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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kertoa saattohoidosta ja kotisaattohoi-
dosta. Lisäksi tarkoitus on antaa tietoa saattohoitopotilaille ja heidän 
omaisilleen kotisaattohoidosta. Kirjallisen raportin pohjalta tehtiin konk-
reettinen tuotos. Tuotos on kattava opas, joka annetaan potilaille ja heidän 
omaisilleen, kun saattohoitopäätös on tehty (Liite 1). Potilas ja omaiset 
saavat oppaasta tietoa tulevasta. Opinnäytetyön tilaaja oli kotihoito ja 
kohderyhmänä heidän asiakkaat ja omaiset. 
 
Kotisaattohoito on hieno mahdollisuus kuolla kotona arvokkaasti. Euroo-
passa tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että yli 60 % ihmisistä toivoisi kuo-
levansa kotona. (Jyrkkiö & Hietanen 2015.) Kotihoito tekee arvokasta 
työtä, mutta resurssit ovat rajalliset. Omaisilla on paljon mieltä askarrutta-
via kysymyksiä ja valitettavasti hoitohenkilökunnalla ei ole rajattomasti ai-
kaa vastata näihin.  
 
Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä sairauden parantamisen 
rinnalla olisi tärkeää turvata parantumattomasti sairaalle potilaalle ihmis-
arvoinen kuolema. Lisäksi on tärkeää tukea potilaan omaisia luopumisessa 
ja surussa. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii selkeitä ja joustavia 
hoitopolkuja. Hoitohenkilökunnan on hyvä nähdä potentiaaliset mahdolli-
suudet hyvään kuolemaan. Saattohoitopotilaan hoidon laadun kehittämi-
nen vaatii vielä paljon tutkitun tiedon lisäämistä. (Anttonen 2016.) 

 
Opinnäytetyö oli toiminnallinen. Toiminnallisen opinnäytetyön raportissa 
kerrotaan mitä, miksi ja miten työtä on tehty ja millainen työprosessi on 
ollut sekä millaisiin tuloksiin on päästy. Tavoitteena oli, että opinnäytetyön 
raportista lukija voi päätellä, miten opinnäytetyö on onnistunut sekä teki-
jät ammatillisesti kasvaneet. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 

2 KOTISAATTOHOITO 

Leppäaho tutkimuksessaan kertoo, että Suomessa vuosittain noin 15 000 
ihmistä tarvitsee saattohoitoa. Suomalaisten kuolemista noin joka viides 
johtuu syövästä. Kuolevista potilaista suurin osa toivoo kuolevansa kotona. 
Kotisaattohoito on kasvamassa kaikkialla maailmassa. (Leppäaho 2016.) 
 
Kotisairaala sekä kotisairaanhoito vastaavat tällä hetkellä suurimmaksi 
osaksi kotisaattohoidosta. Kotisaattohoitoa voidaan kodin lisäksi toteuttaa 
erilaisissa asumispalveluyksiköissä, kuten esimerkiksi hoivakodeissa, pal-
velutaloissa sekä tehostetuissa palveluasumisyksiköissä. Kotisairaanhoi-
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don edellytyksenä on, että läheisistä ainakin yhdellä on mahdollisuus osal-
listua aktiivisesti omaisensa hoidon toteuttamiseen. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2016; Kuparainen 2014.) Kotona pärjääminen mahdollisim-
man pitkään on monelle kuolevalle potilaalle hartain toive. Koti on ihmi-
selle sosiaalisen elämän ja turvallisuuden kulmakivi. Monet kuolevat ihmi-
set toivovatkin viettävänsä viimeiset hetkensä kotona. Kotona elämänlaa-
tua lisäävät pienet arkiset asiat. Kotona ihminen kokee olevansa tarpeelli-
nen ja merkityksellinen henkilö myös läheisilleen. (Anttila ym. 2009, 525; 
Sand 2003, 82.) 
 
Kauppo tutkielmassaan kertoo, että kotona hoidettava potilas pysyy pa-
remmin elämässä ja arjessa kiinni. Kotona potilas kokee, että elämä ei ole 
pelkkää kuolemista vaan potilas on mukana tavallisessa arjessa. Kotona 
kuolevalla potilaalla on jokin tärkeä tehtävä, hän on äiti, isä tai puoliso, ei 
milloinkaan pelkkä potilas. Tutkimuksessa selviää, että tämä auttoi poti-
lasta ja omaisia jaksamaan paremmin. (Kauppo 2012, 39.) 
 
Läheisten sitoutuminen sekä hoitohenkilökunnan resurssit ja myönteinen 
asenne ovat perustana kotisaattohoidolle. Hoitopäätös kotisaattohoidosta 
tehdään yhteistyössä potilasta hoitavien työntekijöiden sekä läheisten 
kanssa. Hoidolle asetetaan yhteiset tavoitteet, joita jokainen noudattaa. 
Potilaalle pitää antaa selkeä kuva omasta tilanteestaan sekä hyvä oireen-
mukainen hoito. Hoitohenkilökunnan on järjestettävä riittävästi aikaa kes-
kusteluun ja yhdessäoloon potilaan ja tämän omaisten kanssa. Keskustelu 
lisää luottamusta sekä turvallisuuden tunnetta puolin ja toisin. (Anttila ym. 
2009, 525.) 
 
Tutkimuksessa selviää, että potilaita hoitaville omaisille on tärkeää saada 
tietoa palveluista ja avusta mitä on saatavilla. Omaiset kokevat tärkeäksi 
saada myös henkistä tukea hoidon aikana. (Leppäaho 2016, 101.) Potilasta 
kotona hoitavalla omaisella pitää olla selkeä tieto siitä, mistä hän saa apua 
sitä tarvittaessa. Myös kotona hoidettavalla potilaalla pitää olla mahdolli-
suus päästä tarvittaessa sairaalahoitoon, jos potilaan tila tai omaisen jak-
saminen sitä vaatii. Intervallihoito sairaalassa voi olla hyvä vaihtoehto kuo-
levalle potilaalle. Tällöin potilas on suurimman osan ajasta kotonaan, 
mutta voi käydä lyhyen hoitojakson sairaalassa tai esimerkiksi saattohoito-
kodissa. (Anttila ym. 2009, 526; Vuorinen & Järvimäki 2012, 448; Saarto 
2017, 21.) 
 
Potilaan kivunhoito pystytään järjestämään kotona yhtä hyvin kuin sairaa-
lassakin. Kotiin voidaan järjestää apuvälineitä, kuten sairaalasänky ja nos-
tolaite lainaamalla ne apuvälinevuokraamosta tai sairaalasta. (Anttila ym. 
2009, 526; Kuparainen 2014.) Saattohoidon loppuvaiheessa myös ergono-
miset vaatimukset tulevat esiin apuvälineitä tarvittaessa. Potilas antaa 
aina luvan apuvälineiden hankkimiseen. Apuvälineillä on myös symbolinen 
merkitys. Apuvälineiden saapuminen kotiin on yleensä merkki potilaan 
kunnon huononemisesta sekä avuttomuuteen sopeutumisesta. (Saarelma 



3 
 

 
 

2005, 205–206.) Apuvälinevuokraamosta on mahdollista lainata muitakin 
tarvittavia hoitovälineitä. 
 
Saattohoito on kuolemassa olevan ihmisen täysipainoista hoitoa sekä hä-
nen omaistensa tukemista. Siinä hoidetaan ja tuetaan potilasta sairauden 
viimeisillä hetkillä ja kuoleman lähestyessä. Paikalla ei ole väliä, missä saat-
tohoitoa toteutetaan. Saattohoitoon päädytään silloin, kun hoitomenetel-
millä ei ole enää mahdollista parantua sairaudesta. Saattohoidossa huo-
lehditaan hyvin potilaan kivuista ja pahoinvoinnista. Ensisijaisen tärkeää 
saattohoidossa on potilaan ja hänen omaistensa elämän laadusta huoleh-
timinen ja tukeminen sairaudesta riippumatta. (Ikonen 2015, 261–262.) 
 
Noin puolet saattohoitoa tarvitsevista hoidetaan nykypäivänä kotona koti-
hoidon avulla. Omassa kodissa potilaan on helppo hallita omaa elämäänsä 
sekä se on luonnollinen, turvallinen ja korkeatasoinen paikka sairastaa. Täl-
löin potilaan ei tarvitse välittää sairaalarutiineista vaan voi tehdä päiväs-
tään sellaisen, kuin haluaa. Kodin voi sisustaa mieleisekseen, esimerkiksi 
sängyn voi siirtää olohuoneeseen. Potilaalla voi olla ongelmia syömisen 
kanssa, joten kotona mahdollistuu paremmin lempiruokien syöminen mie-
leisellä aikataululla. Kotona säilyy tietynlainen vapauden tunne. (Ikonen 
2015, 262; Saarelma 2005, 203; Jänikselä 2014, 8.) 

 
Ihmisen kuolema on aina yksilöllinen ja ainutkertainen. Jokaisella pitää olla 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten haluaa kohdata kuoleman. Lähtökoh-
tana kuolevan potilaan hoitoa suunniteltaessa on otettava huomioon po-
tilaan toiveet, turvallisuus sekä hoitosuhteen jatkuminen. Omaisten tuke-
minen ja huomioiminen ovat myös erittäin tärkeää. Potilasta pitää hoitaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa inhimillistä kohtelua, hy-
vää perushoitoa, kipujen ja kärsimysten lievittämistä. (Ikonen 2015, 264.) 

 
Paikkakunnilla on erilaisia hoitokäytäntöjä ja kotisaattohoidon toteuttami-
nen riippuu näistä. Kokonaisvaltainen ja hyvä hoitomalli saattohoidossa 
edellyttää moniammatillisen työryhmän jatkuvaa hoidonarviointia, yhteis-
työtä sekä koulutusta. Saattohoidossa pitää noudattaa potilaan ja tämän 
omaisten tarpeita ja toiveita sekä joustaa tilanteen mukaan. (Ikonen 2015, 
269.) 
 
Olisi suotavaa, että kuolevalla potilaalla olisi omainen, jolla on mahdolli-
suus ja valmiuksia olla mukana hoidon toteutuksessa. Jotta kotisaattohoito 
onnistuu kotihoidolla, pitää olla riittävästi resursseja. Usein omaiset halua-
vat olla kuolevan lähellä loppuun asti, mutta joskus omaisten voimavarat 
loppuvat ja he eivät jaksa huolehtia läheisestään kotona. Tällöin kotihoi-
don hoitajan on pyrittävä näkemään omaisten väsymys ja eettisesti sovel-
tuvalla tavalla ratkaistava ongelma. Kuolevalla potilaalla sekä heidän omai-
sillaan on oltava mahdollisuus saada yhteys kotisairaanhoitoon tai muu-
hun hoitohenkilökuntaan tuen saamiseksi kaikkina vuorokauden aikoina. 
Norjalaisen tutkimuksen mukaan potilas ja hänen omaisensa pitävät tär-
keänä asiana sitä, että apua ja tukea on saatavilla kaikkina vuorokauden 
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aikoina. Jo saattohoidon suunnitteluvaiheessa sovitaan potilaan ja tämän 
omaisten kanssa sairaalaosasto, jonne kuoleva pääsee tarvittaessa. (Iko-
nen 2015, 269; Hunstad & Foelsvik Svindseth 2011.) 
 
Eri kunnilla on erilaisia toimintamalleja saattohoidon toteuttamisesta. 
Saattohoitotyötä voidaan tehdä esimerkiksi kotisairaalatoimintana tai pa-
rityöskentelynä. Kotisairaalat toimivat vähintään aamuvuoroissa ja iltavuo-
roissa tai useasti jopa vuorokauden ympäri. (Ikonen 2015, 269.) 

2.1 Eettisyys 

Eettisyys on arvokäsitteitä ja merkityksiä. Etiikassa pohditaan kysymyksiä 
oikeasta ja väärästä sekä hyvästä ja pahasta. Hoitotyön arvoja opetellaan 
ammatillisessa koulutuksessa, mutta ne syventyvät koulutuksen ja työko-
kemuksen edetessä. Hoitotyön kontekstissa otetaan huomioon monenlai-
set maailman ja elämän ominaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi ihmisen koh-
taama kriisi, kärsimys, sairastuminen, suru ja kuolema. Hoitotyön konteks-
tiin kuuluu myös tärkeänä osana sairaanhoitajan sekä hoitotyön arvomaa-
ilma. Kuoleman lähestyminen herättää sekä eettisiä että moraalisia kysy-
myksiä, esimerkiksi ketä hoidetaan ja ketä ei. On olemassa kuolevan poti-
laan julistus (Liite 2). (Grönlund & Huhtinen 2011, 14–15.) 
 
Saattohoidolle on laadittu omat suositukset. Suosituksissa korostuvat saat-
tohoidon inhimilliset sekä eettiset periaatteet. Lisäksi tärkeänä osana on 
potilaan kärsimyksen ja kivun helpottaminen. Erityisen tärkeää on hyvä 
kohtelu. Myös potilaan omaisten kohtaamisessa luottamuksen säilyttämi-
nen ja hyvä kohtelu merkitsevät paljon (Liite 3). (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2010, 30.) 

2.2 Eettisyys kotisaattohoidossa 

Päätös palliatiiviseen hoitoon sekä saattohoitoon siirtymisestä on ajankoh-
taista silloin, kun potilaan sairauteen parantavaa hoitoa ei enää ole. Saat-
tohoidossa potilas, hänen omaisensa sekä hoitohenkilökunta kokevat ai-
nutlaatuisen vuorovaikutuksellisen prosessin. Prosessi alkaa sairauden to-
teamisesta ja päättyy potilaan kuolemaan. Anttonen väitöskirjassaan ku-
vaa sosiaalista perusprosessia, johon kuuluu kuoleman uhkaan joutumi-
nen, kuoleman läheisyys, kuolemaan saattaminen, elämän jatkuminen 
sekä surun kanssa eläminen. (Grönlund & Huhtinen 2011, 16–17; Anttonen 
2016, 136.)  
 
Potilaan ja hänen perheensä kanssa sovitaan hoitolinjauksista yhteisissä 
hoitoneuvotteluissa. Hoitolinjauksen tavoitteena on potilaan hyvinvoinnin 
edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen kaikilla oireita lievittävillä 
keinoilla. Potilaan hoitoa voidaan toteuttaa sekä kotona, että useissa ter-
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veyskeskusten vuodeosastoilla tai saattohoitoyksikössä potilaan sekä hä-
nen omaistensa toiveita kuunnellen. (Grönlund & Huhtinen 2011, 16–17; 
Anttonen 2016, 136.) 
 
On luonnollista, että potilaan omaiset haluavat olla hänen vierellään lop-
puun saakka. Joskus omaiset väsyvät, eivätkä jaksa hoitaa sairasta per-
heenjäsentään kotona. Tällöin hoitohenkilökunnan on pyrittävä huomaa-
maan omaisen väsymys ja eettisesti soveltuvalla tavalla pyrittävä löytä-
mään ongelmaan ratkaisu. On etsittävä uusi toimintamalli, tämä usein tar-
koittaa saattohoitoyksikköön tai muuhun hoitopaikkaan siirtymistä. Pää-
tös on tehtävä niin, ettei omainen koe epäonnistuneensa tehtävässään 
hoitaa sairasta omaistaan. Esimerkiksi tutustuminen ensin yhdessä hoito-
kotiin auttaa potilasta ja hänen omaisiaan suhtautumaan asiaan. Omasta 
kodista lähteminen voi olla potilaalle vaikeaa, sillä hän voi ajatella, ettei 
palaa sinne enää koskaan. Elämän loppumista on vaikea hyväksyä. (Grön-
lund & Huhtinen 2011, 17.) 
 
On arvoja, jotka voidaan intuitiivisesti ajatella hyvän hoitamisen merkiksi. 
Tällaisia perusasioita ovat inhimillisyys, hyvinvointi sekä arvokkuus. Saat-
tohoidossa inhimillisyys voidaan ajatella niin, että hoitaja asettuu kuolevan 
ihmisen vierelle ilman roolia omana itsenään. Hoitaja on kuolevan vierellä 
omine luonteenpiirteineen, vahvuuksineen sekä heikkouksineen ajatellen 
vain potilaan hyvää. (Grönlund & Huhtinen 2011, 18.) 
 
Saattohoidossa eettiseen hoitotyöhön sisältyy epäitsekkäästi ajatellen elä-
män sekä toivon ylläpitäminen. Toivoa paranemisesta tai elämän jatkumi-
sesta ei ole, kuoleva voi kuitenkin toivoa muita tärkeitä asioita, kuten fyy-
sisen kivun vähenemistä niin, että sen kanssa pystyy olemaan. Kuoleva po-
tilas voi toivoa myös esimerkiksi lempiruokiaan, saunaan pääsemistä, 
omaisten läsnäoloa tai vaikka kuoleman jälkeistä elämää, jossa ei olisi ki-
pua ja kärsimystä. (Grönlund & Huhtinen 2011, 18.) 

2.2.1 Hoitotahto 

Potilaan itsemääräämisoikeus ei lopu, vaikka hän sairastuu. Potilaan tah-
toa pitää aina kunnioittaa. Hoitohenkilökunta on sairauksien sekä sairaan-
hoidon asiantuntija, mutta potilas on oman tilansa ja sairastamisensa asi-
antuntija. Hoitotahto laaditaan pohjaksi potilaan ja lääkärin väliselle kes-
kustelulle. Näin potilas saa ilmaistuksi, miten haluaa itseään hoidettavan 
ja lääkäri sekä muu hoitohenkilökunta varmistuvat potilaan toiveiden ja 
tahdon pysyvyydestä. Hoitotahdosta voidaan liittää kopio potilastietoihin 
ja näin myös mahdollinen kotihoitotiimi saa tiedon toiveista. (Grönlund & 
Huhtinen 2011, 21; Ikonen 2015, 266; Saarto 2017, 7–8.) 
 
Kun saattohoito on ajankohtainen, voi tulla tilanteita, joissa kuoleva ei 
enää kykene kertomaan toiveitaan tai läheisillä ei ole tiedossa hänen toi-
veitaan. Pelko luopumisesta voi aiheuttaa omaisille lisää toivoa ja tämän 
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takia he haluavat pitää kiinni aktiivisesta hoitolinjasta sekä yliarvioida kuo-
levan hoitotoivetta. Näin ollen omaiset saattavat vaatia hoitoa, mitä kuo-
leva ei itse haluaisi. (Kelo ym. 2015, 257; Saarto 2017, 7–8.) 
 
Täytyy muistaa, että kuolevan oman tahdon laiminlyöminen on vastoin la-
kia. Se myös loukkaa kuolevan ihmisen oikeuksia sekä on eettisesti väärin. 
Olisi hyvä, että jokaisella ihmisellä olisi tehtynä oma hoitotahto, jonka 
avulla saa haluamaansa hoitoa elämän loppuvaiheessa. (Kelo ym. 2015, 
257.) 
 
Hoitotahto perustuu itsemääräämisoikeuteen ja potilaslakiin, joka on kir-
joitettu perustuslakiin, ja on näin ollen laillisesti sitova. Hoitotahto vähen-
tää omaisten murheita kuolevaa koskevan hoidon päätösten teossa sekä 
turvaa kuolevan itsemääräämisoikeutta. Lisäksi hoitotahto auttaa myös 
hoitohenkilökuntaa kuolevan hoidon toteuttamisessa hänen toiveidensa 
mukaisesti. Hoitotahto auttaa hoitolinjoihin liittyvissä ristiriitatilanteissa. 
(Kelo ym. 2015, 257; Saarto 2017, 7–8.) 

2.2.2 Hoitotahdon laatiminen 

Hoitotahto on hyvä ottaa puheeksi. Pitää ymmärtää, että hoitotahdosta 
puhuttaessa herää varmasti keskustelua elämästä ja kuolemasta, hoitotoi-
veista sekä ihmissuhteista ja niiden merkityksistä. Keskustelu hoitotah-
dosta pakottaa kuolevan valmistautumaan omaan kuolemaansa. Keskus-
telussa pitää muistaa hienotunteisuus, sillä jokainen tuntee voimavaransa 
ja rohkeutensa omalla tavalla miettiessään omaa tulevaa kuolemaansa. 
Kuolevan ja puheeksi ottajan olisi hyvä jo entuudestaan tuntea toisensa 
puhuessaan hoitotahdosta. Aluksi on hyvä kysyä, miten valmis kuoleva on 
puhumaan elämästään ja tulevasta kuolemastaan. On tärkeää, että kes-
kusteluun on varattu riittävästi aikaa. (Kelo ym. 2015, 260.) 
 
Hoitotahdon voi tehdä itse ja sen sisällön saa vapaasti valita. Sen on hyvä 
olla selkeä ja yksityiskohtainen. Hoitotahdon voi tehdä valmiille lomak-
keelle monella eri verkkosivustolla, kuten esimerkiksi thl.fi, muistiasian-
tuntijat.fi sekä muistiliitto.fi. Hoitotahdossa pitää olla päiväys, jolloin se on 
tehty ja asianomaisen sekä kahden todistaja allekirjoitus. Myös suullisesti 
tehty hoitotahto on pätevä. Terveydenhuollon ammattihenkilö kirjaa suul-
lisesti tehdyn hoitotahdon potilaspapereihin, ja kaksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöä varmentavat tehdyn merkinnän. Hoitotahtoa voi milloin 
tahansa muuttaa ja perua. Hoitotahtoa käytetään, kun ihminen itse ei enää 
kykene tahtoaan ilmaisemaan. (Kelo ym. 2015, 258.) 

2.3 Kuoleman kohtaaminen 

Jokainen kuolema on ainutlaatuinen. Kuolema tarkoittaa luopumista ja 
elämän päättymistä. Ihminen valmistuu kuolemaan omalla tavallaan. Kuo-
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leva miettii paljon elettyä elämäänsä, siihen kuuluu niin hyvät kuin huo-
notkin muistot. Vaikka kuolema olisikin tiedossa, sen läheisyys tulee aina 
potilaalle yllätyksenä. Kuoleman lähestyessä potilaalla voi tulla sokki tai 
kieltämisen tunnetta. Kieltäminen voi muuttua vihan tunteeksi. Viha voi 
kohdistua potilaan itsensä lisäksi läheisiin tai saamaansa hoitoon. Kuole-
valle on tärkeää, että häntä autetaan vihan tunteiden käsittelyssä. On tär-
keää auttaa myös kuolevan läheisiä vihan kohtaamisessa. On tärkeää hy-
väksyä ihmisen tapa suhtautua kuolemaan, eikä todellisuuden kohtaa-
mista voi kiirehtiä. (Kauppi ym. 2015, 176; Lipponen 2006, 7.) 
 
Kuolevalla on oikeus surra, se on täysin luonnollinen reaktio kaikesta luo-
pumiseen. Surua voi ilmaista monin eri tavoin, esimerkiksi vetäytyneenä 
omiin mietteisiinsä, tyytymättömyytenä tai kaipauksena. Suruun mahtuvat 
kaikki tunteet. Masennusta ja surua voi olla vaikea erottaa toisistaan ja 
kuoleva voi tuntea molempia. (Kauppi ym. 2015, 176.) 
 
Hoitosuhteen pitää perustua turvallisuuteen ja luottamukseen. Potilaalle 
pitää sallia mahdollisuus tunteiden ilmaisuun hoitosuhteessa. On tärkeää 
ilmaista, että kuolevasta potilaasta välitetään ja hänet hyväksytään sellai-
sena kuin hän on. Kuolevan potilaan hoidossa tärkeää on sanaton viestintä. 
Potilas voi lukea hoitajan eleistä, onko tämä läsnä. Kosketus on tärkeää. 
Hiljaa olemisella voidaan kosketuksen lisäksi viestittää kunnioittamista 
sekä empatiaa. Kuoleva potilas toivoo hoitohenkilökunnalta kosketusta, 
katsekontaktia, puhumista, hiljaa lähellä oloa sekä ennen kaikkea kiireet-
tömyyttä. (Kauppi ym. 2015, 177; Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 17.) 

2.3.1 Kuoleman viimeiset toiveet 

On tärkeää ottaa saattohoitopotilaan toiveet huomioon, sillä se lisää tur-
vaa ja toivoa. Hävölä, Rantanen ja Kylmä kuvaavat tutkimuksessaan saat-
tohoitopotilaan toiveiden toteuttamisen merkitystä. Tutkimuksessa käy 
ilmi, että hoitajat kokivat usein toiveiden olevan pieniä, mutta potilaalle 
niillä on suuri merkitys. Toive kohtelusta arvokkaana ihmisenä ja kuulluksi 
tulemisena koettiin erittäin tärkeäksi. (Hävölä, Rantanen & Kylmä 2015, 
136.) 
 
Kuoleman lähestymiseen liittyy paljon toiveita. Tutkimuksessa saattohoi-
dettavan toive on, että kuolema olisi kivuton, rauhallinen sekä kaunis. Kuo-
leman hyväksyminen kumoaa toiveen parantumisesta. Toive kuolemasta 
tulee usein esiin, kun potilaan oireet lisääntyvät ja vointi heikkenee. Poti-
laalla on myös oikeus toivoa, missä hän haluaa kuolla, esimerkiksi kodis-
saan tai saattohoitokodissa. On tärkeää ilmaista toiveensa siitä, haluaako 
potilas, että kuolinhetkellä hänen lähellään on läheinen vai haluaako hän 
kuolla yksin. Tutkimuksessa käy ilmi, että tämä koetaan vaikeaksi puheen-
aiheeksi läheisten kanssa. Usein kuoleva toivoo kuolemansa jälkeen pää-
sevänsä johonkin parempaan paikkaan tai odottavat jälleen näkemistä 
aiemmin menetettyjen ihmisten kanssa. (Hävölä ym. 2015, 136–137.) 
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2.3.2 Itsemääräämisoikeus 

Lain mukaan potilaalla, joka asuu pysyvästi Suomessa, on oikeus ilman syr-
jintää päästä hyvään hoitoon. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään hoi-
toon. Hänen itsearvoaan ei saa loukata ja hänen vakaumustaan ja yksityi-
syyttään pitää kunnioittaa. Potilaan äidinkieli ja kulttuuri on mahdollisuuk-
sien mukaan otettava huomioon hänen kohtelussaan ja hoidossaan. (Laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 
 
Potilaan itsemääräämisoikeus on tärkein periaate sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Itsemääräämisoikeus korostaa potilaan vapaaehtoisuutta hoi-
toon sekä hoitotoimenpiteisiin. Se tarkoittaa, että potilaalla on oikeus osal-
listua kaikkiin päätöksiin, joita tehdään hänen vointiaan koskien. Potilaalla 
on oikeus myös kieltäytyä hänelle suunnitellusta hoidosta, vaikka se vahin-
goittaisi häntä. Kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien on kunnioitettava 
potilaan itsemääräämisoikeutta. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto 2015; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 
 
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) lähtökohtana on poti-
laan tahdon kunnioittaminen. Ensisijaisesti hoitohenkilökunnan pitää aina 
ajatella potilaan etua ja toimia sen mukaan. Tilanteessa, jossa potilas on 
esimerkiksi tajuton eikä näin ollen kykene itse huolehtimaan itsemäärää-
misoikeudestaan, on käännyttävä hänen omaistensa puoleen ja heidän 
kanssaan on mietittävä mitä potilas itse hoidoltaan tahtoisi. Hoitohenkilö-
kunnan on tällaisessa tilanteessa saatava omaisilta suostumus potilaan 
hoitotoimenpiteisiin. Mikäli potilaalla ei ole omaisia, hänelle voidaan jär-
jestää laillistettu edustaja. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
2015; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 

2.4 Kuolema kotona 

Kuolema kotona omien läheisten läsnä ollessa ja tutussa ympäristössä on 
luonnollinen asia. Omaiset tarvitsevat ohjausta ja tukea, että jaksavat rau-
hassa ja turvallisesti hoitaa myös arkiset askareet. Kuolevan potilaan lä-
heisten kanssa sovitaan etukäteen, miten he menettelevät ja kehen ovat 
yhteydessä kuoleman tapahtuessa. Lääkäri käy toteamassa saattohoidossa 
olleen potilaan kuoleman, kun hän on kuollut kotonaan. Kuolleen potilaan 
kuolintodistuksen kirjoittaa häntä hoitanut lääkäri. Kun hautauslupa on 
myönnetty, kotisaattohoidossa kuollut vainaja voidaan kuljettaa paareilla 
omaisten toiveiden mukaan seurakunnan tiloihin tai sairaalan kylmiöön. 
(Ikonen 2015, 271–272.) 
 
Kuolinpäivänä on tapana laskea lippu puolitankoon. Suruliputus tehdään 
niin, että lippu vedetään ensin ylös asti ja tämän jälkeen se lasketaan kol-
manneksen tangon mittaa alas. Tällöin lipun alareuna on salon puolivä-
lissä. Suruliputuksen loppuessa lippu vedetään taas ensin salossa ylös ja 
lasketaan sitten vasta alas. Suruliputus alkaa heti, kun tieto kuolemasta on 
tullut. (Ikonen 2015, 272.) 
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Tieto parantumattomasta sairaudesta aiheuttaa potilaalle sekä hänen lä-
heisilleen dramaattisen ja pysäyttävän hetken. Kuolemasta seuraa lohdu-
ton suru ja yksinäisyyden tunne. Surun ja menetyksen kohdatessa ihminen 
tarvitsee apua ja tukea toiselta henkilöltä selviytyäkseen arjesta ja löytääk-
seen jälleen elämänhalunsa. (Häkkinen 2015, 58.) Kuoleman jälkeen saat-
tohoitoon osallistunut hoitohenkilökunta käy usein vielä surukodissa poti-
laan kuoleman jälkeen. Omaisten tunteiden ja käytännön asioiden käsit-
tely kuoleman jälkeen on erittäin tärkeää. Ohjeita tällaisen käynnin järjes-
tämiseen saa esimerkiksi seurakunnasta. (Ikonen 2015, 272.) 

2.5 Hautausjärjestelyt 

Kuolemantapauksen sattuessa pitää surunkin keskellä ryhtyä hautajaisten 
järjestämiseen. Käytännön järjestelyissä on helppo kääntyä joko hautaus-
toimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. Hautausjärjestelyt voi 
aloittaa heti kuoleman sattuessa.  (Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry 
n.d., 3.) 
 
Potilasta hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli ei ole tarvetta sel-
vittää syytä kuolemiseen. Hautausjärjestelyjä voi tehdä jo ennen, kun hau-
tauslupa on kirjoitettu. Myöhemmin kirjoitetaan kuolintodistus. Kuolinto-
distus lähetään virkateitse maistraattiin, josta tieto kulkeutuu esimerkiksi 
seurakuntaan ja Kelaan. (Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry n.d., 4.) 
 
Helpoin tapa aloittaa hautajaisjärjestelyt, on ottaa yhteys hautaustoimis-
toon, joka asiantuntevasti ja luotettavasti ryhtyy hoitamaan hautaukseen 
liittyviä asioita. Hautaustoimistossa valitaan arkku. Jos päädytään tuhkauk-
seen, niin tarvitaan myös uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan puke-
misesta, arkkuun laitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Hautaustoimiston 
tehtäväksi voi antaa myös muistotilaisuuden järjestämisen, kukkalaitteet, 
hautakiven sekä perunkirjoituksen. (Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry 
n.d., 6.) 

3 PALLIATIIVINEN HOITO 

Palliatiivinen hoito on potilaiden ja läheisten kokonaisvaltaista hoitoa sil-
loin, kun potilaalla on todettu parantumaton tai henkeä uhkaava sairaus. 
Potilaalle ei enää ole parantavaa hoitoa sairauteen ja hoidon tarkoituksena 
ei ole elämän pidentäminen. Palliatiivisella hoidolla pyritään vaalimaan 
elämänlaatua sekä lievittämään ja ehkäisemään kärsimystä. Hoito voi olla 
pitkäaikaista, jopa vuosia kestävää. (Saarto, Hänninen, Antikainen & Vainio 
2015, 10; Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2017; Tervala 
2014, 24.) 
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Palliatiiviseen hoitoon sisältyy saattohoito. Saattohoito sijoittuu viimeisiin 
elinviikkoihin tai -päiviin. Palliatiivinen hoito muuttuu hoidon loppuvai-
heessa usein saattohoidoksi. Saattohoito ei ole niin laaja käsite, kuin pal-
liatiivinen hoito. Palliatiivisella hoidolla ei ole ajallista määrettä suhteessa 
kuolemaan. (Saarto ym. 2015, 10; Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto 2017.) 
 
Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään fyysistä, psyykkistä, sosiaa-
lista ja hengellistä kärsimystä, jota sairaus on aiheuttanut. Kärsimyksen lie-
vitys ja elämänlaadun vaaliminen ovat palliatiivisen hoidon keskeiset ta-
voitteet. Palliatiivisessa hoidossa on tärkeää, että potilas pystyisi elämään 
voimiensa ja oman halunsa mukaista aktiivista elämää, niin ettei potilaalla 
olisi paljon oireita kuolemaan saakka. Palliatiivisen hoidon tarve lisääntyy 
sairauden edetessä. (Saarto ym. 2015, 10; Hus n.d.) 

3.1 Saattohoito 

Kuolevan potilaan hoitoa nimitetään saattohoidoksi. Saattohoidolla käsi-
tetään kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaisvaltaisvaltaista hoitoa, missä 
on tarkoitus pyrkiä takamaan saattohoitopotilaalle arvokas ja kivuton kuo-
lema. Potilaan vointia voidaan hyvin helpottaa. Laadukas oireiden hoito il-
man kipuja sekä muita haittaavia oireita ovat saattohoidon keskeinen ta-
voite. Saattohoito tilanteessa ei ole enää parantavia keinoja sairauden hoi-
toon, mutta koskaan potilasta ei jätetä hoitamatta. Saattohoitopotilaan 
hoidossa keskitytään kokonaisvaltaiseen oireiden hoitoon. Potilaan toiveet 
otetaan kunnioittavasti huomioon sekä valmistaudutaan lähestyvään kuo-
lemaan. (Anttila, Hirvelä, Jaatinen, Polviander & Puska 2009, 523; Kelo, 
Launiemi, Takaluoma & Tiittanen 2015, 252–253.) 
 
Saattohoitopäätös pyritään tekemään yhteisymmärryksessä kuolevan po-
tilaan sekä hänen läheistensä kanssa silloin, kun parantavaa hoitoa ei enää 
ole tai potilas kieltäytyy niistä ja elinaika arvioidaan lyhyeksi. Saattohoi-
toon siirtymisestä päättää lääkäri, joka vastaa potilaan sairauteen liitty-
västä hoidosta keskusteltuaan ensin potilaan, läheisten sekä muun hoito-
henkilökunnan kanssa. Saattohoito on kuoleman lähestyessä ennen kaik-
kea potilaan aktiivista hoitoa ja läheisten tukemista. Saattohoito on merki-
tyksellistä hoitoa, joka on esteettisesti miellyttävää, rauhallista sekä kiiree-
töntä. Saattohoidon tavoite on taata potilaalle arvokas, aktiivinen sekä oi-
reeton loppuelämä. Se on läsnäoloa ja saattamista viimeiselle matkalle, 
jolta ei enää ole paluuta. (Tasmuth, Poukka & Pöyhiä 2012, 452; Kauppi, 
Lindholm, Lipasti, Talonen & Vaaramo 2015, 177.) 
 
Saastamoisen tekemässä tutkimuksesta tuodaan esiin, että turhaa hoitoa 
ei toteuteta kuolevalle potilaalle. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi turhia lait-
teita elämää jatkamaan. Potilaalle asioiden tiedottamista pidetään tutki-
muksen mukaan hyvin tärkeänä. On tärkeää keskustella potilaalle ja tämän 
omaisille hoidon rajaamisesta ja kuolemasta. Asioiden tiedottaminen poti-
laalle koettiin tutkimuksen mukaan kuitenkin haastavana ja vaikeana. 
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(Saastamoinen 2012, 28.) Potilaalle kerrotaan hoitopäätösten perusteet 
sekä seuraukset. Potilaalla pitää olla mahdollisuus osallistua hoitoonsa liit-
tyvään päätöksentekoon. Yhdessä sovitut hoitopäätökset kirjataan aina 
tarkasti sairaskertomukseen. Päätöksenteossa kunnioitetaan aina potilaan 
itsemääräämisoikeutta. (Käypä hoito 2012.) 
 
Saattohoitoon kuuluu olennaisesti myös läheisten tukeminen kuolevan po-
tilaan hoidon rinnalla. Saattohoitoon siirtyessä, kuolevalla potilaalla on 
yleensä viikkoja tai enintään kuukausia elinaikaa jäljellä. Saattohoito on 
lääkärin, hoitohenkilökunnan, potilaan ja tämän omaisten yhteinen pää-
tös. (Kelo ym. 2015, 252–253.) 
 
Saattohoidossa on tärkeää kuolevan kokonaisvaltainen hoito ja omaisten 
tukeminen. Saattohoito mahdollistaa hoidon eri ympäristöissä. Siinä huo-
lehditaan potilaan fyysisestä, sosiaalisesta, psyykkisestä, hengellisestä 
sekä eksistentiaalisesta hyvinvoinnista. Siihen kuuluu myös tärkeänä osana 
omaisten tukeminen sekä myös hoitohenkilökunnan jaksaminen. (Kelo ym. 
2015, 260–261.) 
 
Hyvän saattohoidon edellytyksenä on luoda potilaalle fyysisesti ja psyykki-
sesti turvallinen hoitoympäristö. Hoitohenkilökuntaa pitää järjestää riittä-
västi. Kokonaisvaltaisessa saattohoidossa pyritään huolehtimaan kuole-
valle kivuton ja turvallinen loppuelämä turvaten hyvä oireiden hallinta 
omaisten tukea unohtamatta. (Kelo ym. 2015, 260–261; Saarelma 2005, 
206.) 

3.2 Potilaan elämänlaadusta huolehtiminen 

Saattohoidossa kuolevan oireita arvioidaan havainnoimalla ja tarkkaile-
malla. Kuolevalle ei tehdä enää turhia laboratoriokokeita tai röntgentutki-
muksia. Kuolevalta ei tarvitse enää mitata happisaturaatiota, verenpai-
netta tai ruumiinlämpöä eikä nestelistaa enää tarvita. Perusajatus on, että 
kuolevan saattohoidossa ei tehtäisi mitään ylimääräisiä toimenpiteitä, 
jotka aiheuttavat kipua tai muuten epämukavaa tunnetta hänelle. (Kelo 
ym. 2015, 263; Saastamoinen 2012, 28.) 
 
Lääkehoidossa kuolevalle annetaan vain valmisteet, jotka lievittävät hänen 
oireitaan. Mitä huonokuntoisempi, sairaampi ja iäkkäämpi potilas on, sitä 
tarkempi hänen lääkehoidossaan pitää olla, sillä hän on entistäkin her-
kempi lääkevaikutuksille. Lääkehoidon tavoite on ylläpitää ihmisen elä-
mänlaatua sekä toimintakykyä. Potilaan lääkitys arvioidaan säännöllisesti. 
Tarpeettomat lääkkeet kuten diabeteslääkkeet, kolesterolilääkkeet, mieli-
alalääkkeet ja verenpainelääkkeet lopetetaan. Vaikka kuolevan hoitotoi-
menpiteitä lopetetaan, se ei tarkoita sitä, etteikö häntä silti hoidettaisi. 
Tämä ei myöskään tarkoita sitä, etteikö kuolevan luona tarvitsisi olla yhtä 
paljon kuin ennen hoitojen vähentämistä. Lopetettujen hoitojen tilalle tu-
lee läsnäolo, havainnointi, tarkkailu, kuuntelu, keskustelu ja ennen kaikkea 
omaisten tukeminen. (Kelo ym. 2015, 263; Kiljunen & Marjamäki 2017.) 
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Saattohoidossa oleva kuoleva voi kärsiä monista oireista samaan aikaan. 
Jokaisen kuolevan oireet ovat yksilöllisiä. Yleisimmin oireet ovat hen-
genahdistus sekä erilaiset kivut. On tärkeä muistaa, että elämän loppuvai-
heen hoito on aina yksilöllistä ja perustuu täysin kuolevan ja hänen omais-
tensa toiveisiin. (Kelo ym. 2015, 263.) 
 
Saattohoidossa potilas tulee kokemaan erilaisia fyysisiä oireita. Kuoleva 
potilas voi kokea ruokahaluttomuutta ja nielemisvaikeuksia sairautensa 
loppuvaiheessa. Potilaalle kannattaa tarjota hänen mieliruokaansa pieninä 
annoksina ja hyvin sulavaa ruokaa. Ruoka kannattaa tarjoilla helposti niel-
tävässä muodossa. Saattohoitopotilaalle annetaan ruokaa ja nesteitä niin 
kauan, kun se on turvallista ja potilas pystyy itse nielemään. Tämä myös 
siksi, että siihen liittyy psykososiaalinen mielihyvä. Ruokailua voidaan tu-
kea melko pitkään esimerkiksi pahoinvointilääkkeillä ehkäisemään oksen-
telua. (Kelo ym. 2015, 264; Pöyhiä 2012, 456–457.)  
 
Nenä-mahaletkua ei juurikaan käytetä enää saattohoitovaiheessa. Sen 
käyttämisen on todettu lisäävän potilailla levottomuutta. Lisäksi se aiheut-
taa ylimääräistä kärsimystä sekä altistaa keuhkokuumeelle. Nestettä tarjo-
taan pieninä määrinä ja rauhallisesti suun kautta ja niin pitkään, kuin se on 
mahdollista ja turvallista. Viileät nesteet, kuten jäävesi, mehukeitot ja me-
hujäät tuntuvat kuolevasta potilaasta miellyttäviltä. (Kelo ym. 2015, 264; 
Pöyhiä 2012, 456–457.)  
 
Kun kuoleva potilas ei jaksa syödä, hänen tahtoaan pitää kunnioittaa. 
Yleensä syömättömyys on isompi ongelma potilaan läheisille kuin hänelle 
itselleen. Kuoleman lähestyessä myös ruokahalu hiipuu.  Saattohoitopoti-
laalle suonensisäinen nestehoito ei ole asianmukaista eikä myöskään pa-
ranna elämänlaatua. (Kelo ym. 2015, 264; Pöyhiä 2012, 456–457.)  
 
Suun hoito on erittäin tärkeää. Tyypillisimmät oireet ovat limakalvojen kui-
vuminen suussa, erilaiset suuontelon ja limakalvojen infektiot. Opioidit, 
antikolienergiset lääkkeet sekä diureetit vähentävät syljen tuotantoa. Li-
säksi lisähapen antaminen aiheuttaa suun limakalvojen kuivumista. Poti-
laan hampaiden, suun ja ikenien limakalvojen hoidosta pitää huolehtia 
tarkkaan. Suuta kostutetaan esimerkiksi keinosylkivalmisteilla, jääpaloilla 
ja sitruunapuikoilla sekä kosteuttavilla suuvoiteilla. Suun kipuun ja aftojen 
paikallispuudutukseen voidaan käyttää lidokaiinigeeliä. (Kelo ym. 2015, 
264; Hänninen, Rahko 2013, 435–436; Friman 2017.) 
 
Saattohoitopotilas voi kärsiä ummetuksesta. Ummetuksen syynä saattaa 
olla esimerkiksi niukka ruoan ja nesteen nauttiminen, lääkehoito sekä liik-
kumattomuus. Ummetusta voidaan helpottaa muun muassa ulostelääk-
keillä. Ripuli on kuolevalla potilaalla ummetusta ja pahoinvointia harvinai-
sempi oire. (Kelo ym. 2015, 264; Hänninen, Rahko 2013, 434; Friman 
2017.)  
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Saattohoitopotilas saattaa kärsiä hengitysvaikeuksista. Potilaan oloa pyri-
tään helpottamaan esimerkiksi asentohoidolla tai avaamalla ikkunaa, jotta 
huoneilmaa saadaan raikkaammaksi. Potilaan pelkoa mahdollisesta hen-
genahdistuksesta voidaan helpottaa keskustelemalla potilaan kanssa. Li-
säksi potilaalle voidaan antaa lisähappea esimerkiksi happiviiksillä. Jos po-
tilas on kovin limainen, häntä voidaan lääkitä limaa kuivattavilla lääkkeillä 
sekä harkitusti varovaisesti imeä limaa imulaitteella suusta ja nielusta. Po-
tilas on usein väsynyt, joten ympäristön rauhallisuudesta on tärkeää huo-
lehtia. Potilaan päivärytmi voidaan suunnitella hänen omien toiveidensa 
mukaan. (Kelo ym. 2015, 265.) 

3.3 Kivunhoidon periaatteet 

Kipulääkitystä ei pidä käyttää vain tarvittaessa, vaan on huolehdittava siitä, 
että kipulääkitys on säännöllistä. Olisi hyvä, että kipulääkitystä voitaisiin 
ennakoida. Näin voitaisiin ehkäistä kiputuntemuksia. Kipulääkitys pitää 
olla riittävää. Hoitohenkilökunnalla pitää olla ohjeet, miten läpilyöntikipuja 
hoidetaan. Kivunhoidossa määritetään yksilökohtaisesti lääkeannokset, 
antotapa ja toteutus. Tämä pitää muistaa arvioida eettisesti oikein. (Kelo 
ym. 2015, 270.) 
 
Saattohoidon loppuvaiheessa kipu usein lisääntyy. Tällöin vaikeissa ki-
vuissa PCA-pumppu on hyvä ja paljon käytetty vaihtoehto. Kipupumppua 
käytetään usein silloin, kun suun kautta otettavat lääkkeet tai lääkelaasta-
rit eivät enää riitä pitämään kipua poissa. PCA-pumppu voidaan ottaa käyt-
töön ihan perusterveydenhuollossakin, mikäli hoitohenkilökunnalla on riit-
tävää osaamista. (Saariaho & Saarnio 2018.) 
 
Kivunhoidossa on tärkeää arvioida kivun aiheuttaja ennen hoidon aloitta-
mista. Lääkityksen tehoa pitää arvioida ja kirjata tarkasti sekä aktiivisesti. 
Kivun arviointi ja kirjaaminen ovat perusedellytys hyvälle hoidolle. Kipu pi-
tää kirjata tarkoin. Kivun voimakkuus kuvataan numeraalisesti tai sanalli-
sesti. Kivusta kirjataan sen vaikutus nukkumiseen, toimintakykyyn, liikku-
miseen sekä mielialaan. Pitää ottaa huomioon myös mahdolliset tuntohäi-
riöt, milloin kipua esiintyy sekä kivun luonne. Kivunhoidossa pitää ottaa 
huomioon myös lääkkeetön hoito. Lääkkeetön hoito on ihan yhtä tärkeää 
kuin lääkkeellinenkin. Tällaisia keinoja on esimerkiksi asentohoidot, kylmä-
hoito, kuumahoito, kosketus, hieronta, musiikki, psyykkinen tuki sekä läs-
näolo. (Kelo ym. 2015, 270; Käypä hoito 2018.)  
 
Ihminen on kokonaisuus ja hänen fyysiseen kipuun vaikuttavat merkittä-
västi myös psyykkiset, sosiaaliset sekä hengelliset seikat. Kuoleva käy läpi 
mielessään koko elämäntarinaansa. Siihen kuuluvat ilot ja surut, huolet ja 
murheet sekä paljon valoa ja synkkyyttä. Kuoleman lähestyessä vanhat 
muistot voivat saada potilaan rauhattomaksi. Näistä asioista on tärkeää 
saada tarvittaessa puhua jollekin. (Mattila 2017.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

Opinnäyteprosessi alkoi parin valitsemisella. Parin valinta oli helppoa ja 
luonnollista. Aihe valittiin yhteistuumin koululla esitetyistä valmiista ai-
heista. Saattohoito oli molempien mielestä mielenkiintoinen aihe. Aluksi 
oli haastavaa saada opinnäytetyölle tilaaja, mutta lopulta sinnikäs työ pal-
kittiin. Tilaajan kanssa on ollut helppo työskennellä hyvässä yhteisymmär-
ryksessä koko työn ajan. Tilaajalta saatiin hyviä ideoita, jonka pohjalta saa-
tiin työstää työtä omannäköiseksi.  
 
Tämän jälkeen opinnäytetyölle laadittiin kirjallinen suunnitelma. Aikaa ku-
lui paljon kirjastossa ja tietokoneella, lähteitä etsiessä. Suunnitelma hyväk-
syttiin tammikuussa 2018. Tämän jälkeen on opinnäytetyötä työstetty aina 
kun muilta koulutehtäviltä on kyetty. Ensin on tehty kirjallinen työ, jonka 
pohjalta on tehty opas. Opinnäytetyön väliseminaari oli lokakuussa 2018. 
Opinnäytetyötyön kirjallista osuutta ja opasta viimeisteltiin lokakuun 2018 
loppuun asti. Tilaajalla oli oppaaseen muutama korjausehdotus. Ne toteu-
tettiin ja tämän jälkeen työ esiteltiin tilaajalle. 
 
Oppaan tekeminen aloitettiin syksyllä 2018. Ensiksi tutkittiin, minkälaisia 
oppaita aiheesta on aiemmin tehty. Tämän jälkeen mietittiin minkälainen 
sisältö olisi. Tilaajalla oli vahva näkemys oppaan tarpeesta ja sen sisällöstä. 
Tilaajalta saatiin avuksi kysymyksiä, joiden vastauksista opas rakentuu. Op-
paan sijoittelu toteutui lähes itsestään. Se tehtiin sen perusteella, mikä 
näyttää silmään hyvältä. Fontti oppaassa haluttiin pitää selkeänä ja help-
polukuisena. 
 
Oppaassa kerrottiin lyhyesti saattohoidosta ja kotisaattohoidosta. Lisäksi 
käsiteltiin hoitotahtoa ja sen tärkeyttä. Hoitotahto kappaleessa kerrottiin, 
miten tärkeä hoitotahto on ja opastettiin, missä ja miten hoitotahdon voi 
tehdä. Oppaassa kerrottiin elämänlaadusta huolehtimisen tärkeydestä. Li-
säksi käsiteltiin kivunhoitoa. Tässä kappaleessa käsiteltiin myös PCA –pum-
pun sekä lääkkeettömän kivunhoidon tärkeyttä ja käyttöä. Oppaan lopussa 
kerrottiin hautajaisjärjestelyistä sekä siitä, mistä surun keskellä voi saada 
apua niihin. 
 
Oppaasta tehtiin mahdollisimman kattava auttamaan potilaita ja heidän 
omaisiaan. Oppaan tekeminen oli aluksi haastavaa. Opinnäytetyötä ohjaa-
valta opettajalta saatiin hyviä ideoita, millä ohjelmalla esimerkiksi opas 
kannattaa tehdä, että tulostus onnistuu vihkomallisena. Opas tehtiin Word 
–ohjelmalla. Tulostusasetukset muutettiin kirjataittoon sopivaksi. Oppaa-
seen lisättiin aiheeseen sopivia runoja sekä luokkatoverin ottamia luonto-
kuvia elävöittämään oppaan ulkonäköä. Opas tulostettiin väritulosteena. 
 
Oppaan sisältöön päädyttiin pääsääntöisesti tilaajalta saatujen kysymysten 
pohjalta. Tilaajalta saatiin selkeät toiveet minkälainen opas olisi tarpeelli-
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nen, mutta paljon saatiin itsekin työn sisältöön vaikuttaa. Oppaan ulko-
näkö on ollut täysin tekijöiden suunnittelema. Pelkkä teksti oppaassa oli 
yksipuolinen, joten päädyttiin elävöittämään sitä kuvilla. Oppaan aihe on 
koskettava, mutta työhön lisättiin vielä runoja tekemään oppaasta entistä-
kin henkilökohtaisempi. Väritulostukseen päädyttiin, että kuvat tulisivat 
paremmin esille, eikä opas olisi niin synkkä.  

4.1 Tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tarkoitus oli saada lisää kattavaa tietoa saattohoidosta ja 
kotisaattohoidosta. Lisäksi työn tarkoituksena oli antaa tietoa saattohoito-
potilaille ja heidän omaisilleen saattohoidosta ja kotisaattohoidosta sekä 
niihin liittyvistä asioista. Tavoite oli antaa oppaassa vastauksia mieltä as-
karruttaviin kysymyksiin.  
 
Tarkoitus oli toteuttaa opas tilaajan toiveiden mukaan. Opas pyrittiin pitä-
mään selkeänä, helppolukuisena ja tiiviinä pakettina. Opas tulostettiin vih-
komallisena sekä sähköisessä muodossa tilaajalle. Tilaajalle on annettu 
lupa tarvittaessa tehdä muutoksia oppaaseen, esimerkiksi yhteystiedot.  
Oppaasta pyrittiin tekemään mielenkiintoisempi luontokuvien avulla.  

4.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta tuo työn uskottavuus. Uskottavuus tarkoittaa 
esimerkiksi, että tuotos on kirjoitettu selkeästi, jotta lukija ymmärtää.  Tär-
keä luotettavuuskysymys on aineiston ja tulosten kuvaus.  Tutkimuksen 
luotettavuutta, pitää arvioida tulosten luotettavuuden kannalta. Tulosten 
sisäinen validiteetti tarkoittaa, että tulokset johtuvat asetelmasta. Tulos-
ten ulkoinen validiteetti tarkoittaa, että tulosten aineisto on yleistettä-
vissä. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2013, 195–198.)  
 
Lähteisiin suhtauduttiin kriittisesti ja pyrittiin pohtimaan tarkkaan niiden 
luotettavuutta. Valittujen tutkimusten luotettavuutta tuki se, ettei tutki-
mukset olleet ristiriidassa toistensa kanssa. Opinnäytetyöhön valittiin 
mahdollisimman uusia sekä laadultaan hyviä tutkimuksia. Luotettavuutta 
sekä eettisyyttä lisäsi opinnäytetyössä käytetyissä tutkimuksissa se, että 
asiat oli tuotu esille oikein ilman, että asian viestiä ole vääristetty.  
 
Tilaajalta saatuja tietoja käsiteltiin eettisesti ja luottamuksellisesti. Tarvit-
taessa on oltu yhteydessä tilaajaan. Ensisijaisesti on pyritty tekemään 
opinnäytetyö tilaajan ehdoilla.  

4.3 Tiedon haku 

Vilkka ja Airaksinen kertovat kirjassaan, että lähdeaineistoon pitää tutus-
tua tarkkaan ennen sen käyttämistä. Lähteestä pitää tarkkailla sen ikä ja 
laatu sekä kiinnittää huomiota sen uskottavuuden asteeseen. Tunnettu ja 
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asiantuntevan henkilön kirjoittama ajantasainen lähde, on yleensä aina 
hyvä valinta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72.) 
 
Opinnäytetyötä varten tietoa etsittiin erilaisista tietokantoista, kuten 
Hamk:n Finna, Medic, Chinahl, Arto ja Google Scholar. Lisäksi on käytetty 
paljon alan kirjallisuutta lähteenä. Parhaat hakutulokset saatiin Medic tie-
tokannasta. Opinnäytetyössä pyrittiin käyttämään mahdollisimman uusia 
julkaisuja, mutta työhön on valittu myös muutama vanhempi lähde, koska 
luotettavuus lähteessä ei ole kärsinyt vuosien varrella. Lähteet ovat 2003–
2018 vuosien väliltä.  
 
Opinnäytetyöhön oli vaikea löytää hoitotieteellisisä tutkimuksia. Valitut 
tutkimukset olivat enemmän lääketieteellisiä. Hakusanoilla löytyi myös to-
della paljon opinnäytetöitä, mutta luonnollisestikaan niitä ei käytetty opin-
näytetyössä. Saattohoidosta tehtyjä tutkimuksia ja artikkeleita löytyi 
enemmän kuin kotisaattohoidosta. Kirjallisuudessakin käsiteltiin enem-
män saattohoitoa kuin kotisaattohoitoa. Tutkimuksia ja artikkeleita valit-
tiin otsikon perusteella 20. Tarkemman lukemisen jälkeen valittiin 15, 
joista kolme oli väitöskirjoja. Hylätyt artikkelit eivät sisällöltään vastanneet 
riittävästi tarvittavaa tietoa tai olivat lääketieteellisiä lähteitä. Valitut artik-
kelit olivat hoitotieteellisiä tai muuten työhön sopivia lähteitä. Osasta tie-
donhausta on koottu taulukko (Liite 4). Tämän jälkeen valituista lähteistä 
tärkeät asiat otettiin opinnäytetyöhön. Tämän jälkeen on haettu tietoa li-
sää koko opinnäytetyön kirjoittamisen ajan.  

5 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli iso ja aikaa vievä prosessi. Aikataulutus oli välillä hanka-
laa, kun molemmilla tekijöillä oli muita kursseja käytävänä samaan aikaan. 
Lisäksi opinnäytetyön tekijät suuntautuvat erilaiseen hoitotyöhön, toinen 
päihde- ja mielenterveys työhön ja toinen somaattiselle puolelle. Näin yh-
teisen ajan löytäminen koettiin haastavaksi, sillä halusimme tehdä opin-
näytetyötä aina yhdessä. Opinnäytetyötä työstettiin pääsääntöisesti kou-
lun tiloissa, mutta välillä myös toistemme kotona hyvän ruuan kera.   
 
Opinnäytetyön tekemisessä haastavimmaksi vaiheeksi koimme tiedon-
haun ja hakutulosten valitsemisen. Internet lähteiden lisäksi käytimme pal-
jon kirjoja lähteenä. Ensiksi valitsimme lähteet valmiiksi ja tämän jälkeen 
kirjoittaminen sujui vaivattomasti. Tiedon hakuun kului aikaa huomatta-
vasti enemmän, mitä olimme aikataulutuksessa alun perin ajatelleet. Ke-
sällä opinnäytetyömme ei edennyt ollenkaan, koska molemmilla oli paljon 
kesätöitä ikääntyneiden parissa. Työn valmistuminen viivästyi muutamalla 
kuukaudella, mutta tilaajaa informoimme asiasta kyllä. He ymmärsivät ti-
lanteen hyvin. Opinnäytetyön helpoimmaksi ja miellyttävimmäksi asiaksi 
molemmat nimesivät oppaan tekemisen. 
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Opinnäytetyön tekeminen opetti meitä paljon tiedonhausta ja lähdekritii-
kistä. Opinnäytetyön tekemisen kautta pääsimme syventämään tieto-
jamme saattohoidosta ja kotisaattohoidosta. Opimme paljon lisää toisis-
tamme. Ystävyytemme kesti hyvin tämän projektin ja jatkamme varmasti 
myös tämän jälkeenkin hyvin läheisinä ystävinä. Työn alkaessa tiesimme 
toistemme vahvuudet ja heikkoudet ja olemme koko työn ajan tukeneet ja 
täydentäneet toisiamme.  
 
Toinen meistä oppi opinnäytetyötä tehdessään, että ei ole niin vakavaa, 
jos aikataulutettu välitavoite vähän myöhästyy. Lisäksi tekijä sai paljon li-
sää pitkää pinnaa ja ymmärsi, että joskus pitää myös itse joustaa. Saatto-
hoidosta opiskelija sai uutta syventävää tietoa. 
 
Toinen meistä taas oppi pitämään aikatauluista paremmin kiinni. Lisäksi 
opiskelija suoritti ikääntyneiden hoitotyön harjoittelun hämeenlinnalai-
sessa saattohoitokodissa ja tämä tuki erittäin paljon opinnäytetyön teke-
mistä. Opinnäytetyön hahmottaminen helpottui, kun oli konkreettisesti 
tehnyt saattohoitoa.  
 
Kaiken kaikkiaan olemme todella tyytyväisiä opinnäytetyöhömme. Aika-
taulu oli paikoittain todella tiukka ja välillä piti tehdä pitkiä päiviä, mutta 
se kuitenkin kannatti. Tavoitteemme oli tehdä tilaajalle hyvä ja kattava 
opas, ja mielestämme onnistuimme siinä hyvin. Lisäksi opas on selkeä ja 
kuvat elävöittävät sitä. 
 
Mielestämme oppaasta tuli lukijalle koskettava ja henkilökohtainen. Siinä 
käsitellään tärkeitä asioita lyhyesti ja helppolukuisesti. Asioista puhutaan 
niiden oikeilla nimillä ja näin ollen asia tulee varmasti ymmärretyksi. 
Olemme antaneet ulkopuolisen henkilön lukea oppaan ja saaneet siitä hy-
vää palautetta. Henkilö on itse menettänyt puolisonsa yli vuosi sitten. Hen-
kilö koki, että ei ollut puolisonsa viime hetkillä saanut tarpeeksi tietoa hoi-
tohenkilökunnalta. Henkilö koki tämän meidän oppaan todella tarpeel-
liseksi luettuaan sen. Näin ollen uskomme siitä olevan apua tilaajan asiak-
kaille. Lisäksi olemme saaneet tilaajalta positiivista palautetta oppaasta. 
 
Saattohoidosta ja kotisaattohoidosta on tehty aiemmin paljon opinnäyte-
töitä, mutta jokainen on kuitenkin erilainen. Jatkotutkimusehdotuksena 
toivomme, että joku jatkaisi tätä meidän työtämme ja laajentaisi sitä vielä 
lisää. Saattohoito ja kotisaattohoito ovat lisääntymässä koko ajan. Olisi hie-
noa, jos joku tekisi koko kuntayhtymälle yhtenäiset ohjeet, miten toteut-
taa saattohoitoa moniammatillisessa yhteistyössä kotona ja hoitokodissa. 
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KOTISAATTOHOITO-OPAS 
 
 

 
 

Kotisaattohoito-opas 
 

 
 

Potilaan ja omaisen opas 
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”Kun ei ole enää mitään tehtävissä,  

on vielä paljon tekemistä.” 
 

 
– Dave Cicely Saunders 1902-2005 
  



24 
 

 
 

Liite 1/3 
 
 

 
 

Aluksi 
 
Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, joka olet sairastunut vakavasti ja Sinulle omainen, joka 
kuljet sairastuneen läheisesi rinnalla loppuun asti. Sairauden myötä arkenne muuttuu 
varmasti paljon. Mieliinne nousee varmasti paljon kysymyksiä ja tunnette epätoivoa. 
Toivomme, että tämän oppaamme välityksellä voimme auttaa teitä edes vähän. Toi-
vomme, että löydätte avullamme vastauksia kysymyksiinne. 
Lisää tietoa voinnista saat potilasta hoitavalta hoitohenkilökunnalta. Avoin keskustelu 
läheisesi sekä hoitohenkilökunnan kanssa antaa tietoa ja mahdollisuuden valmistautua 
tulevaan. Oikeanlainen tieto vähentää pelkoa tulevasta. 
Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa ja auttaa ymmärtämään, mitä saattohoito on 
sekä miten tärkeää läheisen tuki kuolevalle on. 
Meidät tavoittaa: ________________________________ 
         ________________________________ 
         ________________________________ 
         ________________________________ 
 
Opas on koottu osana Hämeen Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyötä vuosina 2017- 2018. 
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Lähdit niin hiljaa, 

että aamu vain kuuli. 

Sylissään matkalle 

sinut kantoi tuuli. 

Mutt’ sydämiimme 

läpi elämän 

jätit muistosi lämpimän. 

 
– Aki Sirkesalo 
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Mitä saattohoito on? 
 

 
 
Saattohoidolla käsitetään kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaisval-
taisvaltaista hoitoa, missä on tarkoitus pyrkiä takamaan saattohoito-
potilaalle arvokas ja kivuton kuolema. Potilaan vointia voidaan hyvin 
helpottaa. Laadukas oireiden hoito ilman kipuja sekä muita haittaavia 
oireita ovat saattohoidon keskeinen tavoite. Saattohoitotilanteessa ei 
ole enää parantavia keinoja sairauden hoitoon, mutta koskaan poti-
lasta ei jätetä hoitamatta. Saattohoitopotilaan hoidossa keskitytään 
kokonaisvaltaiseen oireiden hoitoon. Potilaan toiveet otetaan kun-
nioittavasti huomioon sekä valmistaudutaan lähestyvään kuolemaan. 
 
Saattohoitopäätös pyritään tekemään yhteisymmärryksessä kuolevan 
potilaan sekä hänen läheistensä kanssa silloin, kun parantavaa hoitoa 
ei enää ole. Saattohoitoon siirtymisestä päättää lääkäri, joka vastaa 
potilaan sairauteen liittyvästä hoidosta keskusteltuaan ensin potilaan, 
läheisten sekä muun hoitohenkilökunnan kanssa. Saattohoito on kuo-
leman lähestyessä ennen kaikkea potilaan aktiivista hoitoa ja läheisten 
tukemista. Saattohoito on merkityksellistä hoitoa, joka on esteettisesti 
miellyttävää, rauhallista sekä kiireetöntä. Saattohoidon tavoite on 
taata potilaalle arvokas, aktiivinen sekä kivuton loppuelämä. Se on läs-
näoloa ja saattamista viimeiselle matkalle, jolta ei enää ole paluuta. 
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Saattohoidossa on tärkeää kuolevan kokonaisvaltainen hoito ja omais-
ten tukeminen. Saattohoito mahdollistaa hoidon eri ympäristöissä. 
Siinä huolehditaan potilaan fyysisestä, sosiaalisesta, psyykkisestä sekä 
hengellisestä hyvinvoinnista. Siihen kuuluu myös tärkeänä osana 
omaisten tukeminen.  
 
Hyvän saattohoidon edellytyksenä on luoda potilaalle fyysisesti ja 
psyykkisesti turvallinen hoitoympäristö. Hoitohenkilökuntaa pitää jär-
jestää riittävästi. Kokonaisvaltaisessa saattohoidossa pyritään huoleh-
timaan kuolevalle kivuton ja turvallinen loppuelämä turvaten hyvä oi-
reiden hallinta omaisten tukea unohtamatta. 
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Mitä kotisaattohoito on? 
 

 
Kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään on monelle kuolevalle 
potilaalle hartain toive. Koti on ihmiselle sosiaalisen elämän ja turval-
lisuuden kulmakivi. Monet kuolevat ihmiset toivovatkin viettävänsä 
viimeiset hetkensä kotona. Kotona elämänlaatua lisäävät pienet arki-
set asiat. Kotona ihminen kokee olevansa tarpeellinen ja merkityksel-
linen henkilö myös läheisilleen. 
 
Potilasta kotona hoitavalla omaisella pitää olla selkeä tieto siitä, mistä 
hän saa apua sitä tarvittaessa. Myös kotona hoidettavalla potilaalla pi-
tää olla mahdollisuus päästä tarvittaessa sairaalahoitoon, jos potilaan 
tila tai omaisen jaksaminen sitä vaatii. Intervallihoito sairaalassa voi 
olla hyvä vaihtoehto kuolevalle potilaalle. Tällöin potilas on suurim-
man osan ajasta kotonaan, mutta voi käydä lyhyen hoitojakson sairaa-
lassa tai esimerkiksi saattohoitokodissa. 
 
 

Kaikk`on niin hiljaa mun ympärilläin, 

kaikk`on niin hellää ja hyvää. 

Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin 

ja tuoksuvat rauhaa syvää. 

 

– Eino Leino 
 

  



29 
 

 
 

Liite 1/8 
 
 

 
 

Hoitotahto 
 
 

Potilaan itsemääräämisoikeus ei lopu, vaikka hän sairastuu. Potilaan 
tahtoa pitää aina kunnioittaa. Hoitohenkilökunta on sairauksien sekä 
sairaanhoidon asiantuntija, mutta potilas on oman tilansa ja sairasta-
misensa asiantuntija. Hoitotahto laaditaan pohjaksi potilaan ja lääkä-
riin väliselle keskustelulle. Näin potilas saa ilmaistuksi, miten haluaa 
itseään hoidettavan ja lääkäri sekä muu hoitohenkilökunta varmistu-
vat potilaan toiveiden ja tahdon pysyvyydestä. Hoitotahdosta voidaan 
liittää kopio potilastietoihin ja näin myös mahdollinen kotihoitotiimi 
saa tiedon toiveista. 
 
Hoitotahdon voi tehdä itse ja sen sisällön saa vapaasti valita. Sen on 
hyvä olla selkeä ja yksityiskohtainen. Hoitotahdon voi tehdä valmiille 
lomakkeelle monella eri verkkosivustolla, kuten esimerkiksi  

 thl.fi  

 muistiasiantuntijat.fi  

 muistiliitto.fi 

Hoitotahdossa pitää olla päiväys, jolloin se on tehty ja asianomaisen 
sekä kahden todistaja allekirjoitus. Myös suullisesti tehty hoitotahto 
on pätevä. Terveydenhuollon ammattihenkilö kirjaa suullisesti tehdyn 
hoitotahdon potilaspapereihin, jonka kaksi terveydenhuollon ammat-
tihenkilöä varmentavat tehdyn merkinnän. Hoitotahtoa voi milloin ta-
hansa muuttaa ja perua. Hoitotahtoa käytetään, kun ihminen itse ei 
enää kykene tahtoaan ilmaisemaan. 
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Täytyy muistaa, että kuolevan oman tahdon laiminlyöminen on vas-
toin lakia. Se myös loukkaa kuolevan ihmisen oikeuksia sekä on eetti-
sesti väärin. Olisi hyvä, että jokaisella ihmisellä olisi tehtynä oma hoi-
totahto, jonka avulla saa haluamaansa hoitoa elämän loppuvaiheessa. 
 
Saattohoidon ollessa ajankohtainen voi tulla tilanteita, jossa kuoleva 
ei enää kykene kertomaan toiveitaan tai läheisillä ei ole tiedossa hänen 
toiveitaan. Pelko luopumisesta voi aiheuttaa omaisille lisää toivoa ja 
tämän takia he haluavat pitää kiinni aktiivisesta hoitolinjasta sekä yli-
arvioida kuolevan hoitotoivetta. Näin ollen omaiset saattavat vaatia 
hoitoa, mitä kuoleva ei itse haluaisi. 
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Elämänlaadusta huolehtiminen 
 

 
 
Saattohoidossa kuolevan oireita arvioidaan havainnoimalla ja tarkkai-
lemalla. Kuolevalle ei tehdä enää turhia laboratoriokokeita tai rönt-
gentutkimuksia. Kuolevalta ei tarvitse enää mitata happisaturaatiota, 
verenpainetta tai ruumiinlämpöä sekä nestelistaa ei enää tarvita. Pe-
rus ajatus on, että kuolevan saattohoidossa ei tehtäisi mitään ylimää-
räisiä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat kipua tai muuten epämukavaa 
tunnetta hänelle. 
 
Lääkehoidossa kuolevalle annetaan vain valmisteet, jotka lievittävät 
hänen oireitaan. Mitä huonokuntoisempi, sairaampi ja iäkkäämpi po-
tilas on, sitä tärkeämpi hänen lääkehoidossaan pitää olla, sillä hän on 
entistäkin herkempi lääkevaikutuksille. Lääkehoidon tavoite on ylläpi-
tää ihmisen elämänlaatua sekä toimintakykyä. Potilaan lääkitys arvioi-
daan säännöllisesti. Tarpeettomat lääkkeet kuten diabeteslääkkeet, 
kolesterolilääkkeet, mielialalääkkeet ja verenpainelääkkeet lopete-
taan. Vaikka kuolevan hoitotoimenpiteitä lopetetaan, se ei tarkoita 
sitä, etteikö häntä silti hoidettaisi. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, ett-
eikö kuolevan luona tarvitsisi olla yhtä paljon kuin ennen hoitojen vä-
hentämistä. Lopetettujen hoitojen tilalle tulee hyvä oireenmukainen 
hoito, läsnäolo, havainnointi, tarkkailu, kuuntelu, keskustelu ja ennen 
kaikkea omaisten tukeminen. 
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Saattohoidossa potilas tulee kokemaan erilaisia fyysisiä oireita. Kuo-
leva potilas voi kokea ruokahaluttomuutta ja nielemisvaikeuksia sai-
rautensa loppuvaiheessa. Potilaalle kannattaa tarjota hänen mieliruo-
kaansa pieninä annoksina ja hyvin sulavaa ruokaa. Ruoka kannattaa 
tarjoilla helposti nieltävässä muodossa. Saattohoitopotilaalle anne-
taan ruokaa ja nesteitä niin kauan, kun se on turvallista ja potilas pys-
tyy itse nielemään. Tämä myös siksi, että siihen liittyy psykososiaalinen 
mielihyvä. Ruokailua voidaan tukea melko pitkään esimerkiksi pahoin-
vointilääkkeillä ehkäisemään oksentelua. 
 
Nenä-mahaletkua ei juurikaan käytetä enää saattohoitovaiheessa. Sen 
käyttämisen on todettu lisäävän potilailla levottomuutta. Lisäksi se ai-
heuttaa ylimääräistä kärsimystä sekä altistaa keuhkokuumeelle. Nes-
tettä tarjotaan pieninä määrinä ja rauhallisesti suun kautta ja niin pit-
kään, kuin se on mahdollista ja turvallista. Viileät nesteet, kuten jää-
vesi, mehukeitot ja mehujäät tuntuvat kuolevasta potilaasta miellyttä-
viltä. 
 
Kun kuoleva potilas ei jaksa syödä, hänen tahtoaan pitää kunnioittaa. 
Yleensä syömättömyys on isompi ongelma potilaan läheisille kuin hä-
nelle itselleen. Kuoleman lähestyessä myös ruokahalu hiipuu.  Saatto-
hoitopotilaalle suonensisäinen nestehoito ei ole asianmukaista eikä 
myöskään paranna elämänlaatua. 
 
Suun hoito on erittäin tärkeää. Tyypillisimmät oireet ovat limakalvojen 
kuivuminen suussa, erilaiset suuontelon ja limakalvojen infektiot. Opi-
oidit, antikolienergi- 
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set lääkkeet sekä diureetit vähentävät syljen tuotantoa. Lisäksi lisäha-
pen antaminen aiheuttaa suun limakalvojen kuivumista. Potilaan ham-
paiden, suun ja ikenien limakalvojen hoidosta pitää huolehtia tark-
kaan. Suuta kostutetaan esimerkiksi keinosylkivalmisteilla, jääpaloilla 
ja sitruunapuikoilla sekä kosteuttavilla suuvoiteilla. Suun kipuun ja af-
tojen paikallispuudutukseen voidaan käyttää lidokaiinigeeliä. 
 
Saattohoitopotilas voi kärsiä ummetuksesta. Ummetuksen syynä saat-
taa olla esimerkiksi niukka ruoan ja nesteen nauttiminen, lääkehoito 
sekä liikkumattomuus. Ummetusta voidaan helpottaa muun muassa 
ulostelääkkeillä. Ripuli on kuolevalla potilaalla ummetusta ja pahoin-
vointia harvinaisempi oire. 
 
Saattohoitopotilas saattaa kärsiä hengitysvaikeuksista. Potilaan oloa 
pyritään helpottamaan esimerkiksi asentohoidolla tai avaamalla ikku-
naa, jotta huoneilmaa saadaan raikkaammaksi. Potilaan pelkoa mah-
dollisesta hengenahdistuksesta voidaan helpottaa keskustelemalla po-
tilaan kanssa. Lisäksi potilaalle voidaan antaa lisähappea esimerkiksi 
happiviiksillä. Jos potilas on kovin limainen, häntä voidaan lääkitä li-
maa kuivattavilla lääkkeillä sekä harkitusti varovaisesti imeä limaa 
imulaitteella suusta ja nielusta. Potilas on usein väsynyt, joten ympä-
ristön rauhallisuudesta on tärkeää huolehtia. Potilaan päivärytmi voi-
daan suunnitella hänen omien toiveidensa mukaan. 
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Kipu 
 
Kipulääkitystä ei pidä käyttää vain tarvittaessa, vaan on huolehdittava 
siitä, että kipulääkitys on säännöllistä. Olisi hyvä, että kipulääkitystä 
voitaisiin ennakoida. Näin voitaisiin ehkäistä kiputuntemuksia. Kipu-
lääkitys pitää olla riittävää. Kivunhoidossa on tärkeää arvioida kivun ai-
heuttaja ennen hoidon aloittamista. 
 
Saattohoidon loppuvaiheessa kipu usein lisääntyy. Tällöin vaikeissa ki-
vuissa PCA-pumppu on hyvä ja paljon käytetty vaihtoehto. Kipupump-
pua käytetään usein silloin, kun suun kautta otettavat lääkkeet tai lää-
kelaastarit eivät enää riitä pitämään kipua poissa. PCA-pumppu voi-
daan ottaa käyttöön ihan perusterveydenhuollossakin, mikäli hoito-
henkilökunnalla on riittävää osaamista. 
 
Kivunhoidossa pitää ottaa huomioon myös lääkkeetön hoito. Lääkkee-
tön hoito on ihan yhtä tärkeää kuin lääkkeellinenkin. Tällaisia keinoja 
on esimerkiksi asentohoidot, kylmähoito, kuumahoito, kosketus, hie-
ronta, musiikki, psyykkinen tuki sekä läsnäolo. 
 
Ihminen on kokonaisuus ja hänen fyysiseen kipuun vaikuttavat merkit-
tävästi myös psyykkiset, sosiaaliset sekä hengelliset seikat. Kuoleva 
käy läpi mielessään koko elämäntarinaansa. Siihen kuuluvat ilot ja su-
rut, huolet ja murheet sekä paljon valoa ja synkkyyttä. Kuoleman lä-
hestyessä vanhat muistot voivat saada potilaan rauhattomaksi. Näistä 
asioista on tärkeää saada tarvittaessa puhua jollekin. 
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Hautajaisjärjestelyt 
 
 
Kuolemantapauksen sattuessa pitää surunkin keskellä ryhtyä hauta-
jaisten järjestämiseen. Käytännön järjestelyissä on helppo kääntyä 
joko hautaustoimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. Hau-
tausjärjestelyt voi aloittaa heti kuoleman sattuessa. 
 
Potilasta hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli ei ole tarvetta 
selvittää syytä kuolemiseen. Hautausjärjestelyjä voi tehdä jo ennen, 
kun hautauslupa on kirjoitettu. Myöhemmin kirjoitetaan kuolintodis-
tus. Kuolintodistus lähetään virkateitse maistraattiin, josta tieto kul-
keutuu esimerkiksi seurakuntaan ja Kelaan. 
 
Helpoin tapa aloittaa hautajaisjärjestelyt, on ottaa yhteys hautaustoi-
mistoon, joka asiantuntevasti ja luotettavasti ryhtyy hoitamaan hau-
taukseen liittyviä asioita. Hautaustoimistossa valitaan arkku. Jos pää-
dytään tuhkaukseen, niin tarvitaan myös uurna. Hautaustoimisto huo-
lehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laitosta ja tarpeellisista kuljetuk-
sista. Hautaustoimiston tehtäväksi voi antaa myös muistotilaisuuden 
järjestämisen, kukkalaitteet, hautakiven sekä perunkirjoituksen. 
 
Lääkäri käy toteamassa saattohoidossa olleen potilaan kuoleman, kun 
hän on kuollut kotonaan. Kuolleen potilaan kuolintodistuksen kirjoit-
taa häntä hoitanut lääkäri. Kun hautauslupa on myönnetty, kotisaatto-
hoi- 
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dossa kuollut vainaja voidaan kuljettaa paareilla omaisten toiveiden 
mukaan seurakunnan tiloihin tai sairaalan kylmiöön. 
 
Kuolinpäivänä on tapana laskea lippu puolitankoon vainajan kuolinpäi-
vänä. Suruliputus tehdään niin, että lippu vedetään ensin ylös asti ja 
tämän jälkeen se lasketaan kolmanneksen tangon mittaa alas. Tällöin 
lipun alareuna on salon puolivälissä. Suruliputuksen loppuessa lippu 
vedetään taas ensin salossa ylös ja lasketaan sitten vasta alas. Suruli-
putus alkaa heti, kun tieto kuolemasta on tullut. 
 
Kuoleman jälkeen saattohoitoon osallistunut hoitohenkilökunta käy 
usein vielä surukodissa potilaan kuoleman jälkeen. Omaisten tuntei-
den ja käytännön asioiden käsittely kuoleman jälkeen on erittäin tär-
keää. Ohjeita tällaisen käynnin järjestämiseen saa esimerkiksi seura-
kunnasta. 
 

 

 

 

Olen tuskista vapaa ja mukana tuulen 

saan kulkea rajalla ajattomuuden. 

Olen kimallus tähden, olen pilven lento, 

olen kasteisen aamun pisara hento. 

En ole poissa, vaan luoksenne saavun mukana jokaisen 

nousevan aamun 

ja jokaisen tummuvan illan myötä 

toivotan teille hyvää yötä. 

 

– Vuokko Laatio 
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Liite 2 
KUOLEVAN OIKEUKSIEN JULISTUS 
 
 

(Grönlund & Huhtinen 2011, 14–15.)  
 
Kuolevan oikeuksien julistus: 
 

o Minulla on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani 
asti. 

o Minulla on oikeus, toivon ylläpitämiseen riippumatta siitä, muut-
tuuko sen tavoite. 

o Minulla on oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa toivoani ylläpitäviltä, 
vaikka toivo muuttuisikin.  

o Minulla on oikeus ilmaista omalla tavallani tulevaa kuolemaani kos-
kevat tunteeni. 

o Minulla on oikeus osallistua hoitoani koskeviin päätöksiin. 
o Minulla on oikeus jatkuvaan hoitoon, vaikka tavoitteena ei enää ole 

paraneminen vaan hyvä olo. 
o Minulla on oikeus siihen, etten kuollessani ole yksin. 
o Minulla on oikeus olla kärsimättä kipua. 
o Minulla on oikeus saada rehelliset vastaukset kysymyksiini.  
o Minulla on oikeus tiedonsaantiin. 
o Minulla on oikeus saada apua perheeltäni ja perheelleni kuoleman 

hyväksymiseksi. 
o Minulla on oikeus rauhalliseen ja arvokkaaseen kuolemaan.  
o Minulla on oikeus säilyttää yksilöllisyyteni, eikä ratkaisujani saa 

tuomita, vaikka ne olisivat vastoin muiden näkemyksiä. 
o Minulla on oikeus keskustella ja kertoa uskonnollisista ja/tai henki-

sistä elämyksistäni riippumatta siitä, mitä ne merkitsevät muille. 
o Minulla on oikeus ruumiini loukkaamattomuuteen kuoleman jäl-

keen.  
o Minulla on oikeus sellaisten huolehtivaisten, myötätuntoisten ja 

osaavien ihmisten antamaan hoitoon, jotka pyrkivät parhaansa 
mukaan ymmärtämään tarpeeni ja jotka auttaessaan minua koh-
taamaan kuolemani kokevat oman tehtävänsä antoisaksi.  
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Liite 3 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 30.) 
 
SAATTOHOITOSUOSITUS 
 

1. Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kun-
nioittaminen. 

2. Saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus. 
Saattohoito aloitetaan, kun ihminen on lähellä kuolemaa. Hoitolinjauksista kes-
kustellaan potilaan ja, mikäli potilas sallii, hänen omaistensa kanssa. Sovitut 
asiat kirjataan potilaan hoitosuunnitelmaan. 

3. Hoitopäätöksistä vastaa hoitava lääkäri. Nimetään myös ne henkilöt, jotka vas-
taavat saattohoidosta vuorokauden eri aikoina. Hoidon jatkuvuus varmistetaan 
ja hoitoa arvioidaan jatkuvasti. Hoitopäätökset perustuvat lääke- ja hoitotie-
teelliseen näyttöön sekä potilaan ja omaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Saatto-
hoito toteutetaan potilaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän yhteis-
työnä. 

4. Lääkärit ja hoitajat on saattohoidon koulutettu ja heiltä saa eri vuorokauden ai-
koina konsultaatiota ja muuta tarvittavaa apua. Muu henkilökunta ja vapaaeh-
toiset työntekijät täydentävät osaltaan moniammatillista työryhmää. Työryh-
mälle tarjotaan saattohoitoon liittyvää säännöllistä täydennyskoulutusta, työn-
ohjausta ja tarvittaessa jälkikäteen keskustelua saattohoitotilanteista. 

5. Osaamisen alueet saattohoidossa ovat kyky arvioida, hoitaa ja soveltaa tietoa 
systemaattisesti ja riittävällä taidolla: 
Kärsimyksen ja sitä aiheutuvien oireiden hoitamiseen, psyko-sosiaalisiin, fyysi-
siin, henkisiin, hengellisiin, eksistentiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin, 
niiden ymmärtämiseen ja huomioimiseen hoidon suunnittelussa ja toteutuk-
sessa, lähestyvän kuoleman merkkeihin ja kuoleman hetkeen ja omaisten tuke-
miseen potilaan kuoleman jälkeen. 

6. Saattohoitoa järjestävä hoitolaitos sitoutuu potilaan tarpeisiin ja toiveisiin, toi-
minnan hyvää laatua ja Käypä hoito –suositusten noudattamiseen. 

7. Saattohoitoa toteutetaan potilaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti kotona, 
palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja muissa asumisyksiköissä, terveyskeskusten 
ja sairaaloiden vuodeosastoilla sekä saattohoitokodeissa. Lasten saattohoito on 
erikoisairaanhoidon vastuulla. 

8. Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat vastuussa saattohoitopotilaiden hy-
vän hoidon yhdenvertaisesta organisoimisesta ja toteuttamisesta. Saattohoito-
potilaille tarjotaan saattohoitopalvelut mahdollisuuksien mukaan siellä, missä 
hän on hoidossa tai asuu ja elää. Turvataan omaisten ja läheisten mahdollisuus 
osallistua loppuvaiheen hoitoon potilaan toivomalla tavalla. 

9. Saattohoitotyötä tekevän hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin on herkkyyden 
ja intuition säilymisen edellytys. Näitä omaisuuksia tulee tukea ja kehittää. 

10. Suosituksien toteuttamista edistetään käynnistämällä keskustelua hyvän saat-
tohoidon merkityksestä ihmisen kuoleman lähestyessä. 
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Liite 4 

TIEDONHAKU 
 
 

tietokanta hakusana Osumat/kpl Valinnat ot-
sikon perus-
teella 

Valittu työ-
hön/kpl 

Medic Saattohoito 327 8 7 

Medic Kotisaatto-
hoito 

1 (ei ollut 
saatavilla) 

  

Medic Saattohoito 
+ koti 

1 1 1 

Medic Saattohoi-
don merki-
tys + saatto-
hoito 

14 1 1 

Medic Palliatiivi-
nen 

273 4 2 

Google 
scholar 

Kotisaatto-
hoito 

232 1 1 

Arto Kotisaatto-
hoito 

0   

Ter-
veysportti 

Saattohoito 7 2 2 

Hamk Finna 
(e-kirjat) 

saattohoito 2 1 1 

 
 
 


