
545

PÄÄKIRJOITUS

Duodecim 2021;137:545–7

Esa Jämsen, Ulla Helin ja Laura Pikkarainen

Sosiaalinen ongelma on harvoin vain sosiaalinen

Iäkäs potilas päivystyksessä sosiaalisista 
syistä

S uomessa reagointi äkillisesti ilmeneviin 
terveydentilaan ja toimintakykyyn liitty-
viin ongelmiin rakentuu pitkälti tervey-

denhuoltojärjestelmän ja erityisesti sen päivys-
tyspisteiden sekä ensihoidon varaan. Tämän 
seurauksena päivystyksiin ei tule potilaita vain 
akuuttien sairauksien vaan myös sosiaalisten 
ongelmien vuoksi; vaihtoehtojen puutteessa 
ensihoito vie päivystykseen (1). Vanhuspalve-
lulaki (2) velvoittaa terveydenhuollon ammat-
tilaiset tekemään niin kutsutun huoli-ilmoituk-
sen sosiaaliviranomaiselle, jos iäkäs ei pysty 
huolehtimaan terveydestään eikä 
turvallisuudestaan, mutta pelkkä 
huoli-ilmoitus riittää harvoin rat-
kaisemaan akuuttitilannetta.

Vanhuspotilaaat käyttävät 
enemmän päivystyspalveluita ja 
jäävät useammin sairaalahoitoon 
kuin nuoremmat aikuiset. Keskustelussa nou-
sevat usein esille sosiaaliset syyt, kuten yksi-
näisyys ja turvattomuus, päivystyksen käytön 
syynä (3). Kirjallisuudesta ei kuitenkaan löydy 
vakuuttavaa näyttöä näiden kokemusten tueksi 
(4,5). Itse asiassa iäkkäiden potilaiden kynnys 
lähteä hakemaan apua on korkea, ja usein päi-
vystykseen hakeutumisen taustalla on läheisen 
tai kotihoidon neuvo (4). Kokemukset vanhus-
ten päivystyksen käytöstä sosiaalisista syistä 
heijastelevatkin kenties ennemmin päivystyk-
sen työntekijöiden vaikeuksia tunnistaa taus-
talla olevia piileviä ongelmia, kuten geriatrisia 
oireyhtymiä (6), ja toisaalta turhautumista sii-
hen, että päivystyksessä ei ole keinoja ratkaista 
potilaan tilannetta (3); potilaan hoito toteutui-
si paremmin ”muualla”. 

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa (1) so-
siaaliset kriisitilanteet jaettiin omaishoitoon, 

turvalliseen kotona pärjäämiseen ja talouteen 
liittyviin kriiseihin, lähisuhdeväkivaltaan ja 
kaltoinkohteluun sekä onnettomuustilantei-
siin (TAULUKKO). Näistä puhtaasti sosiaalisia 
tulosyitä ovat omaishoitajan sairastuminen, 
asuinympäristön muuttuminen asuinkelvotto-
maksi (vesivahinko, tulipalo) ja taloudelliset 
kriisit (varat eivät riitä ruokaan ja lääkkeisiin). 
Muiden sosiaalisiksi tulosyiksi usein tulkittujen 
tilojen, kuten muistisairaan vanhuksen harhai-
lun, hauraan vanhuksen kotona pärjäämättö-
myyden, päihdeongelman ja omaishoitajan 

uupumisen, taustalla on monesti 
somaattisia tiloja. Monisairaalla 
vanhuspotilaalla vakavatkin sairau-
det voivat ilmetä vähäisin oirein, ja 
potilaalla esiintyy yleensä lisäksi 
muita, valitettavan usein puutteel-
lisesti hoidettuja sairauksia ja oi-

reyhtymiä (7). Yksinäisyyttä ja turvattomuutta 
voi selittää muistisairaus, ahdistuneisuushäi-
riö tai masennus. Käytösoireiden ja varsinkin 
akuutin sekavuustilan taustalla on usein so-
maattinen sairaus, oire tai lääkeongelma. Myös 
lähisuhdeväkivalta- ja muissa kaltoinkohteluti-
lanteissa päivystyskäynti on usein aiheellinen. 

Tutkimustietoa sosiaalisten ongelmien ylei-
syydestä vanhuksen päivystyskäyntien ja akuu-
tin sairaalahoidon syynä ei juuri ole, mutta ko-
kemuksiemme perusteella puhtaasti sosiaaliset 
ongelmat ovat harvinaisia. Päijät-Hämeen kes-
kussairaalan Akkuna-osastolla noin 1 % hoito-
jaksoista johtui vain sosiaalisista syistä. Yhteis-
tä näille jaksoille olivat omaishoito ja muisti-
sairaudet (kahdessa kolmasosassa tapauk sista), 
jotka toistuivat myös tarkastel taessa Helsingis-
sä sairaalaan otettuja vanhuksia, joista oli tehty 
vanhuspalvelulain mukainen huoli-ilmoitus. 

Parhaimmillaan 
ennakoimalla ja 
hyvällä hoidolla 
vältetään tilanteen 
kriisiytyminen
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E. Jämsen ym.

Lähes poikkeuksetta sosiaalisena näyttäytyvän 
ongelman taustalla on siis terveydentilaan liit-
tyviä ongelmia. Eri kysymys on, miten tervey-
dentilan arviointi tulee järjestää.

Kriisitilanteiden ratkaisu on ongelmakes-
keistä (1, TAULUKKO). Jos omaishoitaja sairastuu 
tai koti on asumiskelvoton, tarvitaan hoitopaik-
ka, ei sairaalahoitoa. Jos päivittäistoiminnoista 
selviytyminen on heikentynyt, niihin täytyy 
järjestää tukea ja taustalla olevat syyt selvittää 
(8). Jos toimintakyky on äkillisesti heikenty-
nyt, taustalla oleva akuutti sairaus on hoidet-
tava. Ongelmanratkaisu taas edellyttää riittäviä 
tietoja ja saatavilla olevia ratkaisukeinoja, mikä 
tuottaa haasteita käytännössä (1). Ajankohtai-
sen terveys- ja lääkitystiedon puuttuminen voi 
olla esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon 
kriisipaikalle sijoittamisen este. Kodin tukitoi-
mien järjestäminen onnistuu harvoin päivys-
tyksellisesti, vaikka lääketieteelliseltä kannalta 
sairaalahoitoa ei tarvittaisi.

Varsinkin akuuttitilanteissa sosiaali- ja 
tervey denhuollon palveluissa on siis vielä yh-
teensovittamista. Tarpeet kuitenkin tiedetään 
hyvin. Ensihoidolla tulisi olla suora yhteys so-
siaalihuoltoon, kun he tapaavat ikäihmisen, 
jolla avuntarve liittyy asumiseen tai hoivan 
puutteellisuuteen – ja tarvittava apu tulisi jär-
jestää viiveettä. Sosiaalihuollolla tulisi taas olla 

riittävä tuki asiakkaansa terveydentilan selvittä-
miseen virka-ajan ulkopuolella ilman päivystys-
käyntiä. Tapoja voivat olla puhelinkonsultaatio, 
digitaalinen arvio ja tietokantojen käyttö. Poti-
laan tuntevan lääkärin tulisi arvioida potilaan 
terveydentila viimeistään muutamien päivien 
sisällä. Parhaimmillaan ennakoimalla ja pitkäai-
kaissairauksien hyvällä hoidolla vältetään tilan-
teen kriisiytyminen (9), sillä muistisairauden 
käytös oireet tai omaishoitajan väsyminen ilme-
nevät harvoin aivan yllättäen. On myös tärkeää 
varmistaa, että iäkkäillä ja heidän läheisillään 
on tiedossa, mistä he saavat tarvitsemansa avun 
(9), jottei sitä tarvitse lähteä etsimään päivys-
tyksestä tai hätäkeskuksen kautta.

Odotamme yhteisten tietojärjestelmien hel-
pottavan osaltaan yhteistyötä ja auttavan vält-
tämään moninkertaista työtä. Niiden lisäksi 
tarvitaan muutoksia myös hoitoketjuihin: so-
siaalisissa kriisitilanteissa esimerkiksi hoivako-
din kriisipaikalle pitää päästä ja terveydentilan 
selvittämisen onnistua ilman päivystyskäyntiä, 
ellei kyse ole henkeä uhkaavasta tilanteesta. 
Väistämätöntä kuitenkin on, että useimmiten 
vanhuspotilaan tilanteen ratkaiseminen edel-
lyttää sosiaali- ja terveydenhuollon raja-aidan 
ylittämistä: iäkkäiden potilaiden kohdalla on-
gelmat ovat harvoin vain sosiaalisia tai lääketie-
teellisiä, yleensä ne ovat niitä molempia. ■

TAULUKKO. Kriisitilanteiden ratkaisu akuutin ongelman luonteen perusteella. Ellei sosiaalihuolto ole jo hoitamassa poti-
laan asiaa, terveydenhuollon yksikössä on muistettava velvollisuus vanhuspalvelulain mukaisen huoli-ilmoituksen tekemi-
seen. Mukailtu Koiviston (1) julkaisun taulukon 2 ja kuvion 4 perusteella.

Akuutin ongelman 
luonne

Esimerkkejä Ratkaisu

Omaishoitoon liittyvät 
kriisit

Omaishoitajan sairastuminen, loukkaantumi-
nen tai päihtymys

Omaishoitaja ei pärjää hoidettavan kanssa

Sijoittaminen kriisipaikalle

Omaiset ottavat vastuun hoidon järjestämisestä

Terveydentilan arviointi tarvittaessa

Turvalliseen kotona 
pärjäämiseen liittyvät 
kriisit

Iäkkään henkilön harhailu ulkona ja eksyminen

Sekavuus ja pelkotilat tai mielenterveyson-
gelmat

Terveydentilan arviointi

Kotihoidon lisääminen

Omaiset ottavat vastuun hoidon järjestämisestä

Taloudellinen kriisi Rahattomuus

Akuutti ruoan tai lääkkeiden tarve

Maksusitoumus

Ruoka-apu

Lähisuhdeväkivalta ja 
kaltoinkohtelu

Kaltoinkohtelu

Väkivaltatilanne

Perheen kriisitilanne

Sijoittaminen kriisipaikalle

Turvakotiin ohjaaminen

Terveydentilan arviointi tarvittaessa

Onnettomuustilanteet Tulipalo tai vesivahinko

Asunto on asumiskelvoton

Sijoittaminen kriisipaikalle

Omaiset ottavat vastuun hoidon järjestämisestä
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