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Vasemman sepelvaltimon päähaaran
pallolaajennus ja stentin asennus
Ohitusleikkauksella on vakiintunut asema vasemman sepelvaltimon päähaaran ahtauman
hoidossa. Lääkkeiden ja toimenpidevälineiden kehityksen myötä hoitokäytännöt ovat
muuttumassa, ja myös hoito pallolaajennuksella ja stentin asennuksella on yleistynyt.
Ulkomaisissa tutkimuksissa on hiljattain saatu hyviä tuloksia vasemman sepelvaltimon
päähaaran pallolaajennustoimenpiteistä, ja myös omassa sairaalassamme kerätyssä aineistossa varhaiset hoitotulokset ovat olleet lupaavia. Suojaamattoman päähaaran pallolaajennus tehtiin 34 potilaalle. Keskimäärin 9 ± 4 kuukauden seurannassa ongelmat olivat
vähäisiä ja kaikki potilaat olivat elossa. Ohitusleikkaus on vasemman sepelvaltimon päähaaran ahtauman suositustenmukainen hoitomuoto. Pallolaajennus on vaihtoehto kirurgialle silloin, kun ohitusleikkauksen riskit ovat suuret. Pallolaajennusta voidaan harkita
myös, kun ahtauma soveltuu anatomisesti hyvin toimenpiteeseen ja potilaan kanssa on
arvioitu eri hoitomuotojen etuja ja haittoja.

N

oin 5 %:lla sepelvaltimoiden varjoaine‑
kuvaukseen ohjatuista potilaista todetaan
merkittävä ahtauma vasemman sepelvalti‑
mon päähaarassa. Useiden 1970‑luvun lopussa
tehtyjen tutkimusten mukaan näiden potilai‑
den ennuste paranee ohitusleikkauksella, minkä
vuoksi ohitusleikkaus on tässä ryhmässä vakiin‑
tunut hoitomuoto (Cohen ym. 1975, Stone ja
Goldschlager 1979, Chaitman ym. 1981, Var‑
nauskas ym. 1988, Taylor ym. 1989).
Päähaaraan kohdistuvia pallolaajennuksia
on aiemmin pyritty välttämään akuuttien hen‑
keä uhkaavien komplikaatioiden ja päärungon
uudelleen ahtautumisen pelossa (O’Keefe ym.
1989, Smith ym. 2001). Nykyisten lääkkeiden
ja välineiden aikakaudella useat rekisterit ovat
raportoineet hyviä hoitotuloksia vasemman se‑
pelvaltimon päähaaran pallolaajennuksesta ja
toimenpiteiden lukumäärä on nopeasti lisäänty‑
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mässä (Chieffo ym. 2005, Park ym. 2005, Tani‑
gawa ym. 2005, Valgimigli ym. 2005). Vaikka
suurin osa tutkimuspotilaiden pallolaajennuk‑
sista on tehty päähaaran ongelmallisiin distaa‑
lisiin haaraumakohtiin, ovat seurantatulokset
olleet hyviä. Vasta ilmestyneissä tutkimuksissa
pallolaajennuksella hoidettujen potilaiden kuol‑
leisuus kuukauden, kuuden kuukauden ja vuo‑
den seurannassa on ollut samanveroinen kuin
ohitusleikkauksella hoidettujen (Chieffo ym.
2006, Lee ym. 2006, Palmerini ym. 2006, Price
ym. 2006). Myös keskipitkän aikavälin seuranta
tulokset ovat olleet hyviä (Park ym. 2003, Lee
ym. 2006).
Tutkimme sairaalassamme tehtyjen, vasem‑
man sepelvaltimon suojaamattomaan päähaa‑
raan kohdistuneiden pallolaajennusten tulokset
ja seurannassa ilmenneet sydäntapahtumat ja
aivoverenkierron häiriöt.
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Aineisto ja menetelmät
OYS:ssa hoidettiin tammikuun 2005 ja syyskuun 2006
välisenä aikana 34 vasemman sepelvaltimon suojaa‑
mattoman päähaaran ahtaumaa pallolaajennuksella ja
lääkestentillä. Potilaista 16 saapui varjoainekuvaukseen
elektiivisenä potilaana merkittävän rintakivun vuoksi,
ja 18 potilaalla varjoainekuvauksen aiheena oli akuutti
sepelvaltimokohtaus. Pallolaajennukseen valikoitiin sel‑
laiset potilaat, joiden ahtauman katsottiin soveltuvan
erityisen hyvin pallolaajennukseen ja joille pallolaajen‑
nus arvioitiin parhaaksi hoidoksi (28 potilasta) tai joil‑
le ohitusleikkaus ei ollut kirurgin mielestä hyödyllinen
muiden sairauksien vuoksi (kuusi potilasta).
Pallolaajennukset suoritettiin rutiinitekniikoita käyt‑
täen. Pallolaajennuksen jälkeen tehtiin rutiinimaisesti
sepelvaltimonsisäinen kaikututkimus tuloksen varmen‑
tamiseksi. Toimenpiteenaikainen antitromboottinen
lääkitys ja sen kesto toimenpiteen jälkeen päätettiin
tapauskohtaisesti. Kaikille potilaille ohjelmoitiin kliini‑
nen seurantakäynti kolmen kuukauden päähän toimen‑
piteestä ja angiografia 6–8 kuukauden päähän tai tar‑
vittaessa aikaisemmin tehtäväksi, jos kliininen tilanne
tai rasitustesti viittasi merkittävään iskemiaan.
Seurannassa kerättiin tiedot kuolemista, uusista sy‑
däntapahtumista, toimenpidesuoneen kohdistuneista
uusista pallolaajennuksista tai ohitusleikkauksista, ai‑
vohalvauksista ja ohimenevistä iskeemisistä aivoveren‑
kierron häiriöistä.

Tulokset
Potilaiden kliiniset tiedot on esitetty taulukos‑
sa 1. Aineiston 34 potilaasta 16 hoidettiin pak‑
litakselipinnoitteisella ja 18 potilasta sirolimuu‑
sipäällysteisellä stentillä. Hoidetuista ahtaumista
29 % sijaitsi vasemman sepelvaltimon päähaa‑
ran suulla tai keskiosassa. Päähaaran distaalises‑
sa osassa sijaitsi 71 % ahtaumista. Toimenpide‑
tiedot on esitetty taulukossa 2.
Toimenpide onnistui suunnitellusti kaikis‑
sa tapauksissa. Sairaalahoitojakson aikana ei
esiintynyt toimenpiteeseen liittyviä Q‑aaltoin‑
farkteja. Yhtään kuolemaa tai aivotapahtumaa
ei sairaalahoidon aikana myöskään esiintynyt.
Kaikki potilaat kotiutuivat tai siirtyivät jatko‑
hoitoon vakaassa hemodynaamisessa tilassa.
Potilaita seurattiin keskimäärin 9 ± 4 kuukau‑
den ajan. Kuvantamistulokset olivat seurannan
aikana pääosin hyviä (kuva 1 ja 2), eikä yksi‑
kään potilas ollut menehtynyt. Yhdelle poti‑
laalle ilmaantui uusi sydäninfarkti oikeaan se‑
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Taulukko 1. Kliiniset tiedot 34 potilaasta, jotka hoidettiin va‑
semman sepelvaltimon päähaaran ahtauman pallolaajennuksel‑
la. Luvut potilasmääriä tai keskiarvoja ja keskihajontoja.
Ikä (v)
Miehiä/Naisia
Aiempi sydäntapahtuma
CCS‑luokka 3–4
Ejektiofraktio
Hypertensio
Diabetes
Sepelvaltimotautia suvussa
Tupakointi
Kokonaiskolesterolipitoisuus (mmol/l)
LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l)
Aikaisempi pallolaajennus

71 ± 9
18  / 16
20 (59 %)
27 (79 %)
53 ± 13 %
18 (53 %)
8 (24 %)
16 (47 %)
10 (29 %)
4,4 ± 0,9
2,5 ± 0,7
3 (8 %)

Lääkitys
Beetasalpaaja
 Asetyylisalisyylihappo
 Statiini
 ACE:n estäjä

30 (88 %)
29 (85 %)
27 (79 %)
16 (47 %)

Taulukko 2. Tiedot potilaille tehdyistä pallolaajennuksista.
Suonen koko (mm)
Vastapulsaattorin käyttö
Päähaaran tyven ahtauma
Päähaaran distaalinen ahtauma
Bifurkaation ahtauma
Trifurkaation ahtauma
Hoito ”crush”-tekniikalla
Hoito ”culotte”-tekniikalla
Hoito V‑, T‑ tai muulla tekniikalla

3,6 ± 0,6
1 (3 %)
10 (29 %)
24 (71 %)
20 (59 %)
4 (12 %)
8 (24 %)
9 (26 %)
7 (21 %)

pelvaltimoon. Potilaista 12 %:lla havaittiin
uudelleenahtauma toimenpidealueella, ja nämä
hoidettiin uudella pallolaajennuksella. Kaikki
uudelleenahtaumat esiintyivät kiertävän haa‑
ran tyvessä. Kaikissa näissä tapauksissa pallo‑
laajennus oli tehty haaraumakohtaan kahta tai
useampaa stenttiä käyttäen. Niiden potilaiden
joukossa, joille päähaaran pallolaajennus tehtiin
tyven tai keskisegmentin alueelle, ei seurannassa
ilmennyt lainkaan sydäntapahtumia eikä aihet‑
ta uusintatoimenpiteeseen seurantakuvauksessa.
Toimenpiteenaikaiset ja seurannassa esiintyneet
sydäntapahtumat ja aivoverenkierron häiriöt on
esitetty taulukossa 3.
T. Mäkikalllio ym.

Taulukko 3. Tiedot pallolaajennuspotilaiden sydäntapah
tumista ja aivoverenkierron häiriöistä seurannan aikana.
Sairaalahoitojakson aikana kyseisiä tapahtumia ja häiriöitä ei
esiintynyt.
n	  %
Kuolema
Sydäninfarkti
Q-aaltoinfarkti
Kohdesuonen uusintatoimenpide
Kliininen syy uusintatoimenpiteeseen
Aivotapahtuma

0	  0
2	  6
1	  3
4
12
1	  3
0	  0

Pohdinta
Aineistomme perusteella vasemman sepelvalti‑
mon päähaaran ahtauman hoitaminen pallolaa‑
jennuksella on turvallista ja tulokset hyviä tähän
toimenpiteeseen hyvin soveltuvilla potilailla. Jos
potilaat on valittu huolella riskitekijöiden suh‑
teen ja ahtauma on anatomisesti sellainen, että
pallolaajennus voidaan ongelmitta suorittaa,
ongelmat ovat lyhyehkön seurannan perusteella
vähäisiä.
Aineistomme tulokset ovat samansuuntaiset
kuin vastikään ulkomailta raportoidut hoito‑
tulokset. Aineisto on valikoitunut, ja tuloksia
tarkasteltaessa täytyy noudattaa varovaisuutta.
Seuranta‑aika on vielä varsin lyhyt, ja kaikki po‑
tilaat käyttivät vielä seurantakuvauksen aikaan
stentin asennuksen yhteydessä aloitettua anti
tromboottista lääkitystä. Vaikka kokonaistulos
oli seurannan aikana hyvä, osalla alun perin dis‑
taalisen ahtauman saaneista todettiin kiertävän
haaran tyvessä uudelleen ahtautumista. Löydök‑
set havaittiin pääosin seurantakuvauksessa, ja ne
voitiin hoitaa ongelmitta uusintalaajennuksella.
Historiallinen kehitys. Ensimmäiset koke‑
mukset vasemman sepelvaltimon päähaaran
pallolaajennuksista saatiin aiemmin ohitusleik‑
kauksella hoidetuista ja potilaista, joille ohitus‑
leikkaus ei ollut mahdollinen muiden sairauk
sien vuoksi. Näistä potilaista saatu kokemus
osoitti, että pelot toimenpiteen vaarallisuudesta
olivat aiheettomia eikä toimenpiteeseen liittynyt
merkittäviä teknisiä ongelmia.
Alkuun päähaaran laajennus tehtiin pelkäs‑
tään palloa käyttäen. Tulosten pysyvyys oli
heikko ja kuolleisuus suuri (O’Keefe ym. 1989).

Kuva 1. Angiografiakuvat potilaasta, jolle tehtiin pallolaa‑
jennus ja stentin asennus vasemman sepelvaltimon päähaaran
vaikeaan distaaliseen ahtaumaan (ylempi kuva). Alemmassa ku‑
vassa tilanne kahdeksan kuukauden kuluttua: tulos on säilynyt
moitteettomana.

Kuva 2. Angiografiakuvat potilaasta, jolle tehtiin pallolaajen‑
nus ja stentin asennus vasemman sepelvaltimon päähaaran ty‑
ven merkittävään ahtaumaan (ylempi kuva). Alemmassa kuvassa
tilanne kahdeksan kuukauden kuluttua: tässäkin lopputulos on
säilynyt moitteettomana.
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Metallistentit olivat oleellinen kehitysaskel, ja
niiden myötä tulokset paranivat. Uusintatoi‑
menpiteiden tarve oli kuitenkin alkuvaiheessa
suuri ja usein jouduttiin tekemään myöhemmin
ohitusleikkaus (Lopez ym. 1997, Silvestri ym.
2000, Black ym. 2001, Tan ym. 2001).
Kävi kuitenkin ilmi, että päähaaran pallolaa‑
jennuksen tulokset riippuivat oleellisesti poti‑
laiden valinnasta. Vuoden kuolleisuus oli suuri
potilailla, joilla oli useita merkittäviä lisäriski‑
tekijöitä, kuten laaja akuutti sydäninfarkti ja
vasemman kammion systolisen toiminnan heik‑
kenemä. Toisaalta vuoden kuolleisuus oli vain
3 % niillä, joilla edellä mainittuja riskitekijöitä
ei todettu. Lisäksi havaittiin, että uudelleenah‑
tauman riski riippui ahtauman sijainnista (Black
ym. 2001).
Nykytilanne. Tuoreissa tutkimuksissa vasem‑
man sepelvaltimon päähaaran pallolaajennusten
tulokset ovat olleet hyviä ja vuoden kuolleisuus
on ollut pieni ja vastannut ohitusleikkauspoti‑
laiden sairaalakuolleisuutta (Chieffo ym. 2006,
Lee ym. 2006). Pallolaajennuksesta on odotet‑
tavissa hyvä tulos erityisesti silloin, kun vasem‑
man sepelvaltimon päähaaran ahtauma rajoittuu
haaran tyven tai keskiosan alueelle. Tällöin uu‑
delleen ahtautuminen ja uusintatoimenpiteiden
tarve ei ole yleisempää kuin ohitusleikkauksen
jälkeen (alle 5 %). Uusintatoimenpiteen tarve
on edelleen aika yleistä (8–15 %) silloin, kun
ahtauma sijaitsee siten, että on jouduttu käyttä‑
mään useita stenttejä haaraumakohdassa. Erityi‑
sesti vasemman sepelvaltimon kiertävän haaran
uudelleen ahtautuminen on ollut yleistä (Colom‑
bo ym. 2004, Chieffo ym. 2005, Park ym. 2005,
Valgimigli ym. 2005). Vaikka kiertävän haaran
uudelleen ahtautuminen on edelleen ongelma
vaikeita ahtaumia hoidettaessa, on uusintatoi‑
menpiteeksi usein riittänyt uudelleen laajenta‑
minen.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana nopeasti
kehittyneiden lääkkeiden ja pallolaajennusteknii‑
kan ansiosta ohitusleikkausten määrän on arvioi
tu vähenevän lähes puoleen nykyisestä (Powell
ym. 2004). Päähaaran ahtaumassa ohitusleik‑
kauksen on arvioitu silti säilyttävän paikkansa.
Koska ohitusleikkaus on vasemman sepelvalti‑
mon päähaaran ahtauman suositustenmukainen
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hoito (Eagle ym. 2004), on pallolaajennuksen
tuloksia verrattava ohitusleikkaustuloksiin, en‑
nen kuin voidaan suositella pallolaajennuksen
laajaa käyttöä päähaaran ahtauman hoidossa.
Retrospektiivisissa aineistoissa päähaaran ah‑
tauman ohitusleikkaushoidon jälkeinen sairaala‑
kuolleisuus on vaihdellut välillä 1,7–7 % ja vuo‑
den kuolleisuus välillä 6–14 % (Ellis ym. 1998,
d’Allonnes ym. 2002). Kirurgisten menetelmien
kehittymisen vuoksi tulisi kuitenkin verrata pal‑
lolaajennuksen tuloksia samaan aikaan tehtyjen
ohitusleikkausten tuloksiin.
Tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa
merkittävien sydän‑ ja aivotapahtumien määrä
oli vähäisempi pallolaajennusryhmässä (2 %)
kuin ohitusleikkauspotilailla (17 %, p < 0,01)
kuukauden seurannassa. Myös vuoden aika‑
na kuoleman, uusintainfarktin tai aivotapahtu‑
man riski oli pallolaajennusryhmässä merkit‑
sevästi pienempi kuin ohitusleikkausryhmässä
(p = 0,03). Ohitusleikkauspotilailla esiintyi li‑
säksi runsaasti muita toimenpiteeseen liittyviä
komplikaatioita. Kuolleisuudessa ei ollut merkit‑
sevää eroa; kuukauden seurannassa kuolleisuus
oli pallolaajennusryhmässä 2 % ja ohitusleik
kauspotilailla 5 % (p = 0,34). Vuoden kuollei‑
suus oli ensin mainituilla 4 % ja jälkimmäisillä
15 % (p = 0,18) (Lee ym. 2006).
Tulos oli yllättävä, sillä pallolaajennusryh‑
mässä kliininen lähtötilanne oli hiukan vai‑
keampi. Samansuuntainen tulos saatiin vasta
julkaistussa italialaisessa tutkimuksessa, jossa
yhden vuoden kuolleisuus oli pallolaajennuksel‑
la hoidetuilla 2,8 % ja ohitusleikkauspotilailla
6,4 % (p = 0,07) (Chieffo ym. 2006). Kuoleman
tai uusintainfarktin riski oli vuoden seurannassa
pallolaajennusryhmässä merkitsevästi pienempi
(p < 0,001). Sitä vastoin uusintatoimenpiteiden
tarve oli pallolaajennetuilla selvästi yleisempi
(p < 0,001).
Isommasta uusintatoimenpiteiden määrästä
huolimatta pallolaajennushoidon kokonaiskus‑
tannukset näyttävät viimeaikaisten kustannus
analyysien mukaan olevan kuitenkin pienem‑
mät kuin ohitusleikkauksen vaikeaakin sepel‑
valtimotautia sairastavilla (Stroupe ym. 2006).
Pallolaajennuksen uusintatoimenpiteistä suurin
osa aiheellistuu seurantakuvauksessa, ja on syy‑
T. Mäkikalllio ym.

tä huomioida, että ohitusleikkauspotilaille ei
normaalisti tehdä rutiinimaista seuranta‑angio‑
grafiaa. Toisaalta tutkimuksessa, jossa tavan‑
omaisessa aineistossa tehtiin ohitusleikkauspoti‑
laille seuranta‑angiografia, havaittiin lähes joka
toisella potilaalla yhden tai useamman siirteen
tukkeutuneen vuoden kuluttua leikkauksesta.
Kuoleman, uusintainfarktin tai uuden revasku‑
larisaatiotoimenpiteen esiintyvyys vuoden kulu‑
essa oli 26 % niiden potilaiden joukossa, joilla
jokin siirre tukkeutui (Alexander ym. 2005).
Nykytiedon valossa voidaan kysyä, pitäisi‑
kö vasemman sepelvaltimon päähaaran ahtau‑
maa sairastaville tarjota pallolaajennusta vaihto
ehtona ohitusleikkaukselle. Vuoden seurannoissa
kuolleisuusluvut ovat vastanneet ohitusleikkaus‑
potilaiden raportoituja sairaalakuolleisuuslukuja
(Ellis ym. 1998, d’Allonnes ym. 2002, Alexan‑
der ym. 2005, Chieffo ym. 2006, Lee ym. 2006).
Lisäksi kliinisissä ja angiografialla tehdyissä seu‑
rannoissa on todettu, että hoidettaessa päähaa‑
ran tyveen rajoittuvia ahtaumia uudelleen ah‑
tautuminen on harvinaista.
On tärkeätä painottaa, että pallolaajennus‑
hoidon tulokset eivät ole niin hyviä, kun va‑
semman sepelvaltimon päähaaran ahtauma on
distaalinen ja kattaa eteen laskevan ja kiertävän
haaran. Käytössä ei ole ideaalista pallolaajen‑
nustekniikkaa näihin tapauksiin, ja uudelleen
ahtaumisen riski on edelleen merkittävä (Price
ym. 2006). Potilaiden valinnassa onkin tärkeää
huomioida sepelvaltimoiden anatomian lisäksi
muut kliiniset tekijät sekä mahdollisuus
pitkään antitromboottiseen hoitoon ja
seurantakuvaukseen.
Kun kiertävä haara on pieni tai ei ole
➤
merkittävästi ahtautunut, on suositeltu yh‑
den stentin käyttöä. Käytännössä kiertävä
haara on kuitenkin usein iso ja tiukasti
ahtautunut. Jos näiden potilaiden hoidos‑
➤
sa päädytään aiheellisesti ohitusleikkauk‑
sen sijasta pallolaajennukseen, on alkuun
järjestettävä tehostettu kliininen seuranta
(Price ym. 2006).
➤
Vasemman sepelvaltimon päähaaran
pallolaajennuksesta on julkaistu useita
kymmeniä tutkimuksia, mutta ne ovat
olleet enimmäkseen pieniä. Isoimmatkin

aineistot ovat vain muutaman sadan potilaan
kokoisia. Parhaillaan kerätään näistä potilaista
laajaa kansainvälistä satunnaistettua aineistoa
(Ong ym. 2006). Jos laajoista aineistoista saa‑
tavat tulokset ovat rohkaisevia myös distaalisen
ahtauman osalta, voidaan ajan katsoa olevan
kypsä pallolaajennuksen laajaan käyttöön pää‑
haaran ahtauman hoidossa. Ensimmäisessä pie‑
nessä satunnaistetussa tutkimuksessa alustavat
tulokset olivat pallolaajennuksen osalta suotuisia
(Buszman ym. 2005). Satunnaistetut tutkimuk‑
set voivat kuitenkin johtaa harhaan poistaessaan
kliinisen arvioinnin merkityksen, ja on osoitettu,
että kokeneen kliinikon arvio hoidon valinnassa
tuottaa paremman lopputuloksen kuin kategori‑
nen valinta kahden vaihtoehdon välillä (Brener
ym. 2002). Vielä tarvitaan kuitenkin laajoja tut‑
kimuksia pitkäaikaistuloksineen, ennen kuin
päähaaran ahtauman pallolaajennusta voidaan
suositella yleishoidoksi.
Ohitusleikkauksen tuloksista vasemman se‑
pelvaltimon päähaaran ahtauman hoidossa
on kertynyt vuosikymmenien kokemus, minkä
vuoksi se on suositeltava hoitomuoto. Pallo‑
laajennuksen tulokset ovat kuitenkin kiistatta
parantuneet, ja erinomaisia tuloksia on rapor‑
toitu useista keskuksista. Myös päähaaran pal‑
lolaajennukseen varovasti suhtautuvissa maissa
tämän menetelmän osuus on rekisteritietojen
perusteella viime vuosina kasvanut lähes kol‑
mannekseen elektiivisesti hoidettujen joukossa
(Huang ym. 2006). Kokemukset omista potilais‑

y d i n a s i at
Vasemman sepelvaltimon päähaaran pallolaajennus on vaihtoehto ohitusleikkaukselle silloin,
kun leikkauksen riskit ovat suuret.
Pallolaajennuksesta on tullut vaihtoehto myös
niihin tapauksiin, joissa ahtauma soveltuu erityisen hyvin tähän hoitoon ja eri hoitomuotojen
edut ja haitat on tarkasti punnittu.
Ohitusleikkauksella on edelleen vakiintunut
suositusten mukainen asema hoidettaessa vasemman sepelvaltimon päähaaran ahtaumia.
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tamme ovat samankaltaiset, ja nykyään vasem‑
man sepelvaltimon päähaaran pallolaajennusta
voidaan pitää vaihtoehtona leikkaukselle vali‑
koiduilla potilailla (Kereiakes ym. 2006).

Päätelmät
Kokemuksemme ja nykykirjallisuuden mukaan
vasemman sepelvaltimon päähaaran pallolaajen‑
nuksesta on tullut hyvä vaihtoehto leikkaukselle
silloin, kun ahtauma soveltuu anatomisesti pallo‑
laajennukseen ja eri hoitomuotojen edut ja haitat
on otettu tarkasti huomioon. Huolellisella poti‑
laskohtaisella arvioinnilla voidaan näin päästä
mahdollisimman hyvään lopputulokseen.
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