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- Tarkoitus tuoda esiin joku tai joitakin 
keskeisimpiä eettisiä haasteita ja kipukohtia mitä kyseisen 
hoitoketjun portaalla kohdataan 

- Minkälaisia haastavia tilanteita  on omassa työssä vanhenemisen 
perspektiivistä ja problematiikasta käsin? Liittyykö asiaan 
(toimenpiteisiin, keskusteluihin potilaan tai omaisten kanssa jne.) 
kenties jotain eettistä pohdintaa? 

 

 
- Lähteet: 

- Lääkärin etiikka 2013 

- Etene 2008. Vanhuus ja hoidon etiikka 

- Gerontologia lehti 1/15, Jyrki Jyrkämä, arvokkuuden monet tulkinnat 











Hugo Simberg: Vanhus ja lapsi / Iltaa kohti, 1913 





Geriatrinen potilas - esimerkki 
• Tyyne 87 v 

• Asuu yksin hissillisessä kerrostalossa 

• Sairauksia: verenpainetauti, sydäninfarktin jälkitila, sydämen vajaatoiminta, 
diabetes, aivoinfarktin jälkitila, depressio, lievä alzheimerin tauti (MMSE 
20/30), osteoporoosi, polvien nivelrikko, vasemmassa lonkassa murtuman 
jälkitila + proteesi, kihti, lievä munuaisten vajaatoiminta, lievä ylipaino, 
ortostaattinen hypotonia 

• 2 tytärtä asuu samalla paikkakunnalla 

• Kävelymatka n. 20 m, rollaattori käytössä, huimaustaipumusta 

• Kotihoito käy 3 kertaa päivässä,  antavat insuliinin, varmistavat lääkkeiden 
oton, ruokailun, aamutoimet ja järjestävät kuntoutusta 2 tuntia viikossa.  

• Apteekin lääkejako, ateriapalvelu 3 kertaa viikossa 

• Tyttäret hoitavat raha-asiat, käyvät Tyynen kanssa kaupassa ja asioilla 

• Kerran vuodessa jakso kuntouttavassa päiväkodissa 

• Veteraanikuntoutus Toivonlahdessa joka toinen vuosi, avokuntoutus joka 
toinen vuosi 

• Viimeisen vuoden aikana sairaalahoitoja pneumonian, sydämen 
vajaatoiminnan, kihdin ja huimauksen takia. Sairaalajaksoilla ollut ohimenevää 
sekavuutta 



• Lääkitys: 
• Primaspan 100 mg 1x1 

• Emconcor 5 mb 1x1 

• Ormox 10 mg 1x2 

• Linatil 20 mg 1x1 

• Furesis 40 mg 1x1 

• Kaleorid 750 mg 1x1 

• Alendronate 70 mg 1 tabl kerran viikossa 

• Kalcipos D 1x2 

• Protaphane 16 ky illalla 

• Diformin ret 500 mg 1x2 

• Januvia 50 mg 1x1 

• Exelon laastari 9,6 mg/24 h 1x1 

• Ebixa 20 mg 1x1 

• Escitalopram 5 mg 1x1 

• Panadol 500 mg 1x3 

• Apurin 100 mg 1x1 

• Selexid 200 mg 1x1 

 



Geriatria 
•Ei ole vain ”insinööritiedettä” 

•Kiinnitettävä huomiota mm kotiin, sosiaaliseen 
tilanteeseen, moniin sairauksiin, kuntoutukseen ja 
apuvälineisiin. 

•Geriatriassa tarvitaan organisointikykyä, 
ennakkoluulottomuutta, vuorovaikutustaitoja ja 
yhteistyökykyä 

•On ihmisläheistä 

•On paljon myös palliatiivista hoitoa, tarvitaan joskus 
myös saattohoidon osaamista 

•Geriatriassa tarvitaan optimismia 
 



Geriatria 
• Lääketieteen erikoisala 

• Kliininen gerontologia 

• Hoidon kohteena koko ihminen, ei yksittäinen elin tai 
elinjärjestelmä 

• Vanhenemismuutosten tunnistaminen ja ymmärtäminen 

• Sairauksien oirekuvan erilaisuuden ymmärtäminen 

• Hoidon ja kuntoutuksen laaja-alaisuus 

• Iäkkään elämän kokonaisuuden mieltäminen ja hoito 

• Keskeinen periaate: moniammatillisuus 



• Iäkkäiden hyvään hoitoon tarvitaan geriatrista tietoa ja iäkkäitä, 
heidän kokemuksiaan sekä elämäänsä kunnioittavaa asennetta. 
Lopputuloksena syntyy hyvä geriatrinen taito. 



Geriatria 
•Keskeistä iäkkäiden sairauksien ennaltaehkäisy, tutkiminen, 

hoito ja kuntoutus 

•Kohderyhmiä 
•Monisairaat, -lääkityt, sairaudet toimintakykyä uhkaavia/ heikentäviä, 

muistisairaat, laaja-alaista arviointia ja kuntoutusta tarvitsevat 

•1970-luvulta suppea spesialiteetti: sis, neur, psy 

•1986 lähtien pääspesialiteetti 

•Suomessa 299 geriatria (1.1.2015),  Joensuussa 4 + 
erikoistuvia 3-4 

•Toimipaikkoja KS, PTH, yksityissektori, kuntoutuslaitokset, 
opetus ja tutkimus, vanhustenhuollon hallinnolliset, 
suunnittelu- ja koordinointitehtävät 



Vanhuksilla  
• Monilääkitys on yleistä - yhteisvaikutukset 

• Useita sairauksia 

• Vanhenemismuutokset ovat yksilöllisiä ja muutosten 
kehittymisnopeus on yksilöllistä  

• Aliravitsemus ja sen riski on yleistä 

• Janon tunne heikkenee ikääntyessä 

• Muistisairaudet yleisiä 

• Avun tarve ja toimintakyky vaihtelevat paljon 



Vanhusten ”isot asiat” 
• Eli geriatrian ”jättiläiset” 

• Vähäinen liikkuminen 

• Huonontunut tasapaino ja kaatuilu 

• Muistihäiriö 

• Delirium 

• Virtsainkontinenssi 

 

• Vanhuuden kakeksia 

• Krooninen kipu 

• Huono näkö ja kuulo 

• Monilääkitys 

• Omaisen uupuminen 



Vanhusten ”isot asiat” 
• Kyse vakavista oireista, jotka vaativat pikaista geriatrista 

tilannearviota ja laaja-alaisia moniammatillisia toimenpiteitä 

• Varhainen ongelmiin puuttuminen: 

• Parantaa potilaan ennustetta 

• Parantaa toimintakykyä 

• Pidentää kotihoitoaikaa ja vähentää pysyvän laitoshoidon tarvetta 

• Vähentää sairaalahoitojaksojen tarvetta 

• Parantaa elämänlaatua 

• Vähentää kuolleisuutta 

• On kustannustehokasta 



Moniammatillisuus  
• Potilas 

• Omaiset, ystävät, naapurit 

• Lääkäri 

• Sairaanhoitaja 

• Lähihoitaja  

• Fysioterapeutti 

• Toimintaterapeutti 

• Ravitsemusterapeutti 

• Puheterapeutti 

• Psykologi 

• Sairaalapastori  

• Diakoni  

• Sosiaalityöntekijä 

• Geronomi 

• Tukipalvelun työntekijät 



Hidas toimintakyvyn menetys – 
raihnaistuminen 
Geriatria, duodecim 2010 



Laina 85v. 
• Asuu palvelutalossa, jossa on ympärivuorokautinen hoito 

• Sairastaa vaikeassa vaiheessa olevaa Alzheimerin tautia, (MMSE 1/30), 
munuaisten vajaatoimintaa ja sydämen vajaatoimintaa. Kahden auttamana 
liikkuu pyörätuolilla. Itse pystyy syömään. 

• Ollut 8 kertaa viimeisen vuoden aikana sairaalassa keuhkokuumeen tai 
kaatumisten takia. DNR päätös on tehty. 

• Nyt keuhkokuumeen ja sydämen vajaatoiminnan takia tk-sairaalaan 

• Levoton, huutelee, ei syö eikä juo. 

• Antibioottihoito ja nesteytys annetaan suoneen, virtsakatetri 

• Huonot suonet, kanyloinnit hankalia, kädet ja jalat turvoksissa.  

• Kädet joudutaan sitomaan, ettei irrota nesteytysletkuja. 

• Tulehdus lähtee parantumaan, mutta virtsantulo loppuu ja munuaisarvot 
nousevat (krea nousee 200   400). 

• Edelleen levoton, hyvin väsynyt 

• Miten jatketaan? 

 



Pirkko 80v 
 
• Leski, asuu yksin rintamamiestalossa kaupunkialueella 

• Keskivaikea alzheimerin tauti, MMSE 17/30, sairaudentunto puuttuu. 
Kilpirauhasen vajaatoiminta, muuten terve. Liikkumiskyky hyvä. 2 tytärtä, 
asuvat Etelä-Suomessa. 

• Ei halua kotihoitoa, koska kokee, ettei ole tarvetta, epäilee varkaiksi.  

• Tytär käymässä, huomaa, ettei äiti muista syödä, kaapissa paljon homeisia 
ruokia, jääkaappi tyhjä. Äiti on laihtunut ja yleisvointi on heikentynyt.  

• Äiti sitä mieltä, ettei ole ongelmia, sanoo että on syönyt ja käynyt 
kaupassa 

• Tuodaan sairaalaan ”kotona pärjäämättömyyden” takia. Piti tehdä virka -
apupyyntö, koska ei halunnut sairaalaan vapaaehtoisesti.  

• Sairaalassa muistamaton, muuten hyväkuntoinen. Toistuvasti tuo esiin 
halun lähteä kotiin, ei ymmärrä miksi ei päästetä. Ei edelleenkään halua 
kotihoitoa. 

• Päästetäänkö kotiin? – itsemääräämisoikeus.  

• Vai olisiko kyseessä heitteillejättö? 

 

 



Erkki 86v. 
• Asuu rivitalokaksiossa kirkolla. Aiemmin asunut mökissä sivukylällä 

veljensä kanssa. 

• Vaskulaarinen dementia, MMSE 13/30, liikuntakyky huono. Barthel 
20/100. Ilman apua ei pääse sängystä ylös. Vaipat. Autettuna 
ruokailee. Kotona rauhallinen ja tyytyväisen oloinen, kommunikointi 
huonoa. 

• Sairaalassa virtsavaivojen takia 2 x tänä vuonna. Tuo esille, että ehkä 
mieluummin olisi sairaalassa kuin kotona 

• Suunnitellaan jatkoja: Koti vai palvelutalo? 

• Terveydenhuollon ammattilaiset: Palvelutalo? 

• Taloudesta päättävät: Koti? 

 



Vanhuspalvelulaki 14§a 
 

• ”iäkkään henkilön palveluntarpeeseen voidaan vastata 
pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset 
perusteet tai asiakas- tai potilasturvallisuusperusteet” 

 

 

• Laissa keskeinen tavoite kotona asuminen ja kotona asumisen 
tukeminen mahdollisimman pitkään 



Vanhuspalvelulaki 14§ 

”… pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja 
terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea 
elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän 
voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua 
mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 
edistävään ja ylläpitävään toimintaan” 



 



 



Martti 83v 
• Rantakylässä kerrostalon 1 kerroksessa yksin asuva leskimies 

• Keskivaikea Alzheimerin tauti, MMSE 13/30. Muuten terve. 

• Aina ollut liikunnallinen, päivittäin kävelee pitkiä lenkkejä 

• Kotiapu x 4, ateriapalvelu 

• Paljon poissa kotoa, kotihoito huolissaan siitä, että onko kotihoidon 
vastuulla jos mies katoaa? 

• Lapset haluavat, että isä saa liikkua niin paljon kuin haluaa, vaikka 
tiedostavat riskin, että isä voi eksyä tai kaatua lumihankeen tms. 
Lapset tietävät, että isä ei viihtyisi suljettujen ovien takana, vaan 
ahdistuisi ja olisi levoton. 

• Saako Martti asua kotona riskeistä huolimatta? 

• Hoitotahdon merkitys? 

 



Keskeisiä eettisiä periaatteita 
(lääkärin etiikka 2013) 

• Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen 

 

 

• Elämän kunnioittamisen periaate 

• Ihmisarvon kunnioittamisen periaate 

• Itsemääräämisen periaate 

• Hoitamisen periaate 

• Oikeudenmukaisuuden periaate 

• Hyödyn maksimoinnin periaate 

 



 

 

• Kunnioitus, arvokkuus ja ihmisarvo ovat lähtökohtia ja tavoitteita, 
joihin toiminnassa pyritään 

 

• Voiko hyvän tekeminen esim. turvallisuuden nimissä muuttua pahan 
tekemiseksi itsemääräämisoikeuden näkökulmasta? 

• Milloin itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen johtaakin heitteille 
jättöön, oli sitten kyse kotona tai laitoksessa asumisesta. 



• On monia ongelmia, joihin ei ole selviä vastauksia ja ratkaisumalleja. 
Aina ei ole selvää, mitä on hyvän tekeminen 

• Eettiset periaatteet ovat joskus ristiriidassa keskenään 

• Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa teoriaa tai periaatetta 

• Ei ole yleistä menetelmää tai asiantuntijuutta ohjaamassa oikeaan 
ratkaisuun:  ne joudutaan etsimään tapaus kerrallaan soveltaen 
eettisiä periaatteita ja teorioita 

 

• Olennaista on, että em. periaatteet luovat pohjan eri ilmiöiden ja 
tilanteiden tarkastelulle ja arvioinnille  

• Etiikka ei ole kokoelma sääntöjä, vaan arkipäiväinen, jatkuva tilanteinen 
prosessi. (Jyrkämä, gerontologia 1/15) 

 



• Milloin itsemääräämisoikeutta ei enää ole? 

• Milloin tilanne muuttuu epäkunnioittavaksi, epäarvokkaaksi ja 
nöyryyttäväksi? 

 

 

 

 



 

Käytännössä päätösten tukena esim.: 

• Kultainen sääntö 

• Tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän 

• Miten hoitaisit, jos kyseessä oma lapsi, vanhempi, ystävä 

 



Itsemääräämisoikeus  
• Potilaan hoidosta ja tutkimuksista on päätettävä 

yhteisymmärryksessä potilaan kanssa 

• Itsemääräämisoikeus merkitsee suostumista hoitoon tai 
kieltäytymistä siitä. Itsemääräämisoikeus on vahvimmillaan 
hoidosta kieltäytymisessä. 

• Itsemääräämiseen kykenevän potilaan ilmaisemaa tahtoa pitää 
kunnioittaa. Vaikka tahto vaarantaisi potilaan terveyden tai hengen. 



Hoitotahto  
• Ihmisen tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, 

ettei hän enää itse kykene päätöksen tekemiseen vakavan 
sairauden, onnettomuuden,  vanhuudenheikkouden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa annettu tahdonilmaisu on 
yleensä joko suostumus tulevaisuudessa annettavaan hoitoon tai 
kieltäytyminen siitä. Perinteisesti hoitotahdolla ymmärretään 
tahdonilmaisua, jossa henkilö antaa määräyksiä lähinnä 
kuolemaansa edeltävästä loppuajan hoidosta. (pkssk.fi) 

 

• Hoitotahto-lomake 

• www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+
palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136 

http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136
http://www.pkssk.fi/documents/601237/2160390/HOITOTAHTONI+ilman+taustaa+palettihanke.pdf/49337fa0-bf1b-47f8-a84a-39aa5bc2a136


• Mikäli potilas ei itse kykene ilmaisemaan tahtoaan, potilaan laillista 
edustajaa tai lähiomaista tai muuta läheistä on kuultava sen 
selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. 
Mikäli tästä ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota 
voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. 



Matias 79v. 
• Keuhkoahtaumatautia lukuun ottamatta terve, kotona asunut, kaikin 

puolin omatoiminen ollut viime vuoden loppuun asti. Hidasta 
raihnaistumista 1-2 vuotta. 

• 2 kertaa alkuvuodesta keuhkokuume, osastohoidossa, yleisvointi jäänyt 
aiempaa heikommaksi, kotona kuitenkin hyvin pärjännyt 
keuhkokuumeiden jälkeen. 

• Sanonut useammalle omaiselle, että jos vielä tulee keuhkokuume, sitä ei 
saa hoitaa. Haluaa kuolla ”terveenä” eikä halua jäädä vuodepotilaaksi 
vuosien ajaksi. 

• Huhtikuussa päivystykseen kuumeen takia, päivystäjä toteaa 
keuhkokuumeen ja aloittaa iv-antibioottihoidon ja hoito jatkuu osastolla. 
Päivystäjällä ei tietoa hoitotahdosta. 

• Seuraavana päivänä omaiset kertovat potilaan vakaasta hoitotahdosta, 
pyytävät antibioottihoidon lopetusta. 

• Antibioottihoito lopetetaan ja potilas menehtyy 5 päivän kuluttua. 



Itsemääräämisoikeuslaki  HE 108/2014 
 
• Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus päättää omasta 

hoidostaan. 

• Käytännössä periaate ei kuitenkaan aina toteudu. Hoitokotien 
muistisairaita vanhuksia estetään nousemasta öisin sängyistään, 
kehitysvammaisia pidetään ruokaillessa kiinni ja päihtyneitä 
päivystysasiakkaita taltutetaan usean ihmisen voimin. 

 



Itsemääräämisoikeuslaki HE 108/2014 
 
• Tavoite: vähemmän rajoittamista, enemmän ennakointia 

• Lain voimaantulo viivästynyt 

• Uudella lailla pyritään vahvistamaan asiakkaan ja potilaan 
itsemääräämisoikeutta sekä vähentämään rajoitustoimenpiteiden 
käyttöä. 

• Tällä hetkellä potilaan perusoikeuksien rajoittamista koskeva 
lainsäädäntö on puutteellista. 

• Tällä hetkellä henkilökunta joutuu toimimaan käytännön tilanteissa 
epäselvin valtuuksin 



 



Muistisairas potilas 
• Muistisairaudet lopulta kuolemaan johtavia sairauksia 

• Itseä ja hoitoa koskeva päätöksentekokyky alentunut 

• Siitä seuraa ongelmia, kun potilas ei ymmärrä mitä tehdään ja miksi 

• Eettiset ongelmat liittyvät itsemääräämisoikeuden ja –kyvyn 
suhteesta hoidon ja suojelun tarpeeseen ja myös kysymyksiin 
muiden sairauksien hoidosta ja elämää ylläpitävistä toimenpiteistä 
sairauden loppuvaiheessa. 

• Omaisten merkitys ja mukaan ottaminen hoitoon ovat korostuneen 
tärkeitä potilaan hoidossa. 



Itsemääräämisoikeuden  rajoittaminen 

• Omaisuuden hoito - edunvalvonta 

• Ajokykyasiat 

• Aseenkantolupa  

• Asuminen 

• Liikkuminen 

• Avustaminen 

 

• Miten saada hoitosuhde säilymään rajoitustoimenpiteistä 
huolimatta?  

• Esim. kun ”otetaan ajokortti pois” 

• Määrätään edunvalvoja 

• ”Pakotetaan” pois kotoa 

 



Vanhusten kaltoinkohtelu 
 

• Taloudellinen hyväksikäyttö 

• Omaiset, ulkopuoliset, kaupustelijat, varkaat ym 

• Heitteillejättö 

• Omaiset, terveydenhuolto, sosiaalihuolto 

 



YTM Sanna Järnström 2011: ”En tiedä mitä ne 
ajattelee mun kohtalokseni” Etnografinen tutkimus 

asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa 

 

• Etelä-Suomessa geriatrisessa sairaalassa. 45 potilashaastattelua, hoitajien 
haastatteluja, havainnointia 

• Asiakaslähtöisyyttä pidetään ideaalina, jota painotetaan strategioissa – 
väitöstutkimuksessa se  jääkin geriatrisella osastolla ideaaliksi, joka ei 
toteudu eikä tieto kulje 

• Asiakaslähtöisyyden esteenä palvelujärjestelmien tehokkuusajattelu, 
järjestelmän joustamattomuus, työntekijälähtöisyys, hierarkkisuus, 
rutiininomaisuus ja medikalisaatiopainotteisuus, resurssien puute, 
omaisten vahva rooli sekä joidenkin vanhusten oma passiivisuus. 



• Vanhuksille tärkeää: 

• Omien jatkohoitotoiveiden toteutuminen, paraneminen, terveys, omaisten 
tuki, koti, kotiavun saaminen, uskonasiat ja huumori 

• Tyytymättömyyttä saa aikaan: 

• Henkilökunnan kiireisyys, ilkeys, avunsaannin hitaus, resurssien puute, 
tekemisen ja virikkeiden puute, kuntoutuksen ja ulospääsemisen vähäisyys 
sekä vaipat 



Toteutuuko itsemääräämisoikeus? 
(S.Järnström) 

• Vanhuksen ajatuksia ja toiveita ei aina kysytä 

• Avuntarpeeseen ei vastata tai avun saaminen kestää pitkään 

• Jatkohoitosuunnitelmat tulevat muiden päättämänä 

• Vanhus ei osallistu asioiden päättämiseen 

• Vanhus ei pääse määrittelemään tarpeitaan tai tavoitteitaan 

• Liikkumista rajoitetaan 



Omaishoitajuus  
 

• Miten pitkään omaishoitaja jaksaa 

• Miten pitkään voidaan velvoittaa 

• Omaishoitajan sitoutuneisuus 

 



Turhat tutkimukset ja hoidot 
• Selkeää määritelmää ei ole, asiaa tutkittu vähän 

• ”turha” tutkiminen on yleistä - ylihoito on tavallista 

• Mikä on oikeutus toimenpiteisiin, joiden myönteiset tulokset ovat 
mahdollisia, mutta epätodennäköisiä? 

• Ei ole vain geriatrian erityispiirre 

• Hallinnon näkökulmasta se on suuri ongelma 

• Vanhuksen kokonaistilanne ratkaisee sen, mitkä ovat 
mahdollisuudet hoitaa yksittäinen sairaus tai oire 

• Ennusteen arviointi hankalaa 

 

 

 



Turha tutkiminen ja hoito 
• Tavallisia ongelmia: 

• Dementoituneiden potilaiden muiden sairauksien etsiminen ja hoito  
(ylihoito)  

• Mutta muistettava myös alihoito! 

• Huono toimintakyky ja invasiiviset tutkimukset 

• Altistuminen tutkimuksen ja hoidon riskeille 

• Päällekkäiset tutkimukset 

• Toistetut tutkimukset 

 

• Kuitenkin syytä muistaa: 

• Jos sairauden vakavuus on suuri, on hoidon vaikuttavuus ja hyöty 
vanhuksellakin suuri 

• Esim. koronaariangiografia ja pallolaajennus 



Käytännössä  
• Muistisairaat erityinen haasteellinen asiakasryhmä – 

etenkin jos keskivaikea/vaikea muistisairaus 

• Usein esim. pitkäaikaisosaston vuodepotilaalla arvioitava 
kokonaistilanne ja se, onnistuuko toimenpide kohtuudella 
ilman, että kyse vanhuksen ”kiusaamisesta” 

• Valittava joskus kahdesta huonosta vaihtoehdosta toinen 

• Esim. Gastroskopia, joka hyvin hankala/mahdoton tutkimus 
jos tehdään vastentahtoisesti – tutkimuksen hyödyllisyys? 
Mihin tutkiminen johtaa? 

• Joskus esim. amputaatio vuodepotilaallekin ”hyvä” hoito 
mm. kivun hoitona 

• Aina kannattaa selvittää,  onko hoitotahtoa, joka vaikuttaa 
hoitopäätöksiin 

• Mikä on suhtautuminen esim. kivuliaisiin toimenpiteisiin 

 



• Seikkoja, jotka puoltavat oireita lievittävään hoitoon siirtymistä 

• Vaikea dementia 

• Korkea ikä ja useita vakavia sairauksia 

• Vakava huonoennusteinen sairaus 

• Pitkälle edennyt HRO (hauraus-raihnaus-oireyhtymä) 

• Huono toimintakyky ja jatkuva avun tarve useissa päivittäisissä 
perustoiminnoissa 

• Huono hoitoon sitoutuminen 



DNR= do not resuscitate 
Ei elvytetä 

•elvytyskielto, ei sama kuin terminaalihoito/ aktiivisen 
hoidon lopettaminen 

•päätös tehtävä potilasta ja/tai omaista kuunnellen, 
lääkäri kuitenkin tekee päätöksen  

•kirjattava potilastiedostoon (päivämäärä, ketä oli 
läsnä päätöksen teossa). Perustelut. 

• tehty päätös koskee kaikkia hoitotahoja, ei tarvitse 
uudelleen kysyä 

•päätöksen voi purkaa 



 





 



 



 



 




