
Sota- ja sotilasinvalidien hoitopalvelut

Liite 2.3 Vähimmäisvaatimukset - Ympärivuorokautisen hoidon erityisluokka

Erityisluokan kuvaus

Vaativa saattohoito:

Nro
Pakollinen 

vaatimus
Vaatimus

1 Kyllä Elämän loppuvaiheen hyvän hoidon laatuvaatimukset täyttyvät hoidossa.

2 Kyllä
Laitoksessa on kivunhoitoa varten PCA-lääkeannostelija (ns. kipupumppu) ja 

hoitohenkilökunta on ohjeistettu lääkeannostelijan käyttöön.

3 Kyllä
Laitoksen oma sairaanhoitaja on puhelimitse tavoitettavissa ja tarvittaessa tulee 

paikalle ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa. 

4 Kyllä Laitoksen lääkärillä on peruskoulutustason jälkeistä palliatiivisen lääketieteen 

5 Kyllä Laitoksen sairaanhoitajilla on peruskoulutustason jälkeistä palliatiivisen hoidon 

6 Kyllä Laitoksessa on lisähappimahdollisuus.

7 Kyllä Asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä motorisoitu painehaavoja ehkäisevä 

8 Kyllä
Hoitotyön mitoitus on vähintään 0,7 (sairaanhoitajat ja lähihoitajat/asiakkaiden 

lukumäärä).

Valtiokonttori

Erityisluokan vähimmäisvaatimukset 

Erityisluokkaan kuuluvilla asiakkailla on yleensä jo aiemmin vaikea toimintakyvyn vajaus, mutta heidän 

tilanteensa muuttuu vielä lyhyt- tai pidempiaikaisesti merkittävästi huonommaksi niin, että hoito on erittäin 

intensiivistä, aikaa vievää ja kuormittavaa ja vaativampaa hoitoa kuin TKL 1:ssä. (Ks. toimintakykyluokkien 

määrittely Liite 2 Vähimmäisvaatimukset.) 

Asiakas on pääasiallisesti vuoteeseen hoidettava ja vaatii jatkuvaa ja ympärivuorokautista hoitoa ja 

valvontaa. Toistuvia toimenpiteitä voiva olla esimerkiksi syöttöletkun kautta toteutettava ravitsemus, nesteen 

poistoon käytettävän laskuputken hoito, liman poisto hengitysteistä, suonensisäinen neste- ja lääkehoito 

sekä pidätyskyvyttömyydestä aiheutuva hoito. Kuntoutustoimenpiteinä kyseeseen tulevat vuoteessa 

teteutettava fysioterapia ja puheterapeutin toteuttama nielemisen testaus ja harjoittelu. 

Lyhytaikainen muutos voi johtua esimerkiksi isosta leikkauksesta, joka edellyttää intensiivistä jatkohoitoa. 

Pitkäaikaisempaa toimintakyvyn heikentymistä voi olla vaikeasti oireilevilla dementiapotilailla (vaikea 

käytösoireisto, joka kuormittaa toisia asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia) sekä muilla vaikeasti oirelevilla 

psykiatrisilla potilailla (psykoosi, obsessiivis-kompulsiivinen häiriö, mania, neuroosit). Tähän luokkaa kuuluu 

myös ns. vaativa saattohoito.

Vaativalla saattohoidolla tarkoitetaan tilannetta, jolloin potilaalla on erityistä huomiota/erityishoitoja vaativia 

oireita tai sairauksia, kovia kipuja, hengenahdistusta/hengitysvaikeuksia, psyykkisiä oireita tai potilaan 

omaiset tarvitsevat erityistä tukea. Erityishoitoja ovat vaativa kivunhoito esim. PCA-lääkeannostelijan avulla, 

oireita lievittävät punktiot sekä suonensisäiset lääkitykset oireiden lievittämiseksi. Erityishoitoja vaativia 

sairauksia ovat esimerkiksi runsaasti kipuja aiheuttavat syöpäsairaudet, sydämen vaikean vajaatoiminnan ja 

keuhkoahtaumataudin loppuvaiheet, vaikeat etenevät neurologiset sairaudet, esim. ALS tai vaikea 

Parkinsonin tauti. 

Vaativa saattohoito määrittää laatutason, jonka vain saattohoitoon erikoistuneet yksiköt voivat saavuttaa. 


