesta potilaalle 

bb. kouluttaa ja kehittää hengitysvajeen hoitoa omassa toimipaikassaan 

 

 

Keuhkosairauksien valvontayksikössä toimivan hengitysvajehoitajan tulee lisäksi osata  

a.  erottaa normaalit hengitysäänet epänormaaleista stetoskoopin avulla 

b.  tunnistaa sydämen rytmihäiriöitä ja erottaa niistä henkeä uhkaavat muutokset  

c.  tarkkailla tajunnantasoa ja vitaalitoimintoja, tunnistaa muutokset ja toimia tilanteen edellyttämällä 

tavalla  

d.  valvontamonitorien käyttö 

e.  avustaa potilaan hengitystä hengityspalkeen avulla 

f.  henkitorviavannepotilaan hoito 

g.  sedatoivien lääkkeiden hoidon erityispiirteet ja toteuttaa palliatiivinen sedaatio lääkärin ohjeiden 

mukaan 

h.  avustaa intubaatiossa 

i.  avustaa tyhjennysbronkoskopiassa 

j.  avustaa arteria-, subclavia- ja trakeakanyylin sekä pleuradreenin laitossa ja vaihdossa  

k.  ottaa verinäytteitä subclaviakanyylista, poistaa subclaviakanyylin ja pleuradreenin 

l.  aloittaa ja toteuttaa invasiivisen verenpaineen mittaamisen ja tunnistaa muutokset 

m. perfuusorien, infuusiolaskureiden ja kipupumpun käyttö 

n.  hemodynamiikkaa vakauttavan lääkehoidon erityispiirteet 

o. tehostetun nestetasapainon seurannan ja säätelyn 

p. toteuttaa ja arvioida parenteraalisen ja enteraalisen ravitsemushoidon 

q. hoitaa kipua ja hengenahdistusta eri menetelmin 

r. kouluttaa mm. luentoja pitämällä muita terveydenhuollon ammattilaisia 

 

 

 

Koulutus osaamisvaatimusten saavuttamiseksi 

 
1) TYKS Uni- ja hengityskeskuksen järjestämä koulutus (voidaan korvata vastaavalla 

muun järjestäjän koulutuksella) 

 



A. Luennot 2+1 pv  

1. Hengitysvajaukseen johtavat tavallisimmat sairaudet 

2. Akuutti hengitysvajaus 

3. Krooninen hengitysvajaus  

4. Kroonisen keuhkosairaudesta johtuvan hengitysvajauksen 2PV-hoito  

5. Neuromuskulaaripotilaan 2PV-hoito  

6. Happihoito  

7. Valtimoverikaasuanalyysin, ihohiilidioksidimittausten ja oksimetrirekisteröinnin tulkinta ja 

vaikutus 2PV:n säätöihin  

8. 2PV-hoidon etäseuranta  

9. Tutustuminen keuhkosairauksien vuodeosastoon 1 ja hengitysvajepoliklinikkaan 

10. Hemodynamiikkaa vakauttava lääkehoito  

11. Ventilaatio henkitorviavanteen kautta  

12. Inhaloitavat keuhkoahtaumataudin lääkkeet  

13. Hengitysvajepotilaan liikunnallinen kuntoutus  

14. Hengitysvajepotilaan ravitsemus  

15. Limantyhjennyksen keinot ja hengenahdistuksen fysioterapeuttinen hoito 

16. Tupakasta vieroitus  

17. Elämän loppuvaiheen puheeksiottaminen hengitysvajepotilaalla 

18. Hoitolinjaukset ja saattohoitovaiheen lääkitys palliatiivinen sedaatio mukaan lukien 

19. Koneista ja tropeista ei apua – pyydetään pastori paikalle  

20. Hengenahdistuksen syyt ja mekanismit  

21. Limaisuuden ja nielemisvaikeuksien hoito neuromuskulaaripotilaalla  

22. Pleuranesteen ja askiteksen hoito osastolla ja kotona  

23. Tukehtuminen uhkana – ahtauttavan hengitystieprosessin hoito  

 

 

B. Verkko-opetus  

1. Keuhkojen auskultaatio 

2. Astrupin tulkintaa 

3. Hoito-ohjeet.fi – trakeostomoidun potilaan hoito  

4. Virtuaalisairaalan Unihäiriöiden ja hengitysvajeen virtuaalikeskuksen hengitysvajeosion 

materiaali 

 

 

2) Toimipaikkakoulutus  
1. Omassa toimipaikassa happihoidossa ja kajoamattomassa hengitystukihoidossa käytettävien 

erilaisten hoito- ja seurantalaitteiden ominaisuudet, toimintaperiaatteet ja säätömahdollisuudet 

sekä laitteiden, kostuttimen maskin ja letkun huollon ohjaus 

2. Valtimoverikaasuanalyysin itsenäinen ottaminen (ruiskulla/arteriakanyylista) ja siihen liittyvät 

riskit  

3. Sopivan maskin valinta ja sovittaminen hengitystukihoitoa saavalle potilaalle  

4. Keuhkosairauksissa käytettävien inhaloitavien lääkkeiden inhalaatiotekniikan ohjaus 

5. Potilaan hengityksen avustaminen hengityspalkeen avulla 

6. Intubaatiossa avustaminen 

7. Tyhjennysbronkoskopiassa avustaminen 

8. Arteria-, subclavia- ja trakeakanyylin sekä pleuradreenin laitossa ja vaihdossa avustaminen  

9. Verinäytteiden otto subclaviakanyylista, subclaviakanyylin ja pleuradreenin poistaminen 

10. Invasiivisen verenpaineen mittaaminen 

11. Perfuusorien, infuusiolaskureiden ja kipupumpun käyttö 

12. Tehostetun nestetasapainon seuranta ja säätely 



 

 

3) Muu koulutus  
1. Muuta aihepiirin kansainvälistä, kansallista, alueellista tai toimipaikan luento- tai 

pienryhmäkoulutusta vähintään 24 h 

2. Laitevalmistajien käyttökoulutukset 

3. Oman toimipaikan hengitysvajauksen hoitoon hyvin perehtyneiden lääkärien antama koulutus 

4. Oman toimipaikan kuntoutusohjaajan antama koulutus 

5. Oman tai muun toimipaikan kokeneiden hengitysvajauksen hoitoon perehtyneiden hoitajien 

antama koulutus 

 

 

4) Omatoiminen opiskelu  
1. Käypä hoito-suositukset: Äkillinen hengitysvajaus, Keuhkoahtaumatauti, Uniapnea, 

Alahengitystieinfektiot ja Palliatiivinen hoito ja saattohoito  

2. Paikallinen ja kansallinen aihepiiriin liittyvä ohjeistus ja oman työpaika hoitoprosessien ja 

alueellisten hoitoketjujen sisältö 

3. Aihepiiriin liittyvät kappaleet kirjasta Kaarteenaho R, Brander P, Halme M, Kinnula V (toim). 

Keuhkosairaudet, Duodecim 2013 (viimeisin painos)  

4. Seuraavat suomenkieliset artikkelit:  

1) Anttalainen U. Hengitysvajaus. Lääkärin käsikirja 21.8.2016 

2) Uusaro A, Okkonen M. Miten hoidan akuuttia hengitysvajausta? Duodecim 

2018;134:183-9.  

3) Kava T. Tunnistatko Pickwick-oireyhtymän. Lääkärilehti 2010; 65:1398. -96. 

4) Saaresranta T, Anttalainen U, Polo O: Kaksoispaineventilaatio kroonisessa 

ventilaatiovajauksessa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(17):1797-

807. 

5) Lehto J, Toikkanen V, Saarto T. Hengenahdistuksen palliatiivinen hoito. Lääkärilehti 

2011;66(13):1089  

6) Vuori A, Siirala W, Saaresranta T, Anttalainen U. NIV on oiva apu hengenahdistuksen 

palliatiivisessa hoidossa. Lääkärilehti 2011; 66(19):1559. 

7) Hirvonen O, Pöyhiä R. Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan DNR-päätös - uskallanko 

ottaa puheeksi? Duodecim 2016;132:844-9. 

5. ERS Practical Handbook of Noninvasive Ventilation. Toim. Anita K. Simonds 2015. DOI: 

10.1183/9781849840767.eph01 ISBN (electronic): 978-1-84984-076-7 

6. Trafin kulloinkin voimassa oleva ohjeistus ajoterveyden osalta 

(https://www.trafi.fi/filebank/a/1495180076/57cc5f81dab60b5ac3994097f3d1a0b2/25315-

Trafi_Ajoterveyden_arviointiohjeet_laakareille_2017_05_16.pdf) 

 

 

Uniapneahoitajan osaamisvaatimukset 

 
1) Terveydenhuollon ammattitutkinto ja täysipäiväistä uniapneahoitajan työtä tulee olla vähintään vuosi, 

kaksi vuotta jos työajasta 50 – 75 % ja kolme vuotta jos työajasta alle 50 % liittyy uneen. 

2) Toimipaikka- tai täydennyskoulutusta tai ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja 30 op,  

3) Suorittanut hyväksytysti suullisen tai kirjallisen tentin osastonhoitajalle ja keuhkosairauksien 

erikoislääkärille teoreettisesta ja käytännön osaamisestaan, jonka jälkeen saanut keuhkoklinikan 

ylilääkärin tai hänen valtuuttamansa keuhkosairauksien erikoislääkärin myöntämän todistuksen 



osaamisestaan ja keuhkoklinikan ylilääkärin myöntämän kirjallisen luvan tehtävänsiirtoon. Lupa on 

uusittava viiden vuoden välein. 

4) Kardiorespiratorisen polygrafian (yöpolygrafia) suorittaminen polikliinisesti tai sairaalassa 100 

potilaalla. Mikäli hakijan organisaatiossa ei tehdä yöpolygrafiaa edellytetään, että hakeva 

uniapneahoitaja on itsenäisesti aloittanut, purkanut sekä varmistanut yöpolygrafian laadun kymmenelle 

potilaalle 

5) Aloittanut 150:lle potilaalle uniapnean laitehoidon. Selvitettävä mistä hoidoista (CPAP, APAP, 2PV, 

ASV) on laaja ja mistä vähäinen kokemus. 

6) Tuntee ja tietää 

a. unen ja hengityksen fysiologian perusteet 

b. klinikassa käytössä olevat uniapneapotilailla käytettävät kyselylomakkeet 

c. perusperiaatteet uniapnean diagnostiikasta  

d. uniapnean tyypit sekä patofysiologian ja fenotyypin vaikutuksen hoitoon 

e. uniapnean eri hoitomuodot ja niiden aloituskriteerit 

f. alkoholin ja tupakoinnin vaikutuksen uniapneaan 

g. keskeiset lääkkeiden vaikutukset uneen ja unenaikaiseen hengitykseen 

h. hengitysvajaukseen johtavat tavallisimmat sairaudet 

i. erotusdiagnostisia sairauksia uniapnean kaltaisten oireiden aiheuttajina 

j. pitkäaikaisen happihoidon, kaksoispaineventilaatiohoidon ja ASV-hoidon aloituskriteerit (eli milloin 

CPAP-hoito ei enää riitä) 

k. CPAP- käytettävien laitteiden letkujen, viiksien ja maskien eri tyypit ja niiden huollon 

l. hengitysilman kostutuksen merkityksen 

m. aihepiiriin liittyvät Käypä hoito-suositukset: Lihavuus (aikuiset), Liikunta, Tupakkariippuvuus ja 

tupakasta vieroitus, Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), Unettomuus 

n. aihepiiriin paikalliset ja kansalliset ohjeet mukaan lukien Trafin ohjeet ajoterveydestä ja alueelliset 

hoitoketjut 

o. milloin konsultoi lääkäriä erikseen sovittujen kriteerien mukaan 

p. hengityshoitolaitteiden ja muiden tarvikkeiden lainaus- ja suoratoimitusperiaatteet paikallisten 

toimintatapojen mukaan 

7) Osaa 

a. ohjata, aloittaa, purkaa ja varmistaa kardiorespiratorisen yöpolygrafian laadun 

b. tulkita toimipaikassan uniapneapotilailla käytettävien kyselylomakkeiden tulokset 

c. ohjata ja motivoida potilasta hoitoon sitoutumisessa 

d. ohjata uniapnean elintapahoidot, asentohoidon ja CPAP-hoidon ja informoida uniapneakisko- ja 

leikkaushoidon kriteereistä 

e. ohjata unenhuoltoa sekä tuntee pääperiaatteet unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta 

f. säätää itsenäisesti erilaiset toimialueellaan uniapnean hoidossa käytössä olevat CPAP -laitteet 

g. epäillä hengitysvajetta oireiden tai pitkäaikaisessa CPAP-hoidossa käyttötuntien muuttumisen 

perusteella riskipotilailla, joilla on uniapnean lisäksi muita hengitykseen vaikuttavia sairauksia ja 

tarvittaessa konsultoida lääkäriä  

h. katsoa hengitystukihoidossa käytettävien laitteiden tallentamat hoitotiedot, tulkita niitä ja tehdä 

tarvittaessa muutokset laitteen säätöihin 

i. valita ja sovittaa sopivan maskin potilaalle 

j. ohjata kostuttimen käytön 

k. ohjata hengityslaitteen, maskin ja letkun kotihuollon potilaalle 

l. tarkistaa ja ohjata keuhkosairauksissa käytettävien inhaloitavien lääkkeiden ottotekniikan 

m. tulkita etäseurantatietoa ja muuttaa tarvittaessa säätöjä sen perusteella 

n. kouluttaa mm. luentoja pitämällä muita terveydenhuollon ammattilaisia 

 

 

Koulutus osaamisvaatimusten saavuttamiseksi 



 

1) TYKS Uni- ja hengityskeskuksen järjestämä koulutus (voidaan korvata vastaavalla 

muun järjestäjän antamalla koulutuksella) 
 

A. Luennot 3 pv 
 

1. Unenaikaisen hengitysfysiologian perusteet, obstruktiivisen ja sentraalisen uniapnean patofysiologia  

2. Uniapnean riskitekijät, oireet, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka mukaan lukien kyselylomakkeiden 

käyttö Unipäiväkirja, aktigrafia ja kardiorespiratorinen yöpolygrafia  

3. Uniapnean eri hoitomuodot, niiden aloituskriteerit ja vaikutukset  

4. Painonhallinta  

5. Uniapnea ja liitännäissairastavuus  

6. Naisten uniapnea  

7. Uniapnean fenotyypitys  

8. CPAP-hoidon etäseuranta  

9. CPAP-hoitoon sitoutuminen ja potilasohjaus  

10. Ongelmanratkaisua  

11. Unettomuusoireisen uniapneapotilaan hoito  

12. Hengitysvajaukseen johtavat tavallisimmat sairaudet ja pitkäaikaisen happihoidon, 

kaksoispaineventilaatiohoidon sekä ASV-hoidon perusperiaatteet  

13. Ajoterveys  

14. Suomalaisten uniongelmien ja unen keston epidemiologiaa  

15. Unen fysiologia, vuorokausirytmin säätely ja yleisimmät unihäiriöt  

16. Uniapnea unettomuuden taustalla  

17. Perussairauksien aiheuttama väsymys  

18. Unettomuuden lääkkeetön hoito  

19. Unettomuuden hoito psykiatrin näkökannalta ja unettomuuden lääkinnällinen hoito  

 

 

B. Verkko-opetus 

 

1. Virtuaalisairaalan Unihäiriöiden ja hengitysvajeen virtuaalikeskuksen uniapneaosion materiaali 

2. Ongelmanratkaisua (potilastapauksia) 

 

 

2) Toimipaikkakoulutus 
 

1. Milloin konsultoi lääkäriä erikseen sovittujen kriteerien mukaan 

2. Hengityshoitolaitteiden ja muiden tarvikkeiden lainaus- ja suoratoimitusperiaatteet paikallisten 

toimintatapojen mukaan 

3. Oman toimipaikan uniapneapotilailla käytettävien kyselylomakkeiden tulosten tulkinta  

4. Oman toimialueen uniapnean hoidossa käytössä olevien CPAP -laitteiden säätäminen ja etäseuranta 

5. Hoidon porrastus omalla toimialueella 

6. Sopivan maskin valinta ja sovittaminen sekä laitteen, kostuttimen maskien ja letkujen huollon ohjaus 

7. Keuhkosairauksissa käytettävien inhaloitavien lääkkeiden inhalaatiotekniikan ohjaus 

8. Laitevalmistajien käyttökoulutukset 

9. Uniapnean hoitoon hyvin perehtyneiden lääkärien antama koulutus 

10. Kokeneiden uniapnean hoitoon perehtyneiden hoitajien antama koulutus 

 

 



3) Omatoiminen opiskelu 

 
1) Käypä hoito-suositukset: Lihavuus (aikuiset), Liikunta, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus, 

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), Unettomuus 

2) Uniapnean alueelliset hoitoketjut 

3) Paikalliset ja kansalliset aihepiiriin liittyvät ohjeet  

4) Keuhkosairauksien oppikirjan (viimeisin painos) aihepiiriin liittyvät kappaleet 

5) Seuraavat suomenkieliset artikkelit:  

a. Trafin kulloinkin voimassa oleva ohjeistus uniapnean osalta 

(https://www.trafi.fi/filebank/a/1495180076/57cc5f81dab60b5ac3994097f3d1a0b2/25315-

Trafi_Ajoterveyden_arviointiohjeet_laakareille_2017_05_16.pdf) 

b. Anttalainen U, Kalleinen N. Uniapnea ja sydän- ja verisuonisairaudet. Suom Lääkäril 2014;69(48):3267-

3272. 

c. Anttalainen U. Naisten uniapnea - tunnistammeko sen erityispiirteet? Suom Lääkäril 2011;66(10):819-

825 

d. Lassila K, Jernman R, Uotila J, Mäenpää J, Polo O. Unenaikaiset hengityshäiriöt raskauden aikana - pre-

eklampsian enne? Duodecim 2014;130(22-23):2290-4. 

e. Salomaa E-R, Myllylä M, Kurki S, Anttalainen U, Virkkala J, Saaresranta T, Laitinen T. 

Uniapneapotilas 2000-luvulla: kenelle CPAP-hoito aloitetaan ja miten siihen sitoudutaan? Duodecim 

2013;129(20):2175-82. 

f. Markkula J, Lamusuo S. Unen erityishäiriöt – miten tutkin, miten hoidan?.  

http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL122017-794.pdf 

g. Järnefelt H. Psykologiset hoitomuodot tehoavat unettomuuteen. 
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL122017-776.pdf 

h. Aihepiiriin liittyvät toimipaikan, alueelliset, kansalliset tai kansainväliset koulutustilaisuudet viimeisen 5 

vuoden ajalta. Koulutusta tulee olla vähintään viisi täysipäiväistä (yht. n. 40 h) koulutusta. 

 

 
 

 

 

 

Unitutkimushoitajan osaamisvaatimukset 
  
Tekee itsenäisesti: yöpolygrafia, unipolygrafia, MSLT, MWT, aktigrafia, laajat 10-20-järjestelmän 

mukaiset video-unipolygrafiat, tarvittaessa CPAP-aloitus.  

Suomen Unitutkimusseuran ja Suomen Unihoitajaseuran hyväksymä unitutkimushoitajan pätevyys tai  

toimipaikkakoulutettu KNF-hoitaja jolla:  

a. Työkokemusta unilaboratoriossa .  

b. Toimipaikka- ja täydennyskoulutusta tai ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja unidiagnostiikasta  

c. Tuntee ja tietää  

 

 

 

 unenaikaiseen hengitykseen  

http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL122017-794.pdf


hoitoketjut  

 

d. Osaa  

a ja purkaa unipolygrafian, yöpolygrafian, MSLT- ja MWT- tutkimukset, 

aktigrafiatutkimuksen sekä tarvittaessa ohjata CPAP-hoidon aloituksen  

 

- ja unipolygrafiat (luokitella mm. hengitystapahtumat, jalkaliikkeet ja 

univaiheet)  

 

–laitteet  

 

Teoreettinen koulutus  

a. Unihäiriöiden alueelliset hoitoketjut  

b. Paikalliset ja kansalliset aihepiiriin liittyvät ohjeet  

c. Kliinisen neurofysiologian oppikirjan (viimeisin painos) aihepiiriin liittyvät kappaleet  

 

Käytännön koulutus  

a. Laitevalmistajien koulutukset  

b. Unihäiriöiden tutkimiseen perehtyneiden lääkärien antama koulutus  

c. Unihäiriöiden tutkimukseen perehtyneiden kokeneiden hoitajien antama koulutus  

 

 

Yöpolygrafiahoitajan osaamisvaatimukset  
 
Tekee itsenäisesti: yöpolygrafia, tarvittaessa CPAP-aloitus  

 

Suomen Unitutkimusseuran ja Suomen Unihoitajaseuran hyväksymä uniapneahoitajan pätevyys tai  

a. Soveltuva terveydenhuollon koulutus.  

b. Toimipaikka- ja täydennyskoulutusta tai ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja unidiagnostiikasta.  

c. Tuntee ja tietää  

 

 

 

kaan  

 

d. Osaa  

 

 

-laitteet ja ohjata 

CPAP-hoidon aloituksen  

 

Teoreettinen koulutus  

a. Uniapnean alueelliset hoitoketjut  

b. Paikalliset ja kansalliset aihepiiriin liittyvät ohjeet  



c. Kliinisen neurofysiologian oppikirjan (viimeisin painos) aihepiiriin liittyvät kappaleet  

d. Aihepiiriin liittyvät toimipaikan, alueelliset, kansalliset tai kansainväliset koulutustilaisuudet  

Käytännön koulutus  

a. Laitevalmistajien koulutukset  

b. Uniapnean tutkimiseen perehtyneiden lääkärien antama koulutus  

c. Uniapnean tutkimukseen perehtyneiden kokeneiden hoitajien antama koulutus  

 

 

Lasten unitutkimushoitajan osaamisvaatimukset  

 
Tekee itsenäisesti: yöpolygrafia, unipolygrafia, MSLT, MWT, aktigrafia.  

Suomen Unitutkimusseuran ja Suomen Unihoitajaseuran hyväksymä unitutkimushoitajan pätevyys tai  

toimipaikkakoulutettu EEG:n osaava KNF-hoitaja  

jolla:  

a. työkokemusta unilaboratoriossa .  

b. Toimipaikka- ja täydennyskoulutusta tai ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja lasten 

unidiagnostiikasta  

c. Tuntee ja tietää  

n fysiologian perusteet lapsilla  

 

 

 

d. Osaa  

a ja purkaa paikallisesti käytössä olevat tutkimukset  

- ja unipolygrafiat (luokitella mm. hengitystapahtumat, jalkaliikkeet ja 

univaiheet)  

 

 

Teoreettinen koulutus  

a. Lasten unihäiriöiden alueelliset hoitoketjut  

b. Paikalliset ja kansalliset aihepiiriin liittyvät ohjeet  

c. Kliinisen neurofysiologian oppikirjan (viimeisin painos) aihepiiriin liittyvät kappaleet  

 

Käytännön koulutus  

a. Laitevalmistajien koulutukset  

b. Lasten unihäiriöiden tutkimiseen perehtyneiden kokeneiden lääkärien antama koulutus  

c. Lasten unihäiriöiden tutkimukseen perehtyneiden kokeneiden hoitajien antama koulutus  

 

 

Lasten yöpolygrafiahoitajan osaamisvaatimukset  
 

Tekee itsenäisesti: yöpolygrafia.  

Suomen Unitutkimusseuran ja Suomen Unihoitajaseuran hyväksymä uniapneahoitajan pätevyys tai 

unitutkimushoitajan pätevyys, tai  

a. Soveltuva terveydenhuollon koulutus  



b. Toimipaikka- ja täydennyskoulutusta tai ammatillisia lisä- tai erikoistumisopintoja unidiagnostiikasta  

c. Tuntee ja tietää perusperiaatteet lasten uniapnean diagnostiikasta ja milloin konsultoi lääkäriä erikseen 

sovittujen kriteerien mukaan  

d. Osaa aloittaa ja purkaa yöpolygrafiatutkimuksen ja tarvittaessa luokitella hengitystapahtumat ja 

jalkaliikkeet  

 

Teoreettinen koulutus  
a. Lasten uniapnean alueelliset hoitoketjut  

b. Paikalliset ja kansalliset aihepiiriin liittyvät ohjeet  

c. Kliinisen neurofysiologian oppikirjan (viimeisin painos) aihepiiriin liittyvät kappaleet  

d. Aihepiiriin liittyvät toimipaikan, alueelliset, kansalliset tai kansainväliset koulutustilaisuudet  

 

Käytännön koulutus  
a. Laitevalmistajien koulutukset  

b. Uniapnean tutkimiseen perehtyneiden lääkärien antama koulutus  

c. Lasten uniapnean tutkimukseen perehtyneiden kokeneiden hoitajien antama koulutus  

 

 

 

Hengitysfysioterapeutin osaamisvaatimukset 
 

Osaa  

1) Havainnoida, evaluoida ja mitata hengitysfunktiota (mikrospirometri, MIP, MEP, PCF, 6-min 

kävelytesti, rintakehän liikkuvuuden mittaus, hengitysfrekvenssi, hengityksen syvyys, palleahengitys), 

toiminta- ja liikuntakykyä huomioiden potilaan perussairauden aiheuttamat vaatimukset/rajoitteet  

2) Ohjata normaalia ja ”taloudellista” hengitystä ja ohjata erottamaan hengästyminen hengenahdistuksesta  

3) Ohjata liman tyhjennyslaitteita (sairaalan laitevalikoiman mukaan), sisäänhengitysharjoittelulaitteita 

(sairaalan laitevalikoiman mukaan) ja tekniikoita (asentohoito, vesi-PEP, paljehengitys, Acapella®, Cough 

Assist®, Coach2, Cliniflo, 2PV-laite ym.)  

4) Ohjata rentoutuskeinoja – ja asentoja hengenahdistuksen lievittämiseksi  

5) Ohjata liikunnallista kuntoutusta yleiskunnon ylläpitämiseksi ja hengenahdistuksen lievittämiseksi  

6) Arvioida tarvetta ja ohjata liikkumisen apuvälineiden käyttöä kotona selvitymiseksi  

7) Motivoida liikkumaan ja lihaskuntoharjoitteluun  

8) Antaa hyperventilaatiopotilaan ohjausta  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÄÄKÄRIT 

 

Kliinisneurofysiologisia tutkimuksia suorittavien tai lausuvien 

lääkärien osaamisvaatimukset 
  
Osaamisvaatimukset koskevat erikoisalasta riippumatta lääkäreitä, jotka tekevät tai lausuvat näitä 

tutkimuksia.  

 

Yliopistotaso:  
Univastuulääkärinä toimivan KNF-erikoislääkärin osaamisvaatimukset  

a. Unilääketieteen erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai  

b. Laaja teoreettinen osaaminen ja käytännön kokemus uni-ja vireystilahäiriöiden KNF-diagnostiikasta 

sisältäen vähintään 100 analysoitua ja lausuttua unipolygrafiaa sekä vähintään 100 analysoitua ja lausuttua 

tutkimusta jokaisesta muusta tutkimustyypistä, jota yksikkö tarjoaa (yöpolygrafia, MSLT, MWT, 

aktigrafia).  

 

Keskussairaala:  

3. Jos vain minimiresurssit: Osaamisvaatimuksena KNF-erikoislääkäri.  

4. Jos myös unipolygrafia ja/tai MSLT ja/tai aktigrafia: vastuulääkäri on KNF-lääkäri, jolla on 

erityisosaamista unesta  

a. Unilääketieteen erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai  

b. teoreettista osaamista ja käytännön kokemusta uni- ja vireystilahäiriöiden KNF-diagnostiikasta, sisältäen 

vähintään 50 analysoitua ja lausuttua tutkimusta jokaisesta muusta tutkimustyypistä, jota yksikkö tarjoaa.  

c. Jos vain yöpolygrafia: Vastuulääkäri on KNF-erikoislääkäri tai muun soveltuvan alan erikoislääkäri, jolla 

on erityisosaamista unesta, sisältäen vähintään 50 analysoitua ja lausuttua yöpolygrafiaa.  

 

Perustaso:  
Ostopalveluista vastaavan lääkärin tulee olla soveltuvan alan erikoislääkäri, jolla on unilääketieteen 

erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai laaja teoreettinen osaaminen ja käytännön 

kokemus uni-ja vireystilahäiriöiden diagnostiikasta tai hoidosta, sisältäen 12 kk työskentelyä yksikössä, 

jossa tutkitaan tai hoidetaan unihäiriöpotilaita. Ellei näin ole, yliopistosairaalan tai keskussairaalan KNF-

univastuulääkäri arvioi tilattavien unitutkimusten ja lausuntojen laadun.  

 

 

Lasten kliinisneurofysiologisia tutkimuksia suorittavien tai 

lausuvien lääkärien osaamisvaatimukset  
 
Yliopistotaso:  
1. KNF-univastuulääkärin osaamisvaatimukset  

a. Unilääketieteen erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai  

b. laaja teoreettinen osaaminen ja käytännön kokemus uni-ja vireystilahäiriöiden KNF-diagnostiikasta 

sisältäen vähintään 100 analysoitua ja lausuttua lasten unipolygrafiaa, joista vähintään 50 on alle 6kk 



ikäisten imeväisten tutkimuksia, sekä vähintään 50 analysoitua ja lausuttua tutkimusta jokaisesta muusta 

tutkimustyypistä, jota yksikkö tarjoaa (MSLT, MWT, aktigrafia).  

2. Muun soveltuvan alan erikoislääkäri, jonka kanssa univastuu erityistapauksissa jaetaan: unilääketieteen 

erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai laaja teoreettinen osaaminen ja käytännön 

kokemus lasten unidiagnostiikasta sisälten vähintään 100 analysoitua ja lausuttua tutkimusta niiden uni-ja 

vireystutkimusten osalta, joita vastuunjakosopimus koskee.  

 

Keskussairaala:  
1. Jos vain minimiresurssit: Osaamisvaatimuksena kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri.  

2. Jos myös unipolygrafia, MSLT, aktigrafia tai yöpolygrafia harkitusti yli 12-v lapsille: vastuulääkäri on 

KNF-lääkäri, jolla on erityisosaamista unesta:  

a. Unilääketieteen erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai  

b. teoreettinen osaaminen ja käytännön kokemus uni-ja vireystilahäiriöiden KNF-diagnostiikasta sisältäen 

vähintään 50 analysoitua ja lausuttua lasten unipolygrafiaa, sekä vähintään 50 analysoitua ja lausuttua 

tutkimusta jokaisesta muusta tutkimustyypistä, jota yksikkö tarjoaa (MSLT, MWT, aktigrafia), nämä voivat 

olla joko aikuisten tai lasten tutkimuksia.  

 

Perustaso: Ostopalveluista vastaavan lääkärin tulee olla soveltuvan alan erikoislääkäri, jolla on 

unilääketieteen erityispätevyys tai eurooppalainen somnologin tutkinto tai laaja teoreettinen osaaminen ja 

käytännön kokemus uni-ja vireystilahäiriöiden diagnostiikasta tai hoidosta, sisältäen 12 kk työskentelyä 

yksikössä jossa tutkitaan tai hoidetaan unihäiriöpotilaita. Ellei näin ole, yliopistosairaalan tai 

keskussairaalan KNF-univastuulääkäri arvioi tilattavien unitutkimusten ja lausuntojen laadun.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAIRAALAFYYSIKOT 

 

Sairaalafyysikon osaamisvaatimukset uni- ja 

vireystilahäiriötutkimuksissa (lapset ja aikuiset)  
 
Yliopistosairaala:  
Univastuufyysikko: KNF-erikoissairaalafyysikko tai sairaalafyysikon koulutus ja eurooppalainen 

somnologitutkinto tai sairaalafyysikon koulutus ja riittävä kokemus uni- ja vireystilatutkimuksista sisältäen 

6 kk työskentelyä unilaboratoriossa tai unitutkimuksia suorittavassa yksikössä.  

 

Keskussairaala:  
Sairaalafyysikko, jolla kokemusta KNF:stä ja mahdollisuus konsultoida yo-sairaalan fyysikkoa   

 

 
 

 

 


