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Valvonnan tarkoitus 

Varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta ja 
palvelujen laatua ennalta ehkäisemällä 
epäasianmukaisia käytäntöjä ja puuttumalla 
lainvastaiseen tai muutoin virheelliseen 
menettelyyn. 

 
Selvittää ja arvioida, onko sosiaali- tai terveyden- 

huollon toimintayksikkö noudattanut lakia, 
ammattieettisiä velvollisuuksia tai annettuja 
ohjeita ja määräyksiä. 

 
 

http://idc.stakes.fi/NR/rdonlyres/6109A1FD-15CB-458E-BD3F-9ED564DB5D42/0/stakestalo_web.jpg
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Valvira käsittelijänä erityisesti, kun 
 
- periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen asia 
- epäily hoitovirheestä, joka on  johtanut kuolemaan 

tai vaikeaan vammautumiseen 
- jos asia saattaa edellyttää turvaamis- tai 

kurinpitotoimia  
 esim. ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen tai poisto 
 

- jos aluehallintovirasto (AVI) on esteellinen 
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Selvitysvaihe 
Pyydetään  
 • hoitoon osallistuneiden selvitykset  
 • toiminnasta vastaavan lausunto 
 • potilasasiakirjat, kuolemansyynselvitysasiakirjat 

ym. 

Arviointivaihe 
 • Pyydetään yksi tai useampia asiantuntijalausuntoja 
 • Käytetään omaa asiantuntemusta  

Kuuleminen  (jos moitittavaa) 

Esittelijä laatii ratkaisuehdotuksen ja esittelee sen ratkaisijalle  

Ratkaisu 
 • lähetetään kantelijalle ja niille tahoille, joilta pyydetty selvityksiä  
 • mahdollista hallinnollista ohjausta (käsityksen ilmaisu, huomion 

kiinnittäminen,     
  huomautus) saaville erikseen 

 • tiedoksi asiantuntijalausunnon antaneille  

Kantelukirje saapuu 
 • Arvioidaan, kuuluuko Valviran toimivaltaan  
 • Määrätään asialle esittelijä 

Kanteluasian käsittely Valvirassa 
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Valvontaseuraamukset terveydenhuollon 
ammattihenkilöille (laki 559/1994) 

Hallinnollinen ohjaus 
 Huomion kiinnittäminen 
 Huomautus 
 

Kirjallinen varoitus 
 
Turvaamistoimenpiteet 
 Ammatinharjoittamisoikeuden rajoitus 
 Ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen 
 

Vuonna 2010 seuraamuksia 31 %:ssa asioista. 
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Vanhusten ympärivuorokautinen hoito 
- Valvontasuunnitelmat:  

- sosiaalihuolto 2008, terveydenhuolto 2008, yhteinen 
valvontasuunnitelma 7.1.2010 
 

- Toimeenpano-ohjelma 2010 
- yhdenmukainen valvonta eri AVI-alueilla, valvonnan 

kohdentuminen riskikohteisiin 
 

- Tarkastuskertomuslomake 2010  
- ohjaus- ja valvontakäynnit, asiakirjapohjainen valvonta 

 

- Valviran raportit 
- Vanhainkodit, palvelutalot: kysely 2010 
- Terveyskeskusten vuodeosastot : kysely 2010 
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Kriittiset pisteet: 
 

 
henkilökuntamitoitus (laatusuosituksen mukaiset tasot) 
henkilökunnan koulutustaso  
ravinto  
mielekäs toiminta, kuntoutus 
  yksilökohtaiset päivitetyt hoito- ja palvelusuunnitelmat 
lääkehoito 
  lääkehoitosuunnitelma  
  yksilökohtainen lääkityksen tarkistus määräajoin 
tilat  
  yhden hengen huoneet/ muut 
  asukashuoneen koko  
asiakirjahallinta ja dokumentointi 
  tietosuojavastaava   
  säännölliset kirjaukset  
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Valviraan tulleet kantelut 

Osa kanteluista saa alkunsa omaisen  
suuresta surusta ja erilaisista sellaisista tilanteista, 
 joita paraskaan mahdollinen hoito ei olisi voinut  
 estää. 
 
Seuraavassa kootusti asioita monista kanteluista, eri 

hoitopaikoista ja eri ajankohdista. 
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Yleisiä vaikeuksia 

  Vaikeus muuttaa hoitolinjausta 
  diagnostisten tutkimusten jatkaminen liian kauan, 

 suunnittelemattomuus 
 

  Ajankohdan arviointi… on vaikeaa  
  Siirtyminen  palliatiiviseen hoitoon  
    saattohoitoon,  
    terminaalihoitoon 
 

  väärä ennuste (optimistinen) = >tarpeettomat hoidot ja 
 viivästynyt saattohoito 

 
 TÄRKEÄÄ ON SAADA ”KUOLEVAN STATUS” 
  - >  keskitytään oirehoitoon, vältetään turhia   

        tutkimuksia ja  hoitopaikan siirtoja 
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Kantelut: Puutteita osaamisessa  
  
 - kivun hoito 
 
 - sydämen vajaatoiminnan hoito 
 
 - hengenahdistuksen hoito 
 
 - nesteyttäminen, kyllä vai ei  ?     
 
 - syöpäpotilaiden oireenmukainen hoito 
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Kipulääkitys  
 

 
Kantelu: 
Miksi aloitettiin säännöllinen kipulääkitys, vaikka ei 

ollut  kipuja? 
 Liikaa lääkkeitä, väsyttävät   
 (tainnutettiin, edistettiin kuolemaa…) 
 
Potilaalla oikeus saada hyvää kivunhoitoa 
 
 Valvira:  
  ”kuolevalla potilaalla on oikeus olla kivuton, väsynyt ja   

   nukkuva.” 
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Valviran kannanottoja 

 -kivun voimakkuutta ei mitata, seurata eikä    
 kirjata 

 -keskeinen ongelma on kivun alihoito 
  - läpilyöntikivut 
  - pitkäaikaisen kivun hoitaminen       

   lyhytvaikutteisilla pistettävillä opioideilla, ei    
   kipulaastareilla tai tableteilla 

  - tarvittaessa käytettäviä lisälääkityksiä ei ollut    
   sovittu 

 
Vaativassa kivunhoidossa uskalla kysyä !  
 keskussairaalasta, kipuklinikasta, saattohoitokodista 
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Erityistä 

Joillekin omaisille morfiini/opiaatti-lääkitys 
tarkoittaa ”myrkyttämistä”. 

 
Keskusteluun opiaattien käytöstä usein joudutaan,  

kun/jos oireenmukaisen hoidon kannalta  
tarpeellisen opiaatin haittavaikutuksia tai lähellä 
olevan kuoleman oireita alkaa ilmaantua tajunnan 
tasoon, hengitykseen … 
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Syöpäpotilaan saattohoito 
63-vuotias nainen, peräsuolensyöpä, etäpesäkkeet keuhkossa 
Kantelu: yöllä ei hälytetty lääkäriä kivunhoidon tehostamiseen, 
    puutteellinen kivunhoito 
 
Asiantuntijan lausunto:  
Peruskipulääkitys (laastari) asianmukainen, mutta laastari 

irtoili – teho laski 
Läpilyöntikivut alihoidettu 
Opioidit olleet kauan -> ei pelkoa hengityslamasta 
Kivun määrää ja hoidon tehoa ei seurattu, ei mitattu, ei kirjattu 
Nestehoito pahentamassa vointia  
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Potilas keskeytti itse hoidon, omainen ei tiennyt, 
pyysi poliisitutkintaa 

Valvira toteaa, että A itse keskeytti eturauhassyöpänsä aktiivisen 
hoidon ja seurannan keskussairaalassa. Hän menehtyi 12 kk 
kuluttua kaupunginsairaalassa keuhkokuumeeseen. 
Peruskuolemansyynä metastasoitunut eturauhassyöpä.  

 
Valvira katsoo, että A:n hoito keskussairaalassa ja 

kaupunginsairaalassa oli asianmukaista. Myös A:n 
kivunhoito toteutettiin asianmukaisesti  kivun hoidon 
periaatteita ja A:n tarvetta noudattaen.  
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Nestehoito keskeinen kantelun aihe 

Kuolevan potilaan oireiden hoito- Käypä hoito-suositus 2008: 
i.v.-nesteytys: elämän loppuvaiheessa ei auta, vaan 

kertyy kudoksiin, tekee paikallista kipua, 
pahentaa sydämen vajaatoimintaa. 

 
Nenämahaletku: väliaikaisessa tilanteessa keino 

turvata ravitsemus, ei pysyvässä 
nielemisvaikeustilanteessa. Se aiheuttaa 
potilaalle kärsimystä, lisää levottomuutta, altistaa 
keuhkokuumeille.  
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Aivoinfarktipotilaan saattohoito 
80-vuotias mies, aivoinfarkti 
KS 1 vk: nielemisvaikeuksia, nenämahaletku, keuhkokuume 
 
Terveyskeskus: useita keuhkokuumeita, laitettu 

nenämahaletku, iv-nesteytys 
1 vk kuluttua DNR-päätös 
3 vk keskustelu tyttären kanssa, joka oli edunvalvoja. 

Yhteisymmärrys saattohoidosta, pois iv ja nenämahaletku 
 
Toinen omainen teki rikosilmoituksen poliisille. 
Asiantuntijan lausunto: Potilas ei pystynyt ilmaisemaan 

kantaansa, tyttären kanssa yhteisymmärrys saattohoidosta.  
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Info, info, info 
 
 

- ei selvästi kerrota potilaalle/omaiselle, missä vaiheessa ollaan  
  ”Keskussairaalasta lähetettiin tk-vuodeosastolle  

 kuntoutukseen.” 
 
 
- saatetaan tarvita toistuvia keskusteluja  

 
 
 

- puuttuu yhteinen tieto siitä, missä vaiheessa ollaan 
 
 

   Yöllä omainen vaatii thorax-kuvaa, iv-nesteytystä tai 
lähettämistä keskussairaalaan  
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Hoitovastuun siirto keskussairaala - > tk 
 

 
 -tieto ei aina kulje hoitovastuun siirrosta 
 -kipulääkitys kotona riittämätöntä, ei ohjeita 
 -jatkohoitoa ei  sovittu seuraavaan hoitopaikkaan 
  -mihin / kehen ottaa yhteys 
 
Ei jätetä potilasta eikä omaisia  yksin!  
Potilas ”tuuliajolla” –> päivystyspoliklinikkakäynnit! 
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  Valviran kyselyt vuonna 2010   
 
 
 Terveyskeskuksen vuodeosastot:  
  23 %:ssa osastoja hoitotyöntekijöitä alle Ikäihmisten  palvelujen 

 laatusuosituksen 2008  minimin  
 
 Sosiaalihuollon ympärivuorokautiset yksiköt: 
  12 %:ssa yksiköitä  työntekijöitä alle laatusuosituksen minimin        
 
 
 - >  kun henkilöstön määrä ei riittävä:  ei vierellä istujaa 

 
    ”Joutuiko kuolemaan yksin ?” 
 
  ”Arvokasta kuolemaa vaikea toteuttaa 3 hengen huoneessa.”
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Juridinen puoli? 
 

 
 
Potilaslaki  3 §: Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden ja 

sairaanhoitoon (asianmukainen  hoito). 
 
Ammattihenkilölaki (559/1994) 15 §: Terveydenhuollon 

ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti 
hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä menettelytapoja koulutuksensa 
mukaisesti 

 
Se, että näin on tapahtunut, täytyy näkyä potilasasiakirjoista, eli 

selkeä kirjaus kliinisistä perusteista.  
 



27.1.2012 Sari Anttila   Valvira 23 

Potilasasiakirjamerkinnät 
 
 

Hoitoneuvottelu:  
saattohoitoon siirtyminen, DNR-päätös 
 
 
 - puute: ei käydä hoitoneuvotteluja, tai vain kerran 
 
  
 -Hyvä kirjaus: 
   miten informoitu (mitä kerrottu, mistä sovittu) 
   ketkä osallistuivat 
   mitä mieltä potilas/omaiset olivat  
    ymmärsivätkö riittävästi ym. 
 
 -omahoitajan osuus tärkeä 
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Keskustelutkaan eivät aina riitä…. 

Kantelu: A:n rintasyövän seuranta oli puutteellista ja hoito 
huonoa etäpesäkkeiden toteamisen jälkeen   

 
Valvira yhtyy asiantuntijan kantaan, että A:n hoidon 

muuttaminen oireenmukaiseksi tapahtui oikea-aikaisesti, ja  
aivometastaasien sädehoito oireenmukaisena hoitona oli 
asianmukaista.  

 
Potilasasiakirjojen mukaan A:n ja hänen tyttärensä kanssa 

keskusteltiin A:n sairaudesta ja siinä tilanteessa 
mahdollisista hoidoista  27.5. ja  6.6.  

 
Valvira: hoitopäätökset tehtiin yhteisymmärryksessä A:n ja 

omaisen kanssa.  
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 DNR-päätöksestä usein kanteluja 
 
DNR (do not resuscitate): elvytyksestä 
pidättäytyminen, kun sairaalan vuoteesta 
löydetään hengittämättömänä ja sydän ei lyö.  

 
AND (allow natural death): salli luonnollinen 
 kuolema 

  
Nämä eivät tarkoita minkään hoidon lopettamista.  
Jatketaan esim. parantavaa hoitoa ja  oireiden  
Helpottamista 
 
Jatkuvasti omaisille epäselvää, ja hoitajillekin ! 
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Voiko potilas tai omainen vaatia DNR-päätöksen 
perumista?   
DNR-päätös on lääkäri(e)n tekemä kliininen hoitopäätös. 

Potilas tai omainen ei voi kieltää DNR-päätöksen tekemistä. 
Heille pitää selvittää päätöksen perusteet. 

 
Hoitotahto: DNR-kielto 
 
Ammattihenkilölaki 22 §: 
Laillistettu lääkäri päättää potilaan tutkimuksista, 

taudinmäärityksestä ja hoidosta.  
Täysi-ikäisellä potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, mutta hän ei 

voi vaatia itselleen haluamaansa hoitoa. 
 
- käytännössä voi olla haastavaa 
- muu hoito jatkuu siis kuten ennenkin 
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DNR toisin sanoin  

 
 DNR-päätös on perustuu lääketieteelliseen arvioon potilaan 

ennusteesta, tavoitteena välttää potilaan kärsimyksen lisääminen 
elvytys- tai muilla tehohoitotoimenpiteillä, kun potilaan sairauden 
vaihe huomioon ottaen ne eivät enää pidentäisi elämää.   

 
 DNR-päätös on merkittävä hoitopäätös. Siitä pitää mahdollisuuksien 

mukaan keskustella potilaan kanssa, ja jos potilas antaa siihen luvan, 
hänen omaistensa kanssa.  

 
 DNR-päätöksen voi myös perua ! 
 
 Ammattihenkilön tehtävä on kääntää tämä määritelmä maallikolle 

ymmärrettävään, yksittäiseen ja kulloinkin kyseessä olevaan 
sairaustilanteeseen sovellettuun muotoon. 
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Saattohoito ja DNR – erillisiä päätöksiä 
 

Parantava hoito 
 
 
Taudin (yleensä syövän) etenemistä hidastava hoito  
  - esim. metastasoitunut eturauhassyöpä 
 
 
Palliatiivinen hoito – kun ei voi enää jarruttaa taudin etenemistä 
 
 
Saattohoito -  muutamia viikkoja - >  terminaalivaihe  
 
  -näin määritelty saattohoito sisältää DNR-päätöksen 
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Kenen kanssa pitää keskustella? 
 
Juniori- ja seniori-lääkäri keskenään, ennakoivasti,  

mieluiten päiväsaikaan, jos mahdollista. Joka 
tapauksessa ennen kuin ”tilanne on päällä”. 

 
Potilaan kanssa, jos se on mahdollista  
 
Potilaan nimeämän omaisen kanssa 
  
Hoitolinjojen sopiminen koko henkilökunnan kanssa on 

tärkeää 
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Case 

 
Valviran asiantuntija katsoi, että A:n  korkea ikä ja perustaudit 

huomioon ottaen aluesairaalassa olisi ollut aiheellista ottaa 
selkeämmin kantaa luonnollisen kuoleman sallimiseen, jos 
potilaan vointi huononee. Asiasta olisi pitänyt keskustella 
omaisten kanssa.  

 
Valvira toteaa kuitenkin, että A oli ennen siirtovaihetta jo jossain 

määrin toipunut saamistaan vammoista, eikä hänellä ollut 
todettavissa välitöntä hengenvaaraa. Keskustelu elvyttämisestä 
pidättäytymisestä oli tästä syystä mahdollista jättää 
terveyskeskuksen vuodeosaston lääkäreiden vastuulle. 
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EOAn kanta DNR-päätöksestä  
89-vuotias nainen, aivosyöpä, loppuvaiheen hoito tk:ssa 
 
Illalla ehkä aspiroinut, yöllä hengenahdistusta yllättäen,  

lääkäri pyydetty paikalle. EKG OK.  Annettu 
nesteenpoistolääkitystä ja morfiinia, potilas menehtyi, ei 
yritetty elvyttää.  

 
Valviran lausunto EOA:lle: 
Ei ollut aikaa keskustella omaisen kanssa elvytyksestä. Oli 

lääketieteellisesti perusteltua olla elvyttämättä, koska 
monisairaan potilaan toipumisennuste olisi ollut huono.  

  
EOA: OK 
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Hyvän hoidon perusasiat 
         

Hyvä perushoito – ihmisen kunnioitus 
Hyvä oirehoito – perusoikeus 
 
Omaisten tukeminen 
Tulevaisuudesta keskusteleminen 
  hoitopaikka 
  taudin ennuste  
  kuolemaan liittyvät asiat  jne. 
 
Turvallisuuden luominen 
Tarpeiden kuuleminen 
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 Lisätietoa: 

Vanhuus ja hoidon etiikka. ETENE-julkaisuja 20, 2008 
Hyvä saattohoito Suomessa. STM julkaisuja 2010:6 
Elvytys. Käypä hoito-suositus 2006  
Kuolevan potilaan oireiden hoito. Käypä hoito–suositus 

2008 
www.finlex.fi 
www.valvira.fi – Elämän loppuvaiheen hoito, tai hakusanat ”saattohoito”, 

”elvytys” jne 
Sari Anttila: Saattohoitoon kohdistuneet kantelut. Palliatiivinen hoito-lehti nro 33: 

joulukuu 2011 
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