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Lukijalle: 

Tämä opaslehti on  toteutettu opinnäytetyönä 
Sastamalan kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalveluiden piiriin kuuluvalle Hopun 
palvelukeskukselle. 

Opaslehden tarkoituksena on antaa omaisille tai 
asukkaan läheiselle ja asukkaalle tietoa sellaisesta 
laadukkaasta saattohoidosta, jota asumisyksikössä 
on mahdollista toteuttaa. 

Opaslehti on tarkoitettu suullisen ohjauksen ja 
tiedonannon tueksi. Jos Sinulle jää kysyttävää, ota 
rohkeasti yhteyttä Anninpirtin hoitajiin tai 
esimieheen. 

Opaslehti toimii myös hoitajien tukena hoidon 
suunnittelussa. 

 

 Rosa Jakobsson ja Sari Oksanen 



Laadukas saattohoito 

Mitä se on? 

 

Saattohoito tarkoittaa  
kuolevan laadukasta 
hoitoa.  

 

 

Laadukas saattohoito on  
toteutunut silloin, kun 
asukkaan ja omaisten tai 
läheisten yhteinen 
kokemus on, että 
kuolema on siirtymistä 
hyvästä, ihmisarvoisesta 
elämästä itse kunkin 
vakaumuksen mukaiseen 
hyvään kuolemaan. 

Laadukas saattohoito on 
asukkaan 
kokonaisvaltaista hoitoa.  

 

Ihminen otetaan 
huomioon fyysisenä, 
psyykkisenä, 
sosiaalisena, sekä 
hengellisenä yksilönä. 

 

Saattohoito on 
oireenmukaista hoitoa.  
Saattohoitoon ei kuulu  
esimerkiksi 
suonensisäinen 
nestehoito. 

 

Oireenmukaisella 
hoidolla keskitytään 
mahdollisimman hyvään 
perushoitoon ja oireiden 
lievittämiseen, joilla 
voidaan mahdollistaa 
asukkaalle hyvä 
kuolema.  

 



Kivun hoito saattohoidossa 

 

Kivunhoito on osa 
laadukasta saattohoitoa 
ja jokaisella potilaalla on 
oikeus kivuttomaan 
kuolemaan.  

 

Kipua voidaan lievittää 
erilaisilla kipu- ja 
tukilääkkeillä, jotka 
lääkäri määrää ja 
hoitajat annostelevat. 

 

Asumisyksikkö on 
yhteistyössä 
kotisairaanhoidon 
kanssa, mikä 
mahdollistaa erilaisia 
kivunlievitysmenetelmiä. 

 

 

 

 
Kuolevan kipu ei aina ole 
fyysistä kipua, myös 
pelot ja ahdistus voivat 
aiheuttaa kipua. Tällöin 
hoitajan ja omaisten 
tehtävä on olla läsnä ja 
tukea asukasta. 

 

 

Kenenkään ei 
tarvitse kärsiä 
kivuista! 

 



Hoitotahto  

  
 

Saattohoito tulee toteutua asukkaan tahdon 
mukaisesti. 

 

Asukkaalla voi olla hoitotahto, jota tulee 
kaikkien saattohoitoon osallistuvien noudattaa. 

 

Hoitotahdossa voi ilmaista mm. erityistoiveita 
hoidon suhteen.  

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut 
internetissä hoitotahto-lomakkeen, jonka voi 
sieltä tulostaa ja täyttää, mutta hoitotahdon voi 
kirjoittaa myös käsin. 

 

Jos asukas ei pysty kommunikoimaan, voidaan 
keskustella hänen  hoidostaan omaistensa  tai 
läheistensä kanssa.  



Vakaumuksen kunnioittaminen 

Kuolevan ihmisen 
hengelliset tarpeet tulee 
ottaa huomioon. 
Asukkaalle tulee tarjota 
mahdollisuus keskustella 
papin tai diakonin 
kanssa.  

 

Omaisten ja läheisten 
rooli on tärkeässä 
asemassa päätöksien 
teossa koskien 
uskonnollisia ja 
hengellisiä asioita, silloin 
kun asukas itse ei enää 
ole kykenevä 
ilmaisemaan tahtoaan.  

 

Nykypäivänä on monia 
erilaisia uskontoja ja 
hengelliset tarpeet 
voivat vaihdella laidasta 
laitaan. Osalla ihmisistä 
ei ole lainkaan 
uskonnollista 
vakaumusta, tai  he eivät 
tunnusta mitään 
uskontoa, jolloin tätä 
päätöstä on 
kunnioitettava.  

 

Hoitohenkilökunnan ja 
omaisten  tai läheisten 
tulee kunnioittaa 
kaikissa asioissa 
kuolevan tahtoa, 
uskontoa ja hengellisiä 
tarpeita.  



Hoitoympäristö 

Anninpirtti on 
kodinomainen 28 
asukkaan 
asumispalveluyksikkö. 

 

Jokaisella asukkaalla on 
oma huone, jonka saa 
mielensä mukaan 
sisustaa. 

 

Asumisyksikkö on jaettu 
kahteen tiimiin, joissa 
molemmissa on omat 
hoitajansa. Asukkaille 
tulee tutuiksi omat 
hoitajat, jolloin myös 
hoito on 
miellyttävämpää. 

 

Anninpirtillä keskitytään 
asiakaslähtöisyyteen ja 
jokaisen asukkaan hoito 
suunnitellaan 
yksilöllisesti, ottaen 
huomioon asukkaan 
toiveet ja mieltymykset 
hoidon suhteen. 

 

Anninpirtti toimii 
yhteistyössä 
kotisairaanhoidon 
kanssa. 

 

Asukas saa elää 
elämänsä loppuun 
saakka Anninpirtillä, eikä 
häntä siirretä muuhun 
yksikköön. 

 

 

 



Omaisten ja läheisten rooli 

saattohoidossa 
 

 

Omaisilla tai läheisillä on 
mahdollisuus osallistua 
läheisensä hoitoon 
monin tavoin.  

 

Saattohoidossa olevalle 
asukkaalle on tärkeää 
omaisten ja läheisten 
tuki ja läheisyys. 

 

Anninpirtillä voitte 
vierailla milloin vain, 
tiettyjä vierailuaikoja ei 
ole. Yöpyäkin saa. 

 

Ole rohkeasti läsnä 

 

Helli läheistäsi, tuo 
hänelle hänen 
lempiruokaansa, 
kuunnelkaa hänen 
lempimusiikkiaan 

 

Viettäkää aikaa 
yhdessä 

 

Sanoja ei välttämättä 
tarvita, kuuntele, ole 
vierellä, pidä kädestä 

 

Kysy rohkeasti 
neuvoa, ota 
henkilökuntaa 
hihasta, suunnitelkaa 
yhdessä hoitoa 



”Olen polkuni päässä, 

tuhansista erään - 

ja niitä täynnä on maa. 

On viileä ilta, eräs päivä 

on mennyt, 

on painunut metsien 

taa” 

 
- Aila Meriluoto 
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