
Palliatiivinen- ja saattohoito
Palliatiivinen hoito on parantumattomasti  sairaan potilaan jopa vuosia kestävää oireenmukaista hoitoa. Hoidon tavoite on elämänlaadun parantaminen. Saattohoito on 

palliatiivista hoitoa elämän viimeisien kuukausien ja päivien aikana. Tämä hoitoketju kuvaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutusta Länsi -Pohjan sairaanhoitopiirin 

alueella
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Tunnistetaan palliatiivisen ja saattohoidon tarpeessa oleva potilas

Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta 
sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jolla pyritään ehkäisemään ja 
lievittämään kärsimystä ja vaalimaan elämänlaatua. 

Palliatiivisella hoitolinjalla tarkoitetaan sairauden vaihetta, jossa taudin kulkuun ei enää voida olennaisesti 
vaikuttaa ja hoidon ensisijainen päämäärä on lievittää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. 

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, ja se ajoittuu oletetun kuolinhetken välittömään läheisyyteen 
(viimeisiin päiviin tai viikkoihin) 

Palaa hoitoketjuun

 Hoitolinjaus kirjataan sairauskertomukseen, riskitietoihin ja se suositellaan kirjattavaksi 

potilaan diagnooseihin ICD-10 -koodilla Z51.5 - Palliatiivinen hoito tai saattohoito. 



Hoitoneuvottelu

Hoitoneuvottelussa keskustellaan potilaan hoitotahdosta ja hoidon linjauksista yhteistyössä potilaan ja 
hänen läheistensä kanssa. Palliatiiviseen hoitolinjaan siirtyminen ja saattohoidon aloittaminen ovat tärkeitä 
hoitopäätöksiä. Niistä tulee sopia yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen suostumuksellaan myös hänen 
läheistensä kanssa. Palliatiivinen hoito eli oireita lievittävä hoito kuuluu kaikkiin sairauden vaiheisiin 
hoitolinjasta riippumatta. 

Palliatiivinen hoito ei ole hoitamatta jättämistä. Se on aktiivista hoitoa, jonka päämääränä on potilaan 
oireiden mahdollisimman hyvä hallinta ja elämänlaadun optimointi. Määritelmän mukaan hoidossa tulee 
huomioida sekä potilaan että läheisten fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Valtaosa saattohoitopotilaista on syöpäpotilaita, mutta samoja hoitoperiaatteita voidaan noudattaa myös 
muissa sairauksissa (loppuvaiheen sydän-,keuhko- ja munuaissairaudet, neurologiset sairaudet, AIDS). 
Kaikilla Suomen kansalaisilla on perustuslaissa säädetty oikeus yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden 
mukaiseen hyvään hoitoon myös elämän loppuvaiheessa. Terveydenhuoltojärjestelmällä on velvollisuus 
järjestää tämä hoito. 
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Hoitotahto (THL)

Hoitotahto (Muistiliitto)

https://thl.fi/documents/920256/1449649/Hoitotahto_2015_04_17.pdf/b64267af-e05d-4cbd-80c8-91c8109aebf3
https://www.muistiliitto.fi/application/files/8115/7017/5525/Hoitotahtoni_2019_verkossa_taytettava_Uusittu_logo.pdf


Potilaalle on tehty palliatiivinen hoitolinjaus/saattohoitopäätös

Palliatiivisen hoitolinjauksen tai saattohoitopäätöksen jälkeen potilaalle tehdään 
hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma kirjataan potilasasiakirjoihin ja se saatetaan myös muiden 
hoitoon osallistuvien tahojen tietoon. Hoitosuunnitelma tulee tarkistaa viikoittain tai tarpeen 
mukaan useammin. 

Hoitosuunnitelmassa on otettava huomioon myös mahdollinen katastrofitilanne (sedaation 
tarve mm. massiivinen verenvuoto, tukehtuminen, vaikeahoitoinen kipu).

Palaa hoitoketjuun

Käypä hoito – Palliatiivinen hoito ja saattohoito

https://www.kaypahoito.fi/hoi50063


Saattohoito kotona/hoitokodissa

Saattohoito pyritään järjestämään potilaan kotona/hoitopaikassa, mikäli se on potilaan ja hänen omaistensa 
toive ja mikäli saattohoito on käytettävien voimavarojen suhteen mahdollista järjestää kotona.

Kotisaattohoito toteutetaan kotisairaanhoidon/kotisairaalan, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Kotisaattohoito edellyttää, että:

 - Potilaalla on tahto kotisaattohoitoon.
 - Potilaalla on omainen tai läheinen, joka on valmis huolehtimaan perushoidosta.
 - Potilas ja omainen tietävät, kuka on hoidosta vastaava lääkäri.
 - Kotiin saadaan riittävästi sairaanhoidollista tukea (kotisairaanhoito, kotisairaala).
 - Potilaalla ja omaisella on kaikkina vuorokauden aikoina mahdollisuus saada yhteys tahoon, joka kykenee
    antamaan neuvoja ja tukemaan hoidossa.
 - Potilaalle on sovittu tukiosasto, jonne hän voi siirtyä koska tahansa.
   Ensihoitoa varten on potilaalla kirjallinen lupa siirtyä joustavasti tukiosastolle.
 - Kotiin saadaan tarvittavat hoito- ja apuvälineet.
 - Omaisen ja potilaan taloudellinen toimeentulo on turvattu hoidon aikana

Potilaan siirtyessä kotisaattohoitoon ota yhteyttä hoitavaan yksikköön.
Palaa hoitoketjuun

Perusterveydenhuollon yhteystiedot



Saattohoito perusterveydenhuollon vuodeosastolla

Saattohoitopotilaan hoitovastuu on siirtynyt perusterveydenhuollon lääkärille. Potilaalle on tehty 
saattohoitopäätös. Erikoissairaanhoidon yksiköstä tulevalla potilaalla tulee olla riittävät esitiedot (epikriisit 
hoitaneilta erikoisaloilta, hoitotyön lähete ja lääkelista.)

Siirtovaiheessa on saatu erikoissairaanhoidon yksiköstä riittävät tiedot hoidossa tarvittavien välineiden 
(lääkepumput, dreenit, perkutaanien gastrostooma) käytöstä.

Kotisaattohoidossa olevalla potilaalla on lupa tulla vuodeosastolle koska tahansa. Puhelimitse saatu 
ennakkoilmoitus saa siirtymisen sujumaan joustavasti.

Palaa hoitoketjuunPerusterveydenhuollon yhteystiedot



Saattohoito erikoissairaanhoidon yksikössä

Potilaalle nimetään hoidosta vastaava lääkäri ja hoitotiimi. Hoitava lääkäri tekee 
hoitolinjaukset, joihin kaikki potilasta hoitavat tahot sitoutuvat. Kivunhoidossa 
kannattaa kontaktoida herkästi anestesiologia.

Potilaan siirtyessä kotisaattohoitoon, hoitotiimistä otetaan yhteys jatkohoitoa 
toteuttavaan perusterveydenhuollon yksikköön. Tämän jälkeen hoitava yksikkö sopii 
potilaan kanssa kotikäynnin, joka järjestetään viikon sisällä tai erikseen sovittavalla 
aikataululla. Kotisaattohoitoon sisältyy myös lääkärin kotikäynti.

Siirtovaiheessa varmistetaan että vastaanottava yksikkö osaa käyttää hoidossa 
tarvittavia hoitovälineitä (lääkepumput, dreenit, perkutaaninen gastrostooma).

Mikäli potillaan odotettavissa oleva elinaika on alle vuorokauden, hänen 
hoitopaikkaansa ei tule vaihtaa ilman painavia perusteita.

Palaa hoitoketjuun

Hoito-ohjeet
Erikoissairaanhoidon yhteystiedot



Potilaan kuolema
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Potilaan kuolema

Loppu

Hoitavan lääkärin 
tehtävät:

 - kuolinsyyn selvittäminen 
ja kuolintodistus

- epikriisi hoitaneisiin 
yksiköihin

Omaisten psykososiaalinen tuki. 
Omaisilla mahdollisuus käydä 
läpi saattohoito hoitotiimin 

kanssa.

Hoitotiimin jälkipurku:

Erikoissairaanhoidossa 
yhteys 

yleissairaalapsykiatrian 
poliklinikalle

Perusterveydenhuollossa 
yhteys kuntien omiin

mielenterveysyksiköihin
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Erikoissairaanhoidon yhteystiedot

 Akuuttiklinikan lääkäri (päivystävä) p. 040 532 8241
 Anestesiologi (päivystävä) p. 0400 394 880
 Radiologi (päivystävä) p. 040 539 3429
 Keuhkolääkäri (virka-aikana) p. 040 149 1164
 Psykiatrian palveluohjaus p. 040 774 3891
 Syöpäsairauksien pkl:n kanslia p. 040 149 1284
 Sosiaalityöntekijä p. 040 487 6993
 Apuvälinekeskus ma-ti, to-pe klo 10-14 p. 040 149 1292

OYS palliatiivinen yksikkö

 Onkologi klo 8-15 p. 08 315 8137
 Anestesiologi klo 8-15 p. 040 509 8591
 Vaikea kipuongelma päivystysaikana: 

Anest. 3 päiv. p. 08 315 2703
 Kipu sairaanhoitaja ma-pe klo 8-15 p. 040 519 7369
 Palliatiivinen sh (esim. kipupumppu ongelmat) 

ma-su klo 7-21 p. 040 566 0719

Palaa hoitoketjuun



Perusterveydenhuollon yhteystiedot

Kemi

 Keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin sairaanhoitaja p. 050 414 5439 (arkipäivisin)
 Kotisairaala p. 0400 687 087
 Vuodeosasto/tukiosasto p. 040 183 5059

Keminmaa

 Vuodeosasto puh. 040 831 7304
 Kotisairaanhoito p. 040 835 2511

Simo

 Kotihoidon päivystys p. 040 527 2979
 Vuodeosasto p. 08 587 568 83

Tervola

 Vuodeosasto p. 0400 272 391
 Kotisairaanhoito p. 040 525 4784 (arkipäivisin)

Tornio

 Kotiutusohjaaja p. 040 547 2483
 Kotisairaala p. 040 843 3722
 Vuodeosasto/tukiosasto p. 0400 285 416

Ylitornio

 Kotisairaanhoito p. 0400 290 137, 040 720 4687
 Vuodeosasto p. 0400 220 314

Palaa hoitoketjuun



Palaa hoitoketjuun

Hoito- ja konsultaatioohjeet 

Palliatiivinen sedaatio

Askites ja pleuraneste

Syöpäkipukatastrofi ja toiminta kipupumpun teknisessä häiriötilanteessa

Erikoissairaanhoidon konsultaatiot

Palliatiivinen sedaatio.pdf
Askites ja pleuraneste.pdf
Syöpäkipukatastrofi.pdf
Erikoissairaanhoidon konsultaatiot.pdf


Muu tukiverkosto

Palaa hoitoketjuun

 Sairaalapastori Ari Niskala
puh. 040 357 6608, ari.niskala@evl.fi

 Seurakunnat

 Turvapoiju
puh. 040 544 1750, kriisikeskus@turvapoiju.fi

 Meri-Lapin järjestökeskus
puh. 050 409 9683, info@pyt.fi

 Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry

http://www.evl.fi/seurakunnat
https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/
https://www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi/


Linkkejä

Palaa hoitoketjuun

 Terveyskylä – Palliatiivinen talo

 Käypä hoito – Palliatiivinen hoito ja saattohoito

 Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys ry

 STM Saattohoito

 Valvira - elämän loppuvaiheen hoito

 Kaikki syövästä

 Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ry

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo
https://www.kaypahoito.fi/hoi50063
https://www.sphy.fi/
https://stm.fi/saattohoito
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/elaman_loppuvaiheen_hoito
https://www.kaikkisyovasta.fi
https://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/
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Tornio

Laatukäsikirjat ja esitteet

Tornion kotisairaala -esite

Saattohoitoesite kotiin

Saattohoitoprosessi

Yhteystiedot asiakkaalle

Ylitornio

Ylitornion kotisairaala -esite

Kemi

Esitietokaavake kotisaattohoitopotilaalle

Oireiden seuraaminen ESAS

file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Tornion kotisairaalan esite.pdf
file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Tornio saattohoitoesite kotiin.pdf
file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Tornio saattohoitoprosessi.pdf
file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Tornio yhteystiedot asiakkaalle.pdf
file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Ylitornio kotisairaala.pdf
file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Kemi saattohoidon esitietokaavake.docx
file:///O:/Prosessit Visio/Saattohoito UUSI/Kemi oireseuranta ESAS.odm.docx
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