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Mitä palliatiivinen hoito ja 
saattohoito ovat? 
 

Palliatiivinen hoito on määritelty maailman 

terveysjärjestön (WHO) mukaan 

parantumattomasti sairaan ihmisen ja kuolevan 

ihmisen kokonaisvaltaiseksi aktiiviseksi hoidoksi, 

jossa huomioidaan potilas sekä hänen läheisensä 

niin psyykkisesti, fyysisesti kuin myös 

hengellisestikin. Palliatiivinen hoito on aktiivista 

oireiden hoitoa, oireet voivat johtua sairaudesta, 

kivusta sekä lääkityksestä. Palliatiivisen hoidon 

tarkoituksena ei ole pitkittää eikä lyhentää elämää. 

Palliatiivista hoitoa ei ole ajallisesti määritelty ja se 

voikin kestää jopa vuosista vain viikkoihin. 

Palliatiiviseen hoitoon kuuluu myös osana 

saattohoito. Palliatiiviseen hoitolinjaan siirrytään, 

kun ei voida vaikuttaa enää sairauden kulkuun, tai 

potilaalle aiheutuu sairaudesta kärsimystä eivätkä 

hoidot ole enää potilaalle hyödyksi. Palliatiivisen 

hoidon tavoite on potilaan sekä hänen omaistensa 

optimaalinen elämänlaatu. Tavoitteeseen pääsy 

vaatii kokonaisvaltaista hoitoa, joka sisältää 

oireiden, sosiaalisten, psyykkisten sekä 

hengellisten ongelmien lievitystä. 
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Saattohoidon yksi päämäärä on ymmärtää 

kuolema elämän normaalina päätepisteenä. 

Saattohoitoa kutsutaan viimevaiheen hoidoksi 

sekä se on palliatiivisen hoidon yksi hoitolinjaus. 

Saattohoito käsitteenä määritellään 

kokonaisvaltaisena monialaisena hoitona, johon 

sisältyy oireiden lievitystä sekä potilaan ja hänen 

omaistensa tukemista.  

Saattohoidon päämääränä on taata kuolevalle 

potilaalle arvokas, aktiivinen sekä mahdollisimman 

oireeton loppuelämä. Hoidon tavoitteena ei siis 

pidetä kuolemaa, vaan hyvää loppuelämää. 

Saattohoito sijoittuu lähelle kuoleman arvioitua 

ajankohtaa. Saattohoitoon kuuluu myös potilaan 

omaisille tuen tarjoaminen ennen ja jälkeen 

kuoleman sekä potilaalle henkisen ja psyykkisen 

tuen antaminen. Hyvä saattohoito on jokaisen 

oikeus ja se kuuluu jokaiselle. Saattohoidon 

keskeisimmät periaatteet ovat potilaan tarpeista 

huolehtiminen, potilaan valintojen sekä 

arvokkuuden kunnioittaminen ja potilaan omaisten 

tukeminen. 
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Hoitosuunnitelma ja hoitolinjaus 
 

Palliatiivinen hoito on oireenmukaista hoitoa 

vakavasti sairaille ihmisille. Palliatiiviseen 

hoitolinjaukseen siirtymiseen vaaditaan potilaan 

oma suostumus sekä yhden tai useamman 

lääkärin huolellinen arvio potilaan tilanteesta. 

Mikäli potilas ei ole halukas tekemään palliatiivista 

hoitolinjausta, potilasta tulee lääkärin hoitaa 

muilla keinoilla, jotka ovat perusteltu 

lääketieteellisesti. Keskustelujen on tärkeää olla 

kirjattuna kaikkien hoitoon osallistuvien nähtäville, 

jotta hoitosuunnitelma toteutuu. 

 

Hoitosuunnitelmaa tehdessä potilaan kanssa tulisi 

keskustella seuraavista asioista: 

 

 

• Hoitomenetelmistä 

• Sairauden etenemisestä ja sen luonteesta 
• Hoitolinjauksien tekemisestä 

• Erilaisista hoidon rajauksista 
• Potilaan tarpeista ja tavoitteista 

• Millaisia toiveita tai pelkoja potilaalla on 
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Saattohoitopäätös 
 

Saattohoitoon siirtymisen ensimmäinen askel on 

tehdä potilaalle saattohoitopäätös. Saatto-

hoitopäätös sekä hoitolinjaus tulee olla tehtynä 

ennen siirtymistä saattohoitoon. Saattohoito-

päätöksen teon yhteydessä tulee päättää 

kajoavista hoitotoimenpiteistä sekä muiden 

hoitotoimenpiteiden välttämättömyydestä ja 

hyödyllisyydestä lisäksi tulee päättää ravitsemus- 

ja nestehoidosta. Päätöstä tehdessä lääkärin, 

omaisten sekä hoidettavan potilaan tulee olla 

yhteisymmärryksessä. Potilas saa itse valita 

saattohoito paikan ja hänen toiveitaan tulee 

kunnioittaa. Myöhäinen saattohoitopäätös tai 

hoitolinjaus voi viedä potilaalta sekä hänen 

omaisiltaan tilaisuuden valmistautua tulevaan 

kuolemaan. 

Saattohoitopäätös sisältää: 

• DNR- tai ER-päätös eli elvyttämättä jättämispäätös. 

• Kajoavista hoitotoimenpiteistä sekä muista 

tarpeettomista hoitotoimenpiteistä luovutaan, jos niillä 

ei ole merkittävää hyötyä potilaan tilan 

parantamiseksi. 

• Potilaan autonomiaa tulee kunnioittaa. 
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Hoitotahto 

Hoitotahto on olemassa tilannetta varten, jossa 

potilas ei kykene itse ilmaisemaan tahtoaan. 

Potilaan tahto siitä miten häntä tulee hoitaa, 

saadaan selville hoitotahdosta. Hoitotahdossa käy 

siis ilmi potilaan toiveet hoidon suhteen sekä 

hoitotahdossa potilas voi myös kieltää joitakin 

hoitotoimenpiteitä. Laissa ei ole määritelty 

hoitotahdolle ehdotonta muotomääräystä, vaan se 

voi olla suullinen tai kirjallinen joko valmiille 

pohjalle tehty tai vapaamuotoinen. Potilas voi 

hoitotahdossaan valtuuttaa toisen henkilön 

tekemään päätöksiä hänen hoitonsa suhteen, kun 

hän ei ole siihen itse kykenevä. 

 

 



~ 8 ~ 
 

Kipulääkitys 
 

Kipu on yksi eniten pelätty ja yleisin oire 

kuolemaan johtavaa sairautta sairastavien 

ihmisten keskuudessa. Kipukokemus ei ole pelkkää 

fyysistä kipua, vaan se sisältää sosiaalisen, 

psyykkisen sekä eksistentiaalisen ulottuvuuden. 

Kivun kokemukseen vaikuttavat eri tekijät, näitä 

ovat ahdistuneisuus, viha, fyysinen kipu sekä 

masennus.  

Onnistunut kommunikointi on yksi tärkeimmistä 

kivunhoidon menetelmistä. Potilaan mieltä 

rauhoittaa yleensä tieto siitä, että hänen kipujaan 

voidaan helpottaa eri menetelmillä. 
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Kipua arvioitaessa tulee muistaa, että potilas itse 

on paras kipunsa arvioija. Kipua arvioitaessa 

voidaan käyttää erilaisia kipumittareita, käytetyin 

kipumittari on VAS-mittari. Kipua voidaan hoitaa 

monella eri tavalla, joista lääkehoito on yleisin 

varsinkin elämän loppuvaiheessa, jotta 

loppuelämä olisi mahdollisimman kivuton.  

 

Lääkehoidon ensisijainen tavoite on potilaan 

elämänlaadun parantaminen. Yleisimpiä 

kipulääkkeitä kuolevan potilaan hoidossa ovat 

opiaatit sekä niiden johdannaiset, kuten morfiini. 

Lähtökohtana hoitotyössä yhteistyöhön on se, että 

hoitohenkilökunta huomioi potilaan aidosti sekä on 

läsnä. 
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Hengitysteiden oireet  
 

Hengenahdistus on yksi yleisimmistä kuolevan 

potilaan oireista. Hengitykseen liittyviä ongelmia 

tulee lisääntyvässä määrin taudin edetessä. 

Hengitysvaikeudet lisääntyvät elämän 

loppuvaiheessa ja ovatkin monesti merkkejä 

kuoleman lähestymisestä. Hengenahdistukseen 

liittyy yleensä pelon sekä ahdistuksen tunnetta, ja 

näitä tuleekin lievittää samalla kun lievitetään 

hengenahdistusta. 

Potilaan ahdistusta voidaan lievittää 

yksinkertaisimmillaan läsnäololla, oven auki 

pitämisellä, käymällä tiheästi yöllä potilaan luona 

sekä pitämällä soittokelloa potilaan lähellä. 

Lääkkeettömänä hoitona hengenahdistukseen 

voidaan käyttää liikuntaa potilaan voinnin rajoissa 

sekä hengenahdistuksen hallintamenetelmiä, joita 

ovat hengitysharjoitukset kuten palleahengitys ja 

huulirakohengitys.  Loppuvaiheen hoidossa 

hengenahdistuksia hoidetaan potilaan 

asentohoidolla sekä ilmavirralla. 
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Asentohoitona vuodepotilaille suositaan 

makaamista huonommin toimiva keuhko 

alahaallapäin. Lääkehoitona hengenahdistukseen 

käytetään esimerkiksi opioideja. Oikein 

toteutetulla ja hyvällä saattohoidolla pystytään 

vähentämään potilaan pelkoa, ahdistusta sekä 

oireita, jotka liittyvät kuolemaan, mutta 

vaikeimmissa tilanteissa voidaan turvautua 

palliatiiviseen sedaatioon, jotta kuoleman hetki 

voidaan tehdä mahdollisimman rauhalliseksi. 

 

Yskä on yleinen oire pitkälle edennyttä sairautta 

sairastavilla potilailla. Yskän tehokkain hoitokeino 

on hoitaa syytä joka yskän aiheuttaa. 

Lääkehoitona yskään voidaan käyttää opioideja. 

Yskärefleksiä voidaan hillitä inhaloitavilla 

puudutteilla tai inhaloitavalla keittosuolalla. 

Inhaloitavia puudutteita käytettäessä on tärkeää 

huomioida aspiraation riski.  
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Mikäli potilaalla ilmenee limaisuutta, tilaa voidaan 

helpottaa imun avulla. Mikäli lima sijaitsee 

ylänielun sekä suun alueella voidaan sitä imeä 

imukatetrilla. Imukatetrilla ei kuitenkaan tule imeä 

limaa, joka sijaitsee alemmissa hengitysteissä. 

Runsas limaneritys aiheuttaa myös hengityksen 

rohinaa sekä hengenahdistusta.  

Potilaan kunnon mukaan, limaisuuteen apua voi 

saada myös erilaisista hengitysmenetelmistä sekä 

esimerkiksi PEP-menetelmästä. Potilaan 

asentohoito on tärkeässä asemassa elämän 

loppuvaiheessa. Kylkiasennolla pyritään 

auttamaan eritteiden poistumista.  

 

 

Hengityksen rohina kuolevalla potilaalla voi 
pelästyttää omaiset, mutta se ei yleensä 

häiritse kuolevaa potilasta. 

Muista kertoa tästä omaisille! 
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Ruuansulatuskanavan oireet  
 

Suun kuivuminen on yleinen oire kuolevilla 

potilailla, ja se aiheutuu yleensä lääkkeistä sekä 

erilaisista sairauksista. Kuivan suun tunnistaa 

aroista sekä kuivista limakalvoista, vaikeuksista 

niellä sekä puhua. Kuivasta suusta kärsivillä on 

usein myös rohtuneet sekä kuivat huulet, 

vaahtoava sylki sekä hammasproteesit eivät pysy 

paikallaan.  

Terveessä suussa ikenet sekä suulaki ovat 

vaaleanpunaiset, eivätkä ne arista. Parhaiten suun 

kuivumiseen auttaa hyvä suun paikallishoito. 

Lisäksi suun kuivumista voidaan lievittää suun 

kostuttamisella vedellä tai siihen tarkoitetuilla 

tuotteilla. Hampaiden sekä suun kunto tulisi aina 

tarkistaa silmämääräisesti, jotta poikkeavuudet 

huomataan.  

• Potilaan hampaat ja suu tulee puhdistaa aamun illoin 

fluoripitoisella hammastahnalla. 
• Normaalit hammastahnat ovat liian karkeita proteesien 

puhdistukseen. 

• Myös hampaaton suu tulee puhdistaa päivittäin esim. 

veteen tai keittosuolaliuokseen kostutetuilla 

sideharsotaitoksilla. 
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Elämän loppuvaiheen hoidossa tavallinen oire on 

pahoinvointi. Pahoinvoinnin taustalla voi olla 

monia eri syitä, sekä sitä voi esiintyä ilman 

oksentelua. Pahoinvointi heikentää potilaan 

elämänlaatua merkittävästi. Pahoinvointi lisää 

muita oireita esimerkiksi ummetusta sekä 

väsymystä. Pahoinvoinnin sekä oksentelun lisäksi 

on myöskin tärkeää tarkkailla potilaan suolen 

toimintaa mahdollisen suolitukoksen 

havaitsemiseksi. Pahoinvointia voidaan hoitaa 

siihen tarkoitetuilla lääkkeillä. Pahoinvointia 

voidaan hillitä syömällä säännöllisesti, välttämällä 

rasvaisia ja huonosti sulavia ruokia sekä 

hienontamalla ruokaa. 

Iäkkäillä ihmisillä ummetus on todella yleistä. 

Suolen toiminnan aktiivisuuden avaintekijänä ovat 

elämäntavat. Loppuvaiheen hoidossa kuitenkaan 

ummetuksen hoitaminen ei tulisi olla enää 

keskeinen asia. Loppuvaiheen hoidossa olevien 

potilaiden liikkuminen sekä nesteiden nauttiminen 

on rajoittunutta ja tämän vuoksi heille ei suositella 

käytettävän yksistään suolen sisältöä lisääviä 

ulostuslääkkeitä. Ummetuksen lääkehoitona 

suositellaan käytettävän suolta stimuloivaa sekä 

pehmittävää laksatiivia yhdistelmänä. 
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Väsymys  

Loppuvaiheen hoidossa yleinen oire on väsymys, 

se liittyykin melkein kaikkiin vakaviin sairauksiin. 

Väsymykseen tärkein käytetty hoitokeino on 

mukauttaa potilaan elämänrytmi hänen omien 

voimiensa mukaiseksi. Väsymystä voidaan hoitaa 

lääkkeettömästi riittävillä yöunilla, liikunnan 

lisäämisellä, elämäntapojen parantamisella sekä 

stressiä aiheuttavien asioiden vähentämisellä. 

Hoidettaessa väsymystä, on lääkkeetön hoito aina 

ensisijainen hoitomuoto. 

Väsymyksen tutkimiseen on kehitetty erilaisia 

testejä, mutta ne eivät sovellu saattohoito 

potilaalle, koska ne ovat raskaita potilaalle.   
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Potilaan elimistön kuivuminen 

Yleisin syy potilaan kuivumiselle on nesteiden 

menetys, joka voi johtua esimerkiksi kuumeesta, 

diureeteista, oksentelusta tai ripulista. 

Loppuvaiheen hoidossa potilaalla voivat nesteet 

siirtyä kudoksiin ja tämä johtaa kuivumiseen, 

tässä tilanteessa nesteytyksestä ei ole apua 

potilaan yleistilan parantamiseksi. 

Saattohoidossa ei ole tarpeellista tehdä 

laboratoriotutkimuksia vaan lievitetään potilaan 

oireita sekä seurataan hänen yleisvointiaan. 

Saattohoidossa nestehoidosta koituvat hyödyt 

eivät vastaa siitä seuraavia haittavaikutuksia, ja 

siksi sitä käytetäänkin vain erityistilanteissa ja 

harkiten. Potilaalle haittaa nestehoidosta voi 

syntyä myös lisääntyneen virtsanerityksen myötä. 

Lisääntynyt virtsaneritys voi tuoda mukanaan 

ylimääräisiä hoitotoimenpiteitä kuten katetrointia, 

joka lisää infektioriskiä. Potilaan yksilöllinen 

nestetarve määritellään seurannan perusteella. 

 

 



~ 17 ~ 
 

Delirium 
 

Deliriumissa oireet voivat olla voimakkuudeltaan 

vaihtelevia. Saattaa olla, ettei johonkin aikaan 

päivästä oireita ilmene lainkaan. Potilaalla, joka 

kärsii deliriumista, esiintyy erilaisia pelkotiloja ja 

hän voi olla käytökseltään kiihtynyt tai 

lamaantunut. Koska autonominen hermosto on 

kiihtynyt deliriumin aikana, potilas voi hikoilla 

normaalia enemmän sekä sydämen syke voi olla 

kiihtynyt. Lisäksi voi esiintyä myös ruumiinlämmön 

ja verenpaineen nousua sekä silmien mustuaiset 

voivat olla laajentuneet. 

Kun selvitellään mistä delirium johtuu, voidaan 

potilasta lääkitä antipsykooteilla sekä 

rauhoittavilla. Tutut ja turvalliset asiat voivat 

rauhoittaa potilasta. Tuttu ympäristö sekä omaiset 

ja henkilökunta voivat vaikuttaa positiivisesti 

sekavuustilan aikana. 

Saattohoito vaiheessa olevalla potilaalla delirium 

on todella yleinen ja siitä kannattaakin kertoa 

omaisille, etteivät he säikähdä. Kertominen 

mahdollisesta deliriumista helpottaa omaisten 

surutyöntekemistä kuoleman jälkeen. 
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Potilaan iho-oireet  
 

Vuodepotilaat, jotka eivät itse kykene kääntymään 

ovat erityisen alttiita painehaavoille. Ensisijaisena 

hoitokeinona käytetään paineen alentamista sekä 

asentohoitoa eli asennon vaihtamista vähintään 

kahden tunnin välein. Asentohoidolla pyritään 

välttämään tietyn alueen jatkuvaa painumista. 

Mikäli painehaava kuitenkin syntyy, siitä voidaan 

poistaa kuollutta ihokudosta sekä haavaa 

hoidetaan painehaavoille erikseen suunnatuilla 

haavanhoito ohjeilla, jotka voivat olla myös 

yksilöllisiä. Painehaavoissa tärkeintä on niiden 

ennaltaehkäisy, ja tähän onkin erikseen tehtyjä 

riskimittareita, joista käytetyin ja luotettavin on 

Braden-riskimittari.  

 

 

Haava vaatii parantuakseen riittävästi energiaa, 

proteiinia ja suojaravintoaineita. 
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Palliatiivista hoitoa sekä saattohoitoa toteuttavan 

hoitohenkilökunnan tulisi hallita kutinan 

hoitokeinot. Mikäli kutinan syy on kuiva iho, tulee 

vesipesuja harventaa ja ihoa rasvata. 

Neuropaattiseen kutinaan voi potilas saada apua 

lääkkeistä.  

Hikoilu on myös kuolevien potilaiden yleinen oire. 

Potilaan oloa hikoilupuuskan aikana voidaan 

helpottaa erilaisilla tavoilla kuten nostamalla peitto 

sängyn laitojen päälle, pyyhkimällä viileällä 

pyyhkeellä potilasta sekä vähentämällä turhia 

vaatteita ja mahdollisuuksien mukaan huoneen 

lämpötilaa laskemalla 
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Kuoleman kohtaaminen 
 

Monet ihmiset pelkäävät kuolemassa itse 

kuoleman hetkeä, kipuja, tulevaa hautaamista 

sekä sitä miten omaiset tulevat suhtautumaan 

kuolemaan. Yleinen pelko on myös se, mitä 

tapahtuu kuoleman jälkeen. Monet kertomukset 

kuoleman rajalla käymisestä tuovat lohtua sekä 

lievittävät kuoleman pelkoa saattohoidossa olevilla 

potilailla.  

 

Kuoleman lähestyessä tärkeää on kosketus, se on 

fyysinen yhteys toiseen ihmiseen ja osa inhimillistä 

kanssakäymistä. Kuoleman lähestyessä 

hoitohenkilökunnan on tärkeää kuunnella tarkasti 

mitä kuoleva potilas hänelle sanoo.  

Toisen ihmisen kokemus- tai tunnemaailmaa 

ei voi toinen ihminen koskaan täysin 
ymmärtää, tämä on tärkeää muistaa kuolevan 

potilaan hoidossa. Kuoleman lähestyessä 

tärkeää on läsnäolo. 
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Hoitajan tulee rohkaista kuolevaa potilasta 

puhumaan, mikäli se on mahdollista. Potilaan 

näkökulmasta merkityksellistä voivat olla jopa 

hoitajan pienetkin eleet sekä puheet, esimerkiksi 

kädestä kiinni pitäminen tai vieressä istuminen.  

Mikäli et hoitajana saa selvää siitä, mitä potilas 

haluaisi sinulle sanoa tai sanoo, tulee sinun 

kiinnittää huomiota pieniin merkitseviin seikkoihin 

esimerkiksi kulmakarvojen rypyssä oleminen voi 

viitata kipuun. Tämän lisäksi voit vastata 

hellävaraisesti kysymyksellä tai sanoa potilaalle, 

että yritetään myöhemmin uudestaan, mikäli et 

saa selvää mitä potilas sinulle haluaisi kertoa, näin 

vältät luomasta potilaalle epäonnistumisen 

tunteen. 

 

Hoitajalla tulisi olla                                             

lämpimät kädet jotka koskettavat                        
suuret korvat joilla kuunnella                      

sekä pieni suu jotta hän osaisi vaieta. 
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Puhuminen on tärkeää, sillä voidaan lohduttaa 

sekä pitää yhteyttä ihmisiin. Puhumisessa tärkeää 

on myös huomioida puheen tarpeellisuus, sanat 

eivät ole aina tarpeen. Puuttuvat sanat voi korvata 

esimerkiksi silmiin katsominen tai koskettaminen. 

Potilalle tärkeää on, että hoitaja on lähellä sekä se, 

ettei hoitajalla ole kiire mihinkään.  

Hoitajan on tärkeää myös kuunnella potilasta sekä 

osoittaa se pienillä eleillä esimerkiksi 

katsekontaktilla tai nyökkäyksellä. Kuoleman 

hetkellä erityisen tärkeää potilaalle on se, että 

häntä ei jätetä yksin. Tämän lisäksi on tärkeää, 

että hoitaja on aidosti läsnä sekä se, että 

viimeisistä hetkistä tehdään rauhallinen. 

 

 
 

Aina ei tarvitse puhua mitään, varsinkaan 

silloin kun ei tiedä mitä sanoisi. 
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Kuoleman jälkeen 
 

Kuolema on elämän väistämätön päätepiste, ja 

useille sen kohtaaminen voi luoda epävarmuuden 

tunnetta sekä pelkoa kärsimyksestä. Kuolema 

koskettaa kuolleen läheisiä, ja se on suuri muutos 

heidän elämässään. Kuolema voi koskettaa myös 

hoitohenkilökuntaa, sillä hoitosuhde voi olla ollut 

pitkä. Tähän suureen muutokseen jokainen 

ihminen reagoi omalla tavallansa. Surun tunne on 

normaali sekä välttämätön ison menetyksen 

kohdatessa.  

Hoitohenkilökunnan kohdatessa kuolleen potilaan 

omaiset, tulee heidän olla aidosti läsnä tilanteessa, 

kuunnella, tukea sekä osoittaa empatiaa. Kuolleen 

potilaan omaiset arvostavat sitä, että 

hoitohenkilökunta uskaltaa näyttää tunteensa 

kohtuuden rajoissa ja sitä etteivät he pelkää 

kohdata omaisia. Omaisten kohtaamisessa on 

tärkeä muistaa, että heistäkin jokainen on yksilö 

ja hoitohenkilökunnan tulee tilanteen mukaan 

arvioida haluavatko omaiset, että heitä kosketaan 

lohdutukseksi esimerkiksi halaamalla. Erityisen 

tärkeää kuoleman kohdatessa on varata riittävästi 

aikaa omaisille, jotta he voivat rauhassa hyvästellä 

läheisensä.  
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Lopuksi 
 

Palliatiivinen hoito ja saattohoito-opas Simon 

vuodeosaston hoitohenkilökunnalle on tehty 

opinnäytetyönä osana Lapin ammattikorkeakoulun 

sairaanhoitaja tutkintoa. Opinnäytetyö on luettavissa 

Theseuksessa, jossa julkaistaan 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt verkossa 

(www.theseus.fi).  

Materiaali oppaaseen ja opinnäytetyöhön on koottu 

suurimmaksi osaksi alan suomenkielisestä 

kirjallisuudesta sekä luotettavista internet-lähteistä. 

Oppaan sisältö noudattaa STM:n suosituksia ja ohjeita.  

Opasta saa käyttää Simon terveyskeskuksen 

yhteydessä toimivat yksiköt. Toimeksiantajana on 

toiminut Simon vuodeosaston osastonhoitaja Elissa 

Rimali. Tämän teoksen sekä opinnäytetyön ovat 

tehneet sairaanhoitajaopiskelijat Hämeenniemi 

Marianne ja Marttila Aino. 

Kuvien tekijänoikeudet: Hämeenniemi, M. & Marttila, A. 
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Älä pelkää, sinulla on lämpimät kädet 

lämpimiin käsiin ota kylmenevät sormet 

ei sinun muuta tarvitse tehdä 

ole ihminen ihmiselle loppuun asti 

 

Ei kuolema sinua vie, älä pelkää 

ole kuolevan vieressä lämpimin käsin 

älä yksin jätä 

ei kuolema sinua vie 

sinulla on lämpimät kädet 

Kaija Sailo (Kuolevan potilaan hoito) 

 

 

 


