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IÄKKÄÄN IHMISEN ÄKILLINEN 

YLEISTILAN LASKU 
- tilanteen ennakointi ja tunnistaminen 

- arviointi ja alkuvaiheen toiminta 

 

Äkillinen yleistilan lasku toimintamalli – koulutustilaisuus  
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”Hoida toista ihmistä niin kuin 

haluaisit itseäsi hoidettavan. Älä 

kohtele toista ihmistä siten kuin et 

haluaisi itseäsi kohdeltavan.” 
 

    Hoitamisen kultainen sääntö  

    Martti Lindqvist 
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Hengitys 

• Esteetön keuhkotuuletus (kaasujenvaihto) 

• Riittävä kudoshapetus (verenkierto välittäjänä) 

– Hapetus (sisäänhengitys) 

– Hiilidioksidin poistuminen (uloshengitys) 

 

Verenkierto 

• Riittävä verivolyymi 

• Riittävä verenpaine 

– Veren hemoglobiini hapen kuljettimena 

– Ravinteet soluille (glukoosi) 

Tajunta 
• Keskushermosto 

häiriötön toiminta 

― Riittävä 

verenkierto 

― Riittävä hapetus 

ja kaasujen 

vaihto 

― Riittävä glukoosi-

tasapaino 

 

PERUSELINTOIMINNAT = ELÄMÄN EDELLYTYS 
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Ylähengitystiet 

• Nenä, suuontelo, nielu 

• Tehtävä; hengitysilman kostutus, 
lämmitys, puhdistus 

Alahengitystiet 

• Kurkunpää, henkitorvi, keuhkoputket, 
keuhkorakkulat 

• Tehtävä; hengitysilman kuljetus 
keuhkorakkuloille (kaasujenvaihto) 

Keuhkojen tilavuus (aikuisella) 

• Keuhkojen kokonaistilavuus n. 6000ml 

• Kertahengitystilavuus (levossa) n. 
500ml 

• minuuttiventilaatio n. 6000ml 

• Hengitystaajuus levossa n. 10 – 14 
kertaa / min 

HENGITYSELIMET 



Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  /  www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  /  www.kyamk.fi 
2013 

Hengityskeskus säätelee 

• Rytminen keuhkotuuletus tapahtuu automaattisesti 

• 12/min = yli 17 000/vrk! (8600L/vrk) 

• Aistii ensisijaisesti veren hiilidioksidipitosuuta 

• Elimistö seuraa tarkasti  

• Suuri veren hiilidioksidipitoisuus => lisää hengitystaajuutta 

• Hengitystaajuuden nostolla elimistö pyrkii pienentämään veren 
hiilidioksidipitoisuutta 

• Happo-emästasapaino 

– Elimistö pyrkii pitämään vakiona (neutraali pH=7), valtimoveren 
pH 7,4 

HENGITYKSEN SÄÄTELY 
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Sydän 

• Keskellä rintaonteloa (välikarsina), neljä ”onteloa” 
(eteiset ja kammiot) 

• Tehtävä; pumpata verta isoon ja pieneen 
verenkiertoon 

Verenkierto 

• Pieniverenkierto (keuhkoverenkierto) 

• Iso verenkierto (valtimot, laskimot, 
hiusverisuonet)  

• Tehtävä; hapen kuljetus (hemoglobiini), 
hiilidioksidin kuljetus (poisto), ravinteiden kuljetus 

• Sydämen omasta verenkierrosta huolehtii 
sydämen sepelvaltimot 

Sydämen pumppaama verimäärä ja 
syketaajuus 

• Aikuisen verimäärä n. 5000ml, sydän pumppaa 
kerrallaan 70ml/min 

• Aikuisen syketaajuus levossa n. 60 – 90 
kertaa/min 

• Levossa aikuisen minuuttitilavuus on n. 5000ml 

VERENKIERTO 
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SYDÄMEN JOHTORATAJÄRJSTELMÄT JA 

SEPELVALTIMOT 
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Sydämen sähköisen toiminnan säätely 

• Sydämen sinussolmuke tahdistaa 

– 60-70/min = yli 86 000/vrk! (7200L/vrk) 

• Sydämen toiminnan säätely on osa verenkierron kokonaissäätelyä 

• Hermostosäätely (sympaattinen ”sykittää”) 

Verenpaineen säätely 

• Riittävän verenpaineen edellytyksenä on riittävä verimäärä, ehyt verisuonisto, ja 
toimiva pumppu (sydän) 

• elimistö pyrkii kaikissa tilanteissa ylläpitämään yksilöllisen, elimistölle sopivan 
verenpaineen 

• Verenpaineen tasoa mittaavat jatkuvasti aortan kaaren ja kaulavaltimoiden 
reseptorit (mittaavat suonen venytysastetta pulssiaallon mukaan) 

• Jos verenpaine laskee => viesti ydinjatkoksen ”verenkiertokeskukseen”, 
sympaattinen hermosto aktivoituu => syke kohoaa, ääreissuonet supistuu 

• Jos äkillinen verenpaineen kohoaminen => päinvastainen reaktio 

VERENKIERRON JA VERENPAINEEN 

 SÄÄTELY 
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KESKUSHERMOSTO 

Keskushermosto 

• Keskushermostoon kuuluvat aivot (isoaivot, 

aivorunko ja pikkuaivot) sekä selkäydin 

 

• Keskushermosto on elintoimintojen ylin 

säätelyjärjestelmä 

 

Tajunta 

• Aivojen toimintaa, joka edellyttää, toimivia 

yhteyksiä useiden aivojen eri rakenneosien 

välillä 

 

Täysin tajuissaan olevana, 

orientoituneena pidetään henkilöä, jonka 

puhe on selvää, muisti ikää vastaavaa ja 

joka reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin 

mielekkäästi ikäänsä ja kehitystasoonsa 

nähden 



Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  /  www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  /  www.kyamk.fi 
2013 

Somaattinen hermosto 
• Ohjaa mm. luustolihasten tiedostettua ja tahdonalaista toimintaa 

- Tahdonalainen 

- Yhteys luustolihaksiin 

- Kiihdyttää aina lihassolun toimintaa 

- Ohjaa liikkeitä 

 

Autonominen hermosto 
• Sileälihassolujen, kuten sydänsolujen ja rauhassolujen säätely, jota ei 

yleensä pystytä säätelemään tahdonalaisesti ja toiminta on suurelta osin 

heijasteiden ohjaamaa, eikä se yleensä ole tiedostettua 
- Tahdosta riippumaton 

- Yhteys sileään lihaksistoon (sydän, rauhaset) 

- Kiihdyttää tai estää lihas- tai rauhastoimintaa 

- Ylläpitää elimistön sisäistä tasapainoa ja aktivoi elimistön voimavarat 

stressitilanteissa 

 

HERMOSTON TOIMINTA 
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Sympaattisen hermoston aktivaatio (sympatikotonia) mm:  
• Pupillit laajenee 

• Syke nopeutuu ja sydämen supistusvoima suurenee 

• Keuhkoputket laajenee 

• Glukoosin vapautuminen vereen lisääntyy 

• Verisuonet supistuu 

• Hien eritys lisääntyy  

 

Parasympaattisen hermoston aktivaatio mm: 
• Pupillit supistuvat 

• Syke hidastuu 

• Keuhkoputket supistuu  

AUTONOMISEN HERMOSTON VAIKUTUKSET 
(sympaattinen – parasympaattinen) 
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IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET 

PERUSELINTOIMINTOJEN SÄÄTELYYN 
- lihaksisto, hermosto ja aistitoiminnot 

• Ikääntymisen johdosta elimistön lihasmassa vähenee ja 

sidekudoksen ja rasvan määrä elimistössä kasvaa 

– Lihasten voima vähenee ja kyky koordinoida eri lihasryhmien 

yhtäaikaista toimintaa heikkenee (iäkkään käytettävä samaan 

liikkeeseen enemmän voimaa kuin nuoren) 

• Hermojen johtumisnopeus (viestinkuljetuskyky) heikkenee 

– Reaktioaika pitenee 

• Ikääntyminen vaikuttaa ihmisen kykyyn aistia omassa 

elämässään ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia 

– Tuntoaisti (kosketustunto heikkenee) 

– Tasapainoaisti ja koordinaatio heikkenevät 

– Näkö-, kuulo-, maku- ja hajuaistimuutoksia 

– Kivun aistiminen heikkenee (monet sisäelinten sairaudet, jotka yleensä 

ovat hyvin kivuliaita, saattavat iäkkäillä jäädä huomaamatta) 

– HUOM! Kivunsietokyky ei kuitenkaan vanhetessa kasva! 
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IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET 

PERUSELINTOIMINTOJEN SÄÄTELYYYN 
- sydän ja verisuonisto ja hengityselimistö 

• Sydämen toiminnan heikkeneminen ilmenee 

erityisesti fyysisessä rasituksessa 
– Sydän ei kykene lisäämään työmäärää 

– Sydämen minuuttivolyymi pienenee 

– Verisuonten joustavuus vähenee ja ääreisverenkierron vastus kasvaa 

• Verenpaine nousee 

• Ikääntymisen vaikutukset ilmenevät erityisesti 

hengityselimistön rasitustilanteissa 
– Ei yleensä aiheuta haittaa tavallisessa elämässä 

– Levossa ilmenevä hangenahdistus/hengitystaajuuden 

nousu/hengitystyön lisääntyminen ei johdu keuhkojen 

vanhenemismuutoksista 

• Taustalla mahdollinen häiriö peruselintoiminnoissa/sairauden oire 
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112 hätäilmoitus 

Ensiarvio 

• ABCDE ensiarvio 

Tarkennettu tilanarvio 

• ABCDE tarkennettu tilanarvio 

Soitto hoidontarpeen arvioon 

• ISBAR konsultaatiomalli 

../Hyperlinkit/112 soitto.pptx
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YLEISTILA JA SEN YKSILÖLLISYYS 

• Yleistilan heikkeneminen tulee arvioida suhteessa 

potilaan/asiakkaan aiempaan yleistilaan 

– Yleistilan äkillinen romahtaminen on vakava oire kaiken ikäisillä 

– Iäkkäällä entuudestaan huonon yleistilan muuttuminen vain 

hieman aiempaa huonommaksi, voi olla merkki vakavasta 

peruselintoiminnan häiriötä 

 

Monisairaus, vähäoireisuus ja raihnaantuminen vaikeuttavat 

tilan tunnistamista ja hoitoon ohjauksen valintojen tekemistä 

• Soitto 112?  

• Soitto hoidontarpeen arvioon?  

• Tilan seuranta ja uusi tilan arvio? 

• Paluu normaaliin päivittäisrytmiin? 

– Jos toteutetaan, tulee olla selkeät perusteet! 
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Yleistila huono (autonomisen hermoston aktivaatio) 

• Makuulla kalpea ja hikinen 

• Yltä päältä märkä, istuu tai makaa 

• Makaa, ei jaksa nousta pyörtymättä 

• (syanoottinen tms.) 

 

Yleistila heikentynyt (autonomisen hermoston aktivaatio) 

• Istuu tuetta, ei jaksa nousta 

• Huimaa maatessa, jaksaa nousta ylös 

• Iho normaali/hikinen/kylmänhikinen 

 

Yleistila hyvä 
• Jaksaa seisoa 

• Iho normaali 

• Aikaan ja paikkaan orientoitunut 

YLEISTILAN KARKEA ARVOINTI  
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Romahtanut yleistila 
• Yleistila romahtanut minuuteissa 

 

Nopeasti heikentynyt yleistila 
• Yleistila heikentynyt kymmenissä minuuteissa, muutamassa 

tunnissa 

  

Hitaasti heikentynyt yleistila 
• Yleistila heikentynyt useiden tuntien, vuorokausien aikana 

 

 

Riskioireilla tarkoitetaan sellaista oiretta, joka äkillisesti voi johtaa 

tajunnantason, verenkierron tai hengityksen häiriöön 

(peruselintoiminnan häiriö). 

YLEISTILAN ARVIOINNIN KARKEAT 

AIKAKRITEERIT 
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YLEISKUNNON HEIKKENEMISEN JA 

SEKAVUUDEN TYYPILLISIÄ SYITÄ 

• Lääkityksen äkillinen lopettaminen 

• Lääkkeiden yhteisvaikutukset 

• Kuivuminen ja elektrolyyttihäiriöt 

• Tulehdussairaudet 

• Sydän- ja verisuonisairaudet 

• Metaboliset sairaudet 

• Traumat 

– Kaatumisen taustalla voi olla äkillisesti heikentynyt yleistila 

• Suuret elämänmuutokset 

      

     Lähde: Ensihoito 2013 
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Heikentynyt yleistila, mutta mikä sen aiheuttaa? 

• Selkeää peruselintoimintojen häiriötä ei ole  

• Ei oiretuntemuksia hengityksessä, verenkierrossa, tajunnassa eikä kipuoireita 

Mikä on pahin vaiva juuri nyt? 

• Liittyykö vaiva sairauteen, joka on tiedossa? Mikä on sairaus? 

• Onko aikaisemmin ollut vastaavaa? 

• Onko tilanne nyt pahempi? 

• Onko muita oireita? 

Yleistilan lasku + äkillinen sekavuus! 

• Äkillinen sekavuus => aivotoiminnan häiriö, jossa muisti, puhe, motoriikka, ja 
nukkumisrytmi ovat aiempaan käyttäytymiseen verrattuna häiriytyneet 

• Sekavuustilan (deliriumin) oireet: ”käpertyy itseensä”, hidastunet toiminnat, 
pelokas, riehuva, riisuu vaatteita ym., pahimmillaan illalla ja yöllä 

• Syinä mm. tulehdus (VTI), kuivuminen, väärät lääkkeet 

HEIKENTYNYT YLEISTILA ILMAN 

SELVÄÄ SYYTÄ (OIRETTA) 
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ÄKILLINEN PYÖRTYMINEN 

Pyörtyminen on lyhytkestoinen, korkeintaan minuutin pari kestävä 
tajunnan häiriö, johon liittyy lihasten äkillinen veltostuminen. ”filmi 
katkeaa" ja ihminen lysähtää maahan  

– Pyörtyminen johtuu ohimenevästä aivojen toiminnan häiriöstä 

– Monet eri syyt voivat aiheuttaa pyörtymisen 
 

 

• Pyörtynyt, mitä sitten tulee tehdä? 

•  Asentohoito => makuuasentoon (tarvittaessa kylki), jalkojen kohotus 

•  Ilmavirtauksen varmistaminen  

• => jos kouristanut, tuntuuko ilmavirtaus sen jälkeen 
 

Pyörtymistä ei välittömästi voida erottaa vaarallisemmista tajuttomuuksista ja 
sydämen rytmihäiriöistä 

– Siksi jokaisen pyörtyneen hengitystä on seurattava ja pulssia on 
tunnusteltava  

– Jos pulssi ja hengitys eivät palaa normaaliksi parissakymmenessä 
sekunnissa, on aloitettava välittömät hoitotoimenpiteet => elvytys  
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ALKUVAIHEEN TOIMINTAMALLI 

A B C D E 

A B C D E 

Ensiarvio, jonka perusteella  tehdään välittömät toimenpiteet  

Tarkennettu tilanarvio, jossa suoritetaan myös tarvittavat 

mittaukset ja arvioidaan tilaa systemaattisesti 
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ENSIARVIO 

A Hengitystiet 
• Avoin hengitystie? 

• Varmista hengitysteiden auki pysyminen 

• Vammapotilaassa kaularangan tukeminen 
 

B Hengitys 
• Tuntuuko ilmavirtaus => jos ei, kutsu LISÄAPU => siirrä potilas => aloita 

tarvittaessa elvytys 

• Hengitystaajuus? Hengitystyö? Onko hengitys riittävää? 
 

C Verenkierto 
• Tuntuuko syke? Syketaajuus? Ihon lämpö ja hikisyys? 

 

D Tajunta 
• Onko hereillä? Onko herätettävissä? Reagoiko? Kipureaktio? 

 

E Paljastaminen 
• Havainnot? Kehon tutkiminen (paljastaminen)? 

• Havainnoi ympäristö? 
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TARKENNETTU TILANARVIO 

A Hengitystiet 

• Hengitysteiden auki pysymisen varmistaminen 
 

B Hengitys 

• Hengitystaajuus, hengitystyö (I:E suhde), hengitysäänten kuuntelu, (kaulalaskimot) 

• SpO2 (happisaturaatio) 
 

C Verenkierto 

• Syketaajuus, ihon lämpö, lämpöraja, kaulalaskimot, kapillaaritäyttö, turvotukset, 

ihon/huulten väri (syanoottisuus), silmäluomien sisäpuoli (onko vaaleat?) 

 

D Tajunta 

• Tajunnantason arviointi (karkea), cBgluk, neurologinen status 

 

E Paljastaminen 

• Havainnot? Kehon tutkiminen (paljastaminen)? 

• Havainnoi ympäristö? 

• Selvitä taustatekijät? Onko lääkkeitä vaihdettu/muutettu, jäänyt ottamatta? 
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ISBAR KONSULTAATIOMALLI 

• ISBAR on yhdenmukaisen ja selkeän tiedonkulun 

apuväline 

– Sitä voidaan soveltaa kaikissa terveydenhuollon 

toimintaympäristöissä ja tiedonsiirtotilanteissa 

– ISBAR:in avulla potilasta koskeva tieto voidaan 

jäsentää selkeään ja tiivistettyyn muotoon 

• Tavoitteena on välittää vain tarpeellinen, olennainen tieto 

• ISBAR -menetelmää käyttämällä voidaan vähentää 

vaaratapahtumien riskiä ja parantaa potilaan hoidon 

turvallisuutta 
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ISBAR 

I Identfity Tunnista 

• Kerro kuka olet ja mistä soitat. Kerro kuka on potilas  
 

S Situation Tilanne 

• Kerro konsultaation syy, kerro yhteydenoton, määrittele ongelma ja anna arvio 
tilanteen kiireellisyydestä 

 

B Background Tausta 

• Kerro potilaan ja tilanteen tausta 

 

A Assessment Nykytilanne 

• Kerro potilaan vitaalielintoiminnot ABCDE- toimintamallia apuna käyttäen sekä 
tilan kehittyminen 

– Mahdollisesti toteutetut hoitotoimenpiteet 

 

R Recommendation Toimintaehdotus 

• Ehdota, mitä tehdään ja varmista saatu tieto 
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HOITOTAHTO 

Hoitotahto (www.valvira.fi) 

• Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan 

vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei 

tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvyyttä 

– Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan 

tahtonsa, potilaalle ei saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. 

• Voi kirjata ja tallentaa KELA:n Omakanta -verkkopalveluun 

– Hoitotahto ei ole voimassa, jos potilaan odotetaan toipuvan sairaudestaan, 

esimerkiksi aiemmin terveen saadessa sairauskohtauksen, jonka hoitoennuste on 

hyvä. 

– Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa kumota oman hoitotahtonsa tai muuttaa sen 

sisältöä. 

– Lääketieteen kehityksen vuoksi on mahdollista, että jonkin vakavan taudin hoidon 

mahdollisuudet ja ennuste ovat muuttuneet hoitotahdon kirjoittamisen ja sen 

täytäntöönpanon välillä. Siksi on suositeltavaa, että hoitotahdon tekijä tarkistaa 

sisällön aika ajoin, mieluiten alle kymmenen vuoden välein. 

Tarkistamispäivämäärä on syytä kirjata.  

 
 

Ongelmatilanteissa tulee aina konsultoida hoidon tarpeen arviointia tai 

päivystävää lääkäriä 
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SAATTOHOITOPÄÄTÖS 

• Saattohoito (www.valvira.fi) on lähestyvää kuolemaa edeltävää hoitoa silloin, 

kuin kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana. Se voi 

olla osa palliatiivista hoitoa ja sen tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti 

kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä 

arvoja kunnioittaen. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on 

mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan. 
 

• Saattohoitovaiheeseen siirtyminen on sellainen potilaan asemasta ja 

oikeuksista annetussa laissa (785/1992) tarkoitettu tärkeä hoitopäätös, josta 

on keskusteltava, tarvittaessa useita kertoja, potilaan itsensä kanssa tai jos 

hän ei pysty päättämään hoidostaan itse, hänen lähiomaisten tai muiden 

läheisten kanssa tai laillisen edustajansa kanssa. Päätökseen kirjataan 

saattohoidon sisältö mukaan lukien potilaan omat toiveet. Saattohoitopäätös 

pitää sisällään päätöksen pidättäytyä elvytyksestä (DNR), vaikkakin se 

voidaan myös kirjata erillisenä.  
 

• Saattohoitopäätöksessä pitää olla päätöksen tekijä(t), päätöksen 

lääketieteelliset perusteet, potilaan ja/tai omaisen kanssa asiasta käyty 

keskustelu ja potilaan ja/tai omaisen kannanotto päätökseen. 
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ELVYTYSKIELTO DNR 

Päätös elvyttämättä jättämisestä (Do Not Resuscitate, DNR päätös) tarkoittaa 

(www.valvira.fi), että:  

• Potilasta ei elvytetä mahdollisen sydän- tai hengityspysähdyksen sattuessa 

– tällaiseen ratkaisuun voidaan päätyä siinä vaiheessa, kun vaikeasti sairasta potilasta hoitava 

lääkäri toteaa, että potilaan ennuste on huono ja hänen perussairautensa heikentävät selvästi 

hänen mahdollisuuksiaan selvitä elvytyksen jälkeenkään. 

• Päätös elvyttämättä jättämisestä (DNR) ei ole päätös saattohoitoon siirtymisestä 

– vaikka päätös elvyttämättä jättämisestä olisi tehty, potilasta hoidetaan muuten kaikin tavoin hänen 

tilansa edellyttämällä tavalla. 

• Elvyttämättä jättämispäätöksen (DNR) tekee aina lääkäri, mieluiten potilaan tilan 

tunteva, häntä pitkään hoitanut lääkäri 

– lääkärin on tehdessään päätöstä elvyttämättä jättämisestä otettava huomioon potilaan 

perussairauden ennuste, tiedot hänen elimistönsä jäljellä olevista voimavaroista sekä potilaan 

oma, hoitoaan koskeva tahto eli hoitotahto 
 

• Päätös elvyttämättä jättämisestä on merkittävä potilasasiakirjoihin siten, että merkinnästä 

käy ilmi päätöksen tekijä, päätöksen perusteet, potilaan tai hänen sijastaan 

päätäntävaltaa käyttäneen henkilön mielipide elvyttämättä jättämisestä ja myös tieto siitä, 

miten mielipide on selvitetty. Lääkärin on selvitettävä tilanne potilaalle tai omaiselle siten, 

että tämä ymmärtää päätöksen sisällön. Jos potilaan terveydentilassa tapahtuu 

muutoksia, päätös elvyttämättä jättämisestä on tarvittaessa arvioitava uudelle. 
  

http://www.valvira.fi/
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/elaman_loppuvaiheen_hoito/hoitotahto
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VANHUSPALVELULAKI JA 

ILMOITUSVELVOLLISUUS 

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) 

 
Ilmoitusvelvollisuus 

 

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta (25§) 

• Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai 

poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai 

terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen 

kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai 

turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta 

viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. 

 

• Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on 

ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön 

kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen 

kotiuttamista. 

• Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien 

salassapitosäännösten estämättä. 
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