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PALLIATIIVINEN HOITO  
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  Lääketieteen erikoisala 

Kokonaisvaltaista aktiivista hoitoa 

Oireiden hallinta 

Psykologiset, sosiaaliset, hengelliset, 

 maailmankatsomukselliset ongelmat 

Elämänlaadun optimointi – tavoitteena     

 mahdollisimman aktiivinen, vähäoireinen 

 ja arvokas loppuelämä 

Potilas ja perhe (koti) 

 



Parantava hoito Palliatiivinen lääketiede 

Palliatiivinen hoitotyö 

Surutyö 

Diagnoosi Kuolema 

Saattohoito 

Mukailtu:  Holli  2006, 52. Syöpä 2015, Syöpäsäätiön julkaisu nro 68  

PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOIDON VAIHEET 



 

Keskeisenä palliatiivisen hoidon potilas ryhmänä on 

syöpäpotilaat, mutta myös 

    esim. keuhkoahtaumatautia (COPD),  

     sydämen vajaatoimintaa,  

     ALS-sairautta,        

     dementiaa  

sairastavien potilaiden tulee  kuulua palliatiivisen 

hoidon piiriin 



STM - Syövän hoidon kehittäminen 2010-2020 raportin 

suositus kolmiportaisesta hoitomallista 



STM-Saattohoitosuositus 2010: 

 Hyvä saattohoito on kaikkien kuolevien oikeus 

hoitopaikasta riippumatta 

 

 Mahdollisuus kuolla siinä yksikössä, jossa on 

viettänyt elämänsä viimeiset kuukaudet tai vuodet 

 

 Saattohoidon perustana potilaan ihmisarvon ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

 

 Koulutuksen ja osaamisen lisääminen ( palliatiivisen 

erityispätevyyden omaavia lääkäreitä on tällä hetkellä enemmän 

kuin saattohoidon hoitotyön asiantuntijoita ) 

 



Palliatiivisen potilaan hoitoa 

ohjaa 

 Käypä hoito – suositus – kuolevan potilaan 

oireiden hoito v.2008  (päivitettyjen ohjeiden tarkoitus 

valmistua vielä tänä vuonna) 

 

 Hyvä saattohoito Suomessa- 

    Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset 

      – STM 2010 

 

- Suomen kansallinen syövän hoitosuunnitelma v.2010-2020 

 

- WHO Palliatiivisen hoidon suositukset v.2002 

 



Käypä–hoito –suositukset  v.2012 

 Lääketieteellisen hoidon perusta 

 Tiedollinen pohja tasalaatuisen hoidon 

takaamiseksi 

 Tukee hoitotilanteiden päätöksentekoa 

 Laaja-alaisesti kartoitettua, näyttöön 

perustuvaa tietoa alueellisten ja 

yksikkökohtaisten hoito-ohjeiden perustaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Käypähoito- suositukset (Kuolevan 

potilaan oirehoito ) 

 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/n

aytaartikkeli/.../khp00072 



Milloin käytät käypähoito –suosituksia?     
Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki 

terveydenhuollon prosesseissa – Merja Miettinen, Maritta Korhonen 2005 

     

     ”Sillon kun tarvitsee perustella. Ja esimerkiksi tämmöisessä 
tilanteessa, että potilaalla 

 on jotakin erityisiä toiveita, jotka nyt on vähän ei-johdonmukaisia 
eikä 

 asianmukaisia toteuttaa, niin silloin kun sitä potilaalle 
perustelee, niin siinä jo potilaalle 

 kertoo, että tämä on tämä hoitosuositus, ja sitten sen myös 
kirjaa, koska 

 siitähän myöhemmin potilas voi valittaa, että kun hänen 
toivomuksiaan ei toteutettu. 

 Niin, semmoisessa tilanteessa ainakin, mutta ei ihan tavallisissa 
jutuissa. 

 Mutta just näin, että se hoitopäätös tarvitsee jotain perustelua, 
muutakin kuin 

 vaan omaa mielipidettä, niin sillon.” 



Milloin käytät käypähoito –suosituksia?      
Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki 

terveydenhuollon prosesseissa – Merja Miettinen, Maritta Korhonen 2005 

 ”Eli esimerkiksi kun tulee tuo suositus, niin on 
tavallaan niin kun se oma ajatus, 

 se voi olla paperilla tai päässä, siitä mitä kuuluu 
jonkun tietynlaisen potilaan ohjaukseen. 

 Niin sen voi tehdä, sen rungon ihan tavallaan tuon 
Käypä hoito - 

 suosituksen pohjalta itselleen. Tai sitten niin kun 
päivittää tavallaan, miten minä 

 olen tähän asti tehnyt ja mitä täällä nyt tulee uutta. Et 
lähinnä niin. … No, kyllä 

 se varmastikin on tässä minun työssä tavallaan, että 
mä niin kun sen oman viitekehyksen 



Vanhus ja hoidon etiikka (Etene 

2008) 

 Vanhuksella on oikeus hyvään 

oireidenmukaiseen hoitoon ja arvokkaaseen 

kuolemaan. Vanhuksen hoitotahtoa on 

kunnioitettava. Hoitolinjauksen päätökset on 

syytä tehdä hyvissä ajoin yhdessä 

ikääntyneen tai hänen laheistensä kanssa 

kunnioittaen vanhuksen omia toiveita ja 

elämänarvoja. Yksilöllisesti valitun hoitolinjan 

selkeä dokumentointi helpottaa 

hoitohenkilöstön työtä, vähentää omaisten 

ahdistusta ja lisää vanhuksen hyvinvointia. 



Palliatiivinen hoito 

 Pitkälle edenneen muistipotilaan hoito on 

palliatiivista hoitoa 

 Pitkälle edenneestä muistisairaudesta kärsivä 

potilas  

 on hyvin haavoittuvainen 

 on täysin muiden hoidon varassa 

 Jos hoitoa laiminlyödään kuolee  

 Hoitoratkaisut aina yksilöllisiä 



Muistipotilaan saattohoidon 

erityispiirteitä 

 Jäljellä olevaa elinaikaa on vaikea / 

mahdotonta ennustaa 

 Hoitoratkaisuissa otetaan kantaa vaikeisiin 

eettisiin kysymyksiin 

 Muistipotilaan mielipidettä hoitoratkaisuista ei 

voida kysyä 

 Eri muistisairauksissa erilainen taudinkulku 

 Saattohoidon toteuttaminen useimmiten 

selkeää, kunhan hoitolinja on päätetty 



Elämän loppuvaiheen kulku 

syöpäsairauksissa 



Elämän loppuvaiheen kulku sydän- ja 

keuhkosairauksissa 



Elämän loppuvaiheen hoito hairaus-

raihnaus-oireyhtymässä 



Hoitotahto 

 Kirjallisella tai suullisella hoitotahdolla potilas 

voi ennakoidusti ilmaista tahtonsa siltä 

varalta, ettei hän itse vaikean sairauden tai 

vamman vuoksi kykene ilmaisemaan 

tahtoaan hoidosta 

 Potilaan hoitotahto on terveydenhuollon 

ammattihenkilöä oikeudellisesti sitova 

asiakirja 

 Hoitotahtoa ei voi sivuuttaa, ellei siihen ole 

vahvoja perusteita 
 Esim.hoitotahto perustunut väärään käsitykseen terveydentilan muutoksista, 

sairauden luonteesta tai käytettävissä olevan hoidon vaikuttavuudesta 

 Jos henkilön hoitoaan koskeva tahto on muuttunut 

 



Hoitotahdon 

 voi ilmaista myös suullisesti 

 Lääkäri ja/tai hoitaja kirjaa potilasasiakirjoihin 

 Potilas vahvistaa allekirjoituksellaan 

 Merkintä hoitotahdosta tulee tehdä 

potilasasiakirjoihin 

 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.

koti?p haku=hoitotahto&p artikkeli=dlk00809 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p


Mitä hoitotahto voi sisältää 

 Kielto sellaisen hoidon antamiseen, joka 

saattaa vain pitkittää kärsimystä 

 Elvytyksen kieltäminen  ( DNR vai AND ? ) 

 Pitkälle edennyt tauti, ravitsemuksen, 

nesteytyksen, iv-lääkkeiden kielto 

 Hoivaa ja muuta sisältäviä toiveita 

 Elinluovutustahto 

 Osallistuminen tutkimukseen 

 Läheispäättäjä- ei tarvitse olla lähiomainen 



Milloin hoitotahto tulee voimaan 

 Kun henkilö ei itse pysty osallistumaan 

hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja 

ilmaisemaan toiveitaan 

 Kun on todennäköistä, ettei henkilö toivu, 

ennuste on huono ja/tai lyhyt 

 Tai kun henkilön kuvaama tilanne toteutuu 

 Hoitotahto ei ole voimassa, jos potilan 

odotetaan toipuvan sairaudestaan, 

esimerkiksi aiemmin terveen saadessa 

sairaskohtauksen, jonka hoitoennuste on 

hyvä 



ESAS – mittari palliatiivisen potilaan 

oirehoidon tukena 



Mietittäväksi 

 Miten omassa työyksikössäsi voidaan 

varmistua siitä, että palliatiivisen potilaan 

oireet tulee kartoitettua yhteneväisen 

käytännön mukaan riippumatta siitä, kuka 

potilasta hoitaa  ? 



Suhteessaoloon omaan kehoon ja sen 

reaktioihin vaikuttaa 

 Kiintymyssuhteissa rakentunut tapa varmistaa omaa 
perusturvallisuutta 

 

 Lapsena saatu hoivan malli 

 

 Kokemukset omista ja läheisten sairauksista 

 

 Elinympäristöistä ja medioista välittynyt kuva 
terveysriskeistä ja sairaususkomuksista 

 

 Pelästymiset ja traumakokemukset 

 

 Tempperamenttirakenne 
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Sairauskokemuksissa näyttämöllistyy suhde 

(perus)turvallisuuden kokemiseen 

 

 oman avuttomuuden sietämiseen 

 

 tarvitsevuuteen / toisen varaan heittäytymiseen 

 

 itsemääräämiseen ja luottamiseen 

 

 elämän oikeudenmukaisuuteen 

 

 elämän ennustettavuuteen ja epävarmuuden sietoon 

 

 hyväksymiseen / armollisuuteen 

 

 levollisuuteen ja rauhoittamiseen 
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Palliatiivisen potilaan oireiden 

arvioiminen 

 Pyri huomioimaan kaikki esiintyvät oireet 

 Tarkenna oireen intensiteetti ja paikka sekä 

oireen vaikutus potilaan toimintakykyyn ja 

elämänlaatuun –  (syy huonoon oirehoitoon 

löytyy usein oireen aliarvioinnista ) 

 Selvitä mahdolliset aiemmat kyseisen oireen 

hoitokeinot 

 Kirjaa oire ja sen hoito potilastietoihin – 

muista arvioida myös hoidon vaikutus ja 

    kirjata myös se 



ESAS-Oirekysely

(Edmonton Symptom Assessment Scale )

-Kansainvälinen validoitu mittari

- sisältää yleisimmin 9-10 kohtaa, on helposti muunneltavissa 

hoitoyksikön omien tarpeiden mukaiseksi

Pain - kipu Appetite -ruokahalu

Tiredness -väsymys,uupumus Wellbeing - hyvinvointi

( energiatason lasku)

Nausea -pahoinvointi Shortness of breath

Depression -masennus,( alakulo -hengenahdistus

suru) Other – jokin muu oire

Anxiety -ahdistus, (hermostunei-

suus, levottomuus)

Drowsiness -väsymys, uneliaisuus





Carea – palliatiivinen pkl - 
”räätälöity” - oirekysely 

Adobe Acrobat 
Document



ESAS-Oirekysely palliatiivisen 
potilaan oirehoidon tukena 
 Tavoitteena    

  
- Potilaan kokonaistilanteen mahd. hyvä kartoitus > 

potilaan elämänlaatua heikentävien oireiden 
mahd. varhainen havainnointi 
 

 

-    Potilas vastaa itse kyselyyn -  jos ei kykene voi olla                           
ulkopuolisen arvio > omainen, hoitaja, lääkäri 



Esas - oirekysely 

 

Miksi tulisi käyttää  
-Potilas ei välttämättä osaa kertoa kaikista oireistaan 

-Potilaan oma arvio oireen vaikeusasteesta  

-Hoitohenkilökunnan ei aina ole helppoa havainnoida 
kaikkia oireita 

 oirekirjo voi jäädä kartoittamatta > alihoito 

-Päästään mahd. varhain hoitamaan oireita > estää 
oireiston pahenemista > ”oirekierrettä” 

( kipu > unettomuus > uupumus, masennus jne. ) 

-Yleiset elämänlaatumittarit eivät pureudu palliatiivisen 
potilaan oirekirjoon  

 



Esas- Oirekysely 

 

Kun oireen vaikeusaste > 4 

  
 -Tulee selvittää, haluaako potilas että lääkitystään 
muutetaan, tarvitseeko lääkityksen tasoa nostaa tai 
kokeilla muita hoitokeinoja 

 



Yhteisen arviointimittarin käyttö 

 

 Yhtenäistää toimintaa  

   

 Tasoittaa eroja työntekijöiden välillä 

 

 

 Auttaa kiinnittämään huomion laaja-alaisesti 
saattohoitopotilailla yleisimmin esiintyviin 
oireisiin 

 



Kipuongelmia syövän yhteydessä 

-Kipu on tavallisin oire pitkälle edenneessä 

syöpätaudissa 

 -Hallitsemattoman kiputilanteen             

 kehittyminen on eniten pelätty oire 

 saattohoitopotilailla 

 -WHO:n raportin mukaan Euroopan            

alueella Suomessa useana vuonna käytetty 

vähiten vahvoja opioideja  

 -Kipua aliarvioidaan 

-Syöpäpotilaalla usein monia eri kiputyyppejä 



“Kipua ei kysytä” 
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Base: All respondents (n=573) 

Q25 My doctor always asks me about my pain 



Vertaa Sirpa-Liisa Hovi & Sirkka Lauri 
(Syöpäpotilaan kipu potilaan ja sairaanhoitajan arvioimana,1997) 

 

Syöpäpotilaan kipu potilaan ja 

sairaanhoitajan arvioimana 
 

 - Mitä paremmat tiedot sairaanhoitajilla oli kivun lääkehoidosta,  sitä 

enemmän asenne oli kivuttomuutta tavoitteleva ja potilaan oman 

mielipiteen kuulemiseen pyrkivä 

 



   Kivunhoidon tavoitteet 

 

 

 Häiriintymätön yöuni 

 

 Kivun lievitys levossa 

 

 Kivun lievitys liikkuessa (vaativin toteuttaa) 



Potilaan ”kokonaiskivun ” arviointi 

 kunnollinen arvio potilaan fyysisestä kivusta 

 Lisäksi tulee kartoittaa psykososiaalisia 

tekijöitä; ahdistuneisuutta, masennusta, 

riippumattomuuden menetyksen tunnetta, 

perheen haasteita, taloudellisia huolia, 

eristäytymisen tunnetta, kuoleman pelkoa 

jne…….. 

 > saadaan käsitys ”kokonaiskivusta” ja sen 

aiheuttamasta kärsimyksestä potilaalle 



 Pelko,  epätoivo,  ahdistus  kipupotilaalla > 

  

 estää kipulääkkeen tai muun kivunhoidon 

 tehoa  

 

 

     Usko  kivun lievittymisestä johtaa kivun        

 ”jarruradastojen” aktivoitumiseen 

Potilaan tunteet ja ajatukset kivunhoidon haasteena 
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Hyvät kivunhoidon periaatteet 

 Usko potilasta, potilaan kokema kipu on 

lähtökohta kivunhoidon suunnittelulle 

 Hoida asianmukaisin keinoin 

 Hoida syytä, jos mahdollista 

 Kiinnitä huomio psykososiaalisiin tekijöihin 

 Käytä moni ammatillista lähestymistapaa 

 Luo luottamuksellinen hoitosuhde 

 



Syöpäkivun Kivun lääkehoito 

 Porrasteinen lääkehoitokaavio (WHO) 

Oheislääkkeet ja muut menetelmät  

PSYKOSOSIAALINEN TUKI  

Tulehduskipulääkkeet/ 

Parasetamoli 

Miedot opioidit 

Vahvat opioidit 

E  t  

r  e 

i   k 

k  n 

o i 

i  i 

s  k 

   a 

   t 

kivun voimakkuus 



Kipulääkitys per.os niin kauan kuin 

mahdollista 

 Tasaisemmat plasmakonsentraatiot 

 

 Potilas voi itse hoitaa lääkityksen 

 

 Mukavampaa potilaalle 

 

 Taloudellisempaa 



Liikaa- vai liian vähän - mikä on oikea määrä 

puhuttaessa saatohoitopotilaan kipulääkityksestä ? 

 Opioidien keskimääräinen annos eri yksilöiden 

välillä on hyvin vaihteleva 

 17 tutkimuksen katsauksessa keskimääräisen 

opioidiannoksen vaihteluväli 52-659mg OME 

    (oral morphine equivalent) 

     suurimmalla osalla potilaista 60-300mg OME 

     viimeisen 24h aikana ennen kuolemaa     

 eurooppalaisessa tutkimuksessa 

 
 Sykes N,  Thorns A.  Lancet Oncol 2003;4.3 12-18 

 Bilsen,Norup, Deliens. j  Sympt Manag 2006,31:111-21 

 



Muunnostaulukko kipulääkitys 

annostelureittiä vaihdettaessa 

                        Morphin 

 

 Suun kautta      > 300 mg 

 Ihon alle            > 100 mg 

 Epiduraalisesti > 20 mg 

 Intratekaalisti   > 2 mg 

             



Lisäkipulääkeannos suhteutettava 

peruskipulääkeannokseen 

  
           vrk-annos   Läpilyöntikipulääkeaanos 

           oxycodone            oxynorm 

  

 40mgx2    10mg 

 60mgx2    15mg  

 80mgx2    20mg 

 120mgx2   30mg 

 160mgx2   40mg 

 240mgx2   60mg   

  



Läpilyöntikipulääkkeen annos oltava suhteessa 

peruskipulääkityksen tasoon 

Fentanyyli laastari 

 12uq 

 25uq 

 50uq 

 75uq 

 100uq 

 150uq 

 200uq 

Läpilyöntikipuun oksikodonia 

p.o ( oxynorm) 

 5mg 

 5-10mg 

 10-20mg 

 20-30mg 

 30-40mg 

 40-50mg 

 50-60mg 



Kivunhoidon erikoistekniikat 

 Ihonalainen lääkitys  s.c  tai  

   iv-annostelu (intraportti, iv-katetrit,perifeerinen kanyyli) 

 

 Epiduraalinen / spinaalinen hoito  

 

 Tuhoavat toimenpiteet ( hermon puudutus / tuhoaminen / 

katkaisu) 

 

 
  

 

 

 

 



Indikaatioita jatkuvaan subkutaaniseen 

opioidien antoon (tai i.v annosteluun) 

 Pahoinvointi ja oksentelu, nielemisvaikeudet, 

tajuttomuus 

 

 Suolitukos  

 

 Suuret oraaliset annokset (haittavaikutukset 

tai tehon riittämättömyys) 

 

 Opioidihoidon sovittaminen, bolusvaikutus 

 

 

 



Spinaalisen kivunhoidon (epiduraali, 

intratekaali) indikaatiot 

 Riittämätön kivunlievitys tavanomaisin 

menetelmin 

 Vaikeat opioidien sivuvaikutukset 

 Vaikea liikkumisesta johtuva kipu 

 Vaikea viskeraalinen kipu 

 vaikea neuropaattinen kipu 



Sören  Kierkekaard 

 

 

 

 

”Luonnollisesti tulee ihmisen 

 tuntea sympatiaa, 

mutta se on todellista vasta sitten, 

kun ihminen syvällisesti käsittää, 

että se mikä on kohdannut toista ihmistä, 

voi kohdata meitä kaikkia.” 

 

Aidon kuuntelemisen tärkeys ! (Siksi sinulle on luotu 

kaksi korvaa ja vain yksi suu ) 

 



”Ehkä meidän olisi hyvä 

ojentaa kättä toisillemme 

ilman sanoja 

kättä vain 

joka kantaa 

ja pitää tallessa 

ja ohjaa 

johonkin kotiin 

jonka valo 

jo toivvottaa 

tervetulleeksi       

         Bickel 1985 
 


