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Tuote 1

SAATTOHOITOPÄIVÄ
Päätuote. Saattohoito toteutetaan STM:n saattohoitosuositusten ja Duodecimin Käypä
Hoito suositusten mukaisesti saattohoitoon perehtyneen henkilökunnan toimesta.
Moniammatilliseen ja korkeatasoiseen potilaan saattohoitoon kuuluu myös potilaan
omaisten tukeminen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tuki- ja virkistystoiminta.

Tuote 2

VAATIVA SAATTOHOITOPÄIVÄ
Vaativan saattohoidon kriteerit täyttävä hoito (C-taso). Potilaat, joilla hoitoisuutta lisäävät
esim. vaativa oirehoito, vaativat sairaanhoidolliset toimenpiteet, kommunikaatiovaikeudet,
psyykkinen oireilu tai perheen kriisiapu, mitkä edellyttävät lisäresurssia (esim. ALSpotilaat, kosketuseristyspotilaista suurerittäjät). Potilaat, joilla hoitojakso kestää enintään
4 hoitopäivää ennen kuolemaa, jolloin hoito ja tuki potilaalle ja omaisille on
intensiivisempää ja vaativampaa. Päivystysaikana Hoitokodille otetut potilaat tulopäivän
osalta sekä ne potilaat, joista tarvitsee päivystysaikana konsultoida varallaololääkäriä.

Hinta
300 €

400 €

Vaativa hoitopäivämaksu koskee myös potilaita, joilla on tavanomaista kalliimpia
lääkehoitoja, palliatiivisia tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä (esim. verensiirrot, askites- ja
pleurapunktiot) sekä tutkimuksiin tai hoitoihin mahdollisesti liittyneitä
sairauskuljetusmatkoja ja muita ylimääräisiä kustannuksia. Vaativa
saattohoitopäivämaksua käytetään tarvittaessa ko. päivien osalta.
Tuote 12 ERITYISEN VAATIVA SAATTOHOITOPÄIVÄ

580 €

Erityisen vaativa saattohoitopäivä on tarkoitettu erityisen vaativan C-tason saattohoidon
kriteerit täyttävän hoidon tuotteeksi. Esimerkiksi palliatiivinen sedaatio, poikkeuksellisen
runsaasti henkilökuntaa vaativa hoitotilanne sekä potilaat, joiden hoitojakso kestää
enintään 2 hoitopäivää ennen kuolemaa, jolloin hoito ja tuki potilaalle ja omaisille ovat
vaativampia kuin erityissaattohoitopäivässä. Kattaa muut Hoitokodin palvelutarjoamaan
liittyvät erikseen perustellut poikkeukselliset kustannukset/resurssit.
Tuote 3

Tuote 4

SAIRAANHOITAJAN ENSIKÄYNTI TAI VAATIVA UUSINTAKÄYNTI; ARKISIN MA-PE
klo 8 – 16
Sairaanhoitajan ensikäynti sisältää potilaan ja perheen kokonaistilanteen ja tuentarpeen
kartoituksen. Käynnillä käydään läpi potilaan vointi ja voimavarat, oireet, selviytyminen
päivittäisistä toimista. Käynti sisältää apuvälineiden, hoitotarvikkeiden, kotiavun ja
kotihoitoa tukevien palveluiden tarpeen kartoituksen ja järjestelyn. Ensikäynnillä käydään
läpi kuljetuspalvelu, hoitotuki ja omaishoidon tukiasiat.
Vaativalla uusintakäynnillä keskustellaan sairaustilanteesta, hoitolinjauksesta ja
lähestyvästä kuolemasta sekä kartoitetaan potilaan ja perheen toiveita saattohoidon
järjestämisestä elämän loppuvaiheessa. Käynnillä varmistetaan potilaan joustava
saattohoitopolku, niin että potilas ja läheiset saavat voinnin heikentyessä ja kuoleman
lähestyessä välittömästi tarvitsemansa apua ja tukea ja voivat kokea kotihoidon
turvallisena tarvittaessa vaikka kuolemaan saakka. Jos potilaan ja läheisten toiveena on
kotikuolema, niin suunnitellaan ja ohjelmoidaan tarvittava hoito ja tuki sen
mahdollistamiseksi. Käynnin kesto enintään 3 tuntia tarvittavine kirjauksineen ja
matkoineen.
SAIRAANHOITAJAN KOTIKÄYNTI; ARKISIN MA-PE klo 8 - 16
Sairaanhoitajan kotikäynnillä tarjotaan tukea oireenmukaiseen hoitoon ja annetaan
psykososiaalista tukea potilaalle ja hänen läheisille. Käynnillä voidaan tehdä pieniä
sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Lisäksi arvioidaan apuvälineiden tarve, tarvittaessa
viedään ne potilaalle ja ohjataan niiden käyttöön. Voinnin ja toimintakyvyn mukaan
arvioidaan kotiapujen tarvetta ja tehdään hoitopaikka-arviota. Sosiaaliset etuudet
selvitetään ja autetaan niiden haussa. Käynnin kesto on korkeintaan 2 tuntia matkoineen.

200 €

100 €
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Tuote 5

Tuote 6

Tuote 7

LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI ARKISIN; PÄÄSÄÄNTÖISESTI KE KELLO 8 - 16
Lääkäri tekee kotikäynnillä lääketieteellisen arvion tilanteesta, suunnittelee lääkityksen ja
hoidon sekä tarvittavan seurannan. Yhtälailla kuin sairaanhoitajan kotikäynnillä, arvio on
kokonaisvaltainen sisältäen arvion myös toimintakyvystä, apuvälineistä ja avun tarpeesta.
Lääkäri tekee tarvittavat lausunnot etuuksiin. Potilasta ja läheisiä tuetaan vaikeassa
elämäntilanteessa. Kotikäynnillä lääkäri voi tehdä toimenpiteitä (esim. ascitespunktio).
Käynti voi myös sisältää kuoleman toteamisen ja kuolintodistuksen kirjoittamisen. Kesto
enintään 2 tuntia tarvittavin kirjauksin ja matkoineen.
LÄÄKÄRIN ENSIKÄYNTI TAI VAATIVA UUSINTAKÄYNTI; PÄÄSÄÄNTÖISESTI TI-KE
KELLO 8 - 16
Lääkäri tekee kotikäynnillä lääketieteellisen arvion tilanteesta, suunnittelee lääkityksen ja
hoidon sekä tarvittavan seurannan. Yhtälailla kuin sairaanhoitajan kotikäynnillä, arvio on
kokonaisvaltainen sisältäen arvion myös toimintakyvystä, apuvälineistä ja avun tarpeesta.
Lääkäri tekee tarvittavat lausunnot etuuksiin. Potilasta ja läheisiä tuetaan vaikeassa
elämäntilanteessa. Kotikäynnillä lääkäri voi tehdä toimenpiteitä (esim. ascitespunktio).
Käynti voi myös sisältää kuoleman toteamisen ja kuolintodistuksen kirjoittamisen. Kesto
enintään 3 tuntia tarvittavin kirjauksin ja matkoineen.
KOTIHOIDON LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN YHTEISKÄYNTI; PÄÄSÄÄNTÖISESTI TI-KE
KELLO 8 - 16

200 €

300 €

300 €

lääkärin ja sairaanhoitajan yhteiskäynnillä arvioidaan kokonaisvaltaisesti potilaan hoitoa ja
tuetaan kotihoidossa huomioiden myös läheisen jaksaminen. Kesto enintään 2 tuntia
tarvittavin kirjauksin ja matkoineen.
Tuote 8

Tuote 9

KOTIHOIDON LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN ENSIYHTEISKÄYNTI TAI VAATIVA
YHTEINEN UUSINTAKÄYNTI; PÄÄSÄÄNTÖISESTI TI-KE KELLO 8 - 16
lääkärin ja sairaanhoitajan yhteiskäynnillä arvioidaan kokonaisvaltaisesti potilaan hoitoa ja
tuetaan kotihoidossa huomioiden myös läheisen jaksaminen. Kesto enintään 2 tuntia
tarvittavin kirjauksin ja matkoineen.
HOITAJAN KOTIKÄYNTI PÄIVYSTYSAIKANA; PÄÄSÄÄNTÖISESTI MA - PE KELLO
16 - 21
Käynnin tekee Hoitokodin sairaanhoitaja tai lähihoitaja. Käynnillä tuetaan kotihoidossa
olevan potilaan hoidon jatkumista kotona akuutin hoitoon liittyvän ongelman
ratkaisemisessa ohjaamalla perhettä oireenmukaisessa hoidossa. Jos kotikuolema on
potilaan ja perheen toive, hoitajan päivystyskäynti tukee perheen valmiuksia selviytyä
siitä. Käynnin kesto on korkeintaan 2 tuntia.

400 €

150 €

tai ERITYISTYÖNTEKIJÄN KOTIKÄYNTI; ARKISIN MA - PE
Erityistyöntekijän kotikäynti erityistilanteissa, kun tarve on suuri eikä potilas pääse
Hoitokodille erityistyöntekijää tapaamaan. Erityistyöntekijän kotikäynti sovitaan hänen
työaikansa puitteissa. Käynnin kesto enintään 2 tuntia.
tai POTILAAN /OMAISEN TUKIKÄYNTI VUODEOSASTOLLA PÄIVYSTYSAIKANA
sisältäen kotihoidossa olevan potilaan / omaisen ohjausta akuutissa tilanteessa
tarkoituksena kotona selviytymisen tukeminen. Sisältää esimerkiksi psykososiaalista
tukea, lääkeohjausta ja hoitotarvikejakelua.
Tuote 13 HOITAJAN KOTIKÄYNTI PÄIVYSTYSAIKANA LA - SU 8 - 21
Käynnin tekee Hoitokodin sairaanhoitaja tai lähihoitaja. Käynnillä tuetaan kotihoidossa
olevan potilaan kotona selviytymistä akuutin hoitoon liittyvän ongelman ratkaisemisessa
ohjaamalla perhettä oireenmukaisessa hoidossa ja/tai tukemalla perheen valmiuksia
selviytyä kotikuolemasta. Käynnin kesto on korkeintaan 2 tuntia.

250 €
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Tuote 10 PÄIVÄKESKUSKÄYNTI
Päiväkeskustoimintaa järjestetään kerran viikossa. Tavoitteena on tarjota kotipotilaalle ja
hänen läheisilleen asiantuntija-apua sekä vertaistukea ja näin tukea selviytymistä
kotisaattohoidossa. Päiväkeskuspäivän aikana potilaalla on mahdollisuus tavata mm.
lääkäriä, sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijää ja fysioterapeuttia. Päiväkeskuksessa on
mahdollisuus tehdä pieniä tutkimuksia ja toimenpiteitä. Potilaalla ja läheisellään on
mahdollisuus psykososiaaliseen tukeen sekä vertaisryhmissä että keskustelemalla
kahden kesken erityistyöntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa, mahdollisuus
käydä saunassa ja osallistua erilaisiin virkistystuokioihin. Aamupala, lounas ja
iltapäiväkahvi kuuluvat hintaan. Omaisen osallistuessa päiväkeskustoimintaan häneltä
laskutetaan vain ateriamaksut.

150 €

Tuote 11 PUHELINNEUVONTA
Kotihoidon piirissä olevalla perheellä on mahdollisuus soittaa Hoitokotiin ympäri
vuorokauden saaden neuvoja ja tukea hoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Puhelinkonsultaatiota ei laskuteta, mikäli keskustelun perusteella päätetään tehdä
kotikäynti tai potilas otetaan saman vuorokauden aikana osastolle. Puhelinneuvonta voi
sisältää myös toiseen hoitolaitokseen annettavan C-tason osaamista edellyttävän hoitoja lääkeohjauksen sekä tuen hoitolinjausten tekemisessä ja selkiyttämisessä (kirjatut
hoito-ohjeet).

40 €

Tuote 14 LAPSEN TUKEMINEN SURUSSA VANHEMMAN SAATTOHOIDON AIKANA JA
VANHEMMAN KUOLEMAN JÄLKEEN
Lapsen ja nuoren tukeminen. Työntekijät käyttävät strukturoitua keskustelumallia ”Lasten
ja nuorten tuki –keskustelu”. Mallin mukaisesti käsitellään lapsen ja nuoren kannalta
keskeisiä asioita, joiden avulla lapsi/nuori voi turvallisesti käydä läpi tunteitaan,
ajatuksiaan, ja kysymyksiä liittyen vanhemman sairauteen ja lähestyvään kuolemaan. 2
työntekijää, 2 tuntia aikaa. Keskustelulla tavoitellaan lapsen ja nuoren mahdollisimman
hyvää selviytymistä läheisen kuolemasta. Ennaltaehkäisevää toimintaa. Ryhmän koko
enintään 3 lasta.

480 €

Tuote 15 OMAISTEN TUKEMINEN
Potilaan omaisten tukeminen tilanteessa, jossa omainen tarvitsee poikkeuksellisen
intensiivistä tukemista (esim. kotikuolema). Kattaa tuen myös kuoleman jälkeen (esim.
käytännön ohjaus, tukikeskustelut, tukiryhmät), laskutetaan enintään kerran hoitojakson
aikana.

480 €

Tuote 16 OHJAUSKÄYNTI OSASTOLLA ARKISIN KELLO 8 - 16
Osastonhoitajan tai vastaavan henkilökohtainen ohjaus lääke-, oirehoito-, hoitotarvike- ja
apuvälineasioissa tavoitteena kotona selviytymisen tukeminen sekä osastolle ottamisen
mahdollistaminen myöhemmin päivystysaikana. Sisältää psykososiaalisen tuen ja
Hoitokodin palvelujen ja toiminnan esittelyn.

50€

