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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa lyhyt ja informatiivinen opas omaisille, joi-
den läheinen on saanut saattohoitopäätöksen. Opas on suunniteltu ja toteutettu 
Tutoris Oy:n Tenhokotiin, Helsingin Ruskeasuon yksikköön. Tenhokoti on tehos-
tetun asumispalvelun yksikkö. Se on keskittynyt muistisairaiden kokonaisvaltai-
seen hoitoon ja kuntoutukseen ja siellä toteutetaan tarpeen mukaan palliatiivista 
hoitoa ja saattohoitoa asukkaille. 
 
Oppaan tavoite on olla työelämässä hyödynnettävä työväline, jonka avulla omai-
set saavat tietoa saattohoidosta ja saattohoidossa olevan asukkaan hoidosta 
sekä kuoleman jälkeisistä käytänteistä. Oppaan on tarkoitus toimia omaisen tu-
kena ja käytännön asioiden muistilistana läheisen saattohoidon aikana. Tavoit-
teena oli tuoda esille niitä keinoja, joilla omainen voi halutessaan osallistua lähei-
sensä saattohoitoon.   
 
Opasta varten on kerätty tietoa Tenhokodin työntekijöiltä kyselylomakkeen avulla 
siitä, mitä tietoja työntekijät pitivät hyödyllisinä ja mitkä kysymykset ovat askar-
ruttaneet omaisia saattohoidon prosessin aikana. Opasta kehitettiin ja arvioitiin 
keräämällä kirjallista palautetta Tenhokodin henkilökunnalta ja johtajalta oppaan 
visuaalisesta ulkonäöstä, asiasisällöstä ja Tenhokodin yhteistyökumppaneista. 
Opasta voi tarpeen mukaan hyödyntää myös henkilökunta, opiskelijat ja asuk-
kaat.  
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The aim of the thesis was to produce a clear and informative guide for the rela-
tives of persons a have decision about end-of-life care. The guide was designed 
and executed for the client and partner of the project Tutoris Oy, Tenhokoti, 
Ruskeasuo, Helsinki. Tenhokoti is a unit of very sheltered housing focused on the 
holistic treatment and rehabilitation of memory-impaired patients and providing 
palliative care and end-of-life care to their residents as needed. 
 
The purpose of the guide is to be a workplace tool that enables relatives to re-
ceive information on palliative care and end-of-life care as well as information on 
after-death practices. The guide is intended to serve as a support for the family 
members and a list of practical issues during the end-of-life care of a close rela-
tive. The guide is also intended to highlight the ways in which a relative may wish 
to participate in the care of a loved one. The guide is meant to increase the cour-
age of relatives to participate in the care of their loved ones and help them pre-
pare for the death of their loved one and future actions. 
 
Data were collected from the employees of Tenhokoti through a questionnaire. 
The aim of the questionnaire was to find out what kind of information the employ-
ees would find useful for the guide and what questions the relatives were con-
templating during the care process.  The guide was developed and evaluated by 
gathering written feedback from the manager and staff of Tenhokoti about the 
visual appearance, the content and the partners. The guide can also be used by 
staff, students and residents themselves as needed. 
 
 
Keywords: end-of-life care, relative, palliative care 
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 JOHDANTO 

 

 

Saattohoito ajoittuu ihmisen elämän viime hetkille ja jatkuu vielä kuoleman jäl-

keen omaisten tukemisena. Saattohoito aloitetaan, kun lääketieteellisesti paran-

tavia hoitokeinoja ei enää ole ja oletettuun kuoleman hetkeen on päiviä tai viik-

koja. Kuolevan ihmisen hoito on kokonaisvaltaista hoitoa, jossa on otettava huo-

mioon fyysiset, psyykkiset, henkiset ja hengelliset tarpeet. Potilaan omaisten 

huomioiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisesti saattohoitoon.  

 

Omaisen näkökulmasta osallistuminen läheisen hoitoon voi tuntua tärkeältä, 

mutta ei uskalleta tehdä mitään, kun ei tiedä mitä voi tehdä.  Entä jos satuttaa 

läheistä tai tekee jotain väärin, kun yritti vain auttaa? Entä miten voi auttaa, kun 

läheinen ei enää pysty sanomaan mitä haluaa? Omaisen tulee voida osallistua 

läheisensä hoitoon elämän viime hetkillä ilman, että hänen tarvitsee pelätä tai 

kysyä lupaa hoitaa tai helpottaa läheisensä hyvinvointia.  

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuloksena teemme saat-

tohoidon oppaan omaiselle Tutoris Oy:n Tenhokotiin Helsinkiin. Tenhokoti on te-

hostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asukas asuu useimmiten kuolemaansa 

asti. Kuolevan ihmisen hoito ja omaisten tukeminen kuuluvat Tenhokodin henki-

lökunnan hoitotyön osaamiseen. 

 

 

 

  PALLIATIIVINEN HOITO JA SAATTOHOITO 

 

 

Palliatiivisella eli oireiden mukaisella hoidolla pyritään ehkäisemään ja lievittä-

mään kuolemansairaan potilaan ja hänen läheisten kärsimystä sekä vaalimaan 

elämänlaatua kokonaisvaltaisesti (WHO 2020, Palliatiivinen hoito ja saattohoito. 

Käypä hoito –suositus 2019). Palliatiivinen hoitolinja tarkoittaa sairauden vai-

hetta, jolloin parantavaa hoitoa ei ole ja sairaus johtaa kuolemaan. Palliatiivinen 
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hoito eli oireita lievittävä hoito kuuluu kaikkiin sairauden vaiheisiin, mutta sen 

tarve lisääntyy elämän loppua kohden. Saattohoito kuuluu palliatiiviseen hoitoon 

ja se ajoittuu oletetun kuoleman läheisyyteen. (Palliatiivinen hoito ja saattohoito. 

Käypä hoito –suositus 2019.)  

 

Saattohoidossa hoidetaan kuolemaa lähestyvää ihmistä tämän viimeisten elin-

päivien tai viikkojen aikana. Kuolevan potilaan toimintakyky voi olla merkittävästi 

alentunut elintoimintojen hiipuessa tai toimintakykyä voi olla kohtalaisesti jäljellä. 

Saattohoidossa potilaan kuolema voi tulla sairauteen liittyvien komplikaatioiden 

kautta tai tasaisesti sairauden edetessä. (Hänninen 2015a, 10,11.) 

 

Saattohoidon aloituksen määrittelemisen jälkeen voidaan hoitoa suunnitella avun 

saamiseksi ja lääkityksen oikeellisuuden tarkistamiseksi. Saattohoidossa ei ole 

aikaa pitkiin lääkityksen muutoskokeiluihin. Saattohoitopäätös edellyttää kuole-

maan johtavan sairauden diagnosointia ja sitä, että sairauden nähdään etenevän 

kohti kuolemaa. (Hänninen 2015a, 11.) Saattohoitopäätöksen on tarkoitus taata 

potilaalle hyvä saattohoito ei pelkästään rajata pois hyödyttömät ja kärsimystä 

lisäävät hoidot (Lehto 2015a, 11). 

 

Saattohoitoon kuuluu potilaan hoitamisen ohella potilaan ja läheisten tukeminen 

ja siinä korostuu läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys. Hoito ei lopu potilaan 

kuolemaan, vaan kuoleman jälkeenkin tuetaan potilaan läheisiä surussa. (Hänni-

nen 2015a, 11.) 

 

Saattohoitopäätös tulisi olla jokaisen kuolevan potilaan oikeus. Sen avulla hoito-

henkilökunta, potilas ja potilaan omaiset voivat omasta näkökulmastaan valmis-

tautua lähestyvään kuolemaan. Hoito keskittyy potilaan kärsimyksen lieventämi-

seen ja ilmaisee potilaan kuoleman olevan odotettavissa. Saattohoitopäätökseen 

kuuluu DNR-päätös (do not resuscitate, älkää elvyttäkö). (Lehto 2015b, 14.) 
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Elämän loppuvaiheen hoito perustuu hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelman te-

kee lääkäri yhdessä potilaan ja omaisten kanssa. Hoitosuunnitelmassa määritel-

lään potilaan hoidossa keskeiset asiat kuten hoidon tavoitteet, hoitolinja ja hoidon 

rajaukset, potilaan (ja läheisten) toiveet sekä hoitotahto jos sellainen on. (Palliatii-

vinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito –suositus 2019.) 

 

2.1 Hoitotahto 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L 785/1992) määrittelee, että potilasta on 

hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja jos potilas kieltäytyy hoi-

dosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yh-

teisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä ta-

valla. 

 

Hoitotahto on tahdon ilmaisu hoidosta siltä varalta, kun sitä ei enää itse pysty 

sairauden tai muun syyn vuoksi ilmaisemaan. Hoitotahdossa voi ilmaista erityis-

toiveita omasta hoidosta tai sillä voi kieltäytyä joistain hoitotoimenpiteistä. Siinä 

voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään hoitoon liittyvät päätökset puolestaan sil-

loin kun siihen ei itse kykene. (Halila & Mustajoki 2016.) 

 

Hoitotahto on voimassa, kun ihminen ei itse kykene ilmaisemaan hoitoon liittyvää 

tahtoaan ja silloin kun kyseessä on krooninen sairaus ja toivoa paranemisesta ei 

ole. Siihen on hyvä kirjata sen koskevan tilanteita, joissa toimenpiteillä pystyttäi-

siin vain pidentämään kärsivän ihmisen elämää. (Halila & Mustajoki 2016.) 

 

Hoitotahto voi olla vapaamuotoinen, omalla tyylillä kirjoitettu tahdon ilmaisu 

omasta hoidostaan tai se voi olla valmiiseen hoitotahtolomakkeeseen allekirjoi-

tettu tahdon ilmaisu olla pidentämättä elämää silloin, kun toivoa parantumisesta 

ei ole. Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on sitova, ellei 

ole perusteltua syytä epäillä potilaan tahdon muuttuneen hoitotahdon laatimisen 

jälkeen. Hoitotahtoon kirjattavista asioista voi kysyä neuvoa lääkäriltä tai muulta 

terveydenhuollon ammattilaiselta. (Halila & Mustajoki 2016.) 
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2.2 Kuolevan potilaan oireet 

 

Tavallisimpia kuolevan potilaan oireita ovat kipu, hengitystieoireet sekä maha- ja 

suolisto-oireet. Yleisiä oireita ovat myös kuivuminen ja ruokahaluttomuus, poik-

keava uupumus eli fatiikki, äkillinen sekavuustila sekä ahdistuneisuus ja masen-

nus. (Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito –suositus 2019.) 

 
Kuoleman lähestyessä potilaan ruokahalu vähenee eikä potilas jaksa enää syödä 

ja juoda. Potilas on väsynyt ja nukkuu paljon, tajunnan taso alenee. Elimistön 

toiminnot hiipuvat, verenkierto ja sydämen syke heikkenevät. Kädet ja jalat viile-

nevät ja turvotuksia voi esiintyä. Kivut voivat lisääntyä. Eritystoiminnat (virtsaus 

ja suolentoiminta) hidastuvat. Hengitys voi muuttua hankalammaksi, rohista tai 

tulla hengityskatkoksia. (Palliatiivinentalo.fi. Palliatiivinen hoito. Saattohoidossa. 

Kuoleman lähestyessä.) 

 

Kivun hoito alkaa kivun tunnistamisella ja arvioinnilla. Kivun arvioinnissa ja sijoit-

tamisessa kysytään ja arvioidaan potilaan oma kokemus ja kuvaus kivusta tai 

hoitajan arvio potilaan kivusta, jos potilas ei itse pysty kivusta kertomaan. Kipu 

tulee ottaa tosissaan ja hoitaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla (Tasmuth, 

2019.) Kyky kertoa omasta kivusta voi olla alentunut, jolloin on käytettävä muita 

luotettavia keinoja kivun tunnistamiseen ja arviointiin. Apuna voi käyttää esimer-

kiksi PAINAD-mittaria (Pain Assessment in Advanced Dementia Scale). Se pe-

rustuu viiteen eri havaintokategoriaan, jotka ovat hengitys, ilmeet, negatiivinen 

ääntely, elekieli ja lohduttaminen. Ne jaetaan kolmeen eri pisteluokkaan (0, 1, 2). 

Pisteskaala 0-10, jossa kokonaispistemäärä 0 vastaa kivuttomuutta ja 10 voima-

kasta kipua. (Hagelberg ja Finne-Soveri 2015a, 82, 83, Geriatricpain.org. For 

Clinician. Pain Assessment. Cognitively Impaired. PAINAD.) 

 

Kivun lääkehoitoa suunnitellessa otetaan huomioon potilaan ikä, sairaudet, muis-

tisairauden erityispiirteet, etiologia ja vaikeusaste sekä hoitoympäristö. Lievän ki-

vun hoitoon käytetään parasetamolia, tulehduskipulääkkeitä keskivaikean ja vai-

kean kivun hoitoon (mieluusti paikallisesti) ja muuhun kipulääkkeeseen reagoi-

mattomaan vaikean kivun hoitoon käytetään opioidilääkitystä. (Hagelberg ja 

Finne-Soveri 2015b, 84.) 
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Lääkehoidon lisäksi kipua voidaan lievittää lääkkeettömin keinoin. Lääkkeettö-

miin kivunhoitomenetelmiin kuuluvat hoitotyön eri menetelmät, asento- ja liike-

hoito, hierominen, musiikki, läsnäolo ja keskustelu, kylmä- ja kuumapussit. (Pal-

liatiivinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito –suositus 2019, Tasmuth 2019.) 

 

Hengenahdistus on potilaalle epämiellyttävä tunne ja se heikentää potilaan elä-

mänlaatua, toimintakykyä ja unta. Hengenahdistuksen ohella potilaalla voi olla 

muita oireita kuten ahdistus, uupumus, kipu ja depressio ja nämä voivat myös 

aiheuttaa hengenahdistusta. (Lehto ja Pöyhiä 2015a, 92.)  

 

Hengenahdistuksen yleisimpiä syitä ovat hengitystieahtauma, hengitystilavuu-

den aleneminen, keuhkokudoksen ongelma, verenkierron ongelma, hengitysvoi-

man heikkous, kipu, psykososiaaliset tekijät ja anemia. Näitä hoidetaan syyn mu-

kaisilla hoidoilla ja mikäli apu hengenahdistukseen on riittämätön, hoitoa jatke-

taan oireenmukaisilla hoidoilla. Oireenmukaisia hoitoja ovat lääkkeetön hoito, jo-

hon kuuluvat muun muassa liikkumisen apuvälineiden käyttö, fysioterapia, psy-

kososiaalinen tuki, hengenahdistuksen hallintamenetelmien opastus, asento-

hoito ja ilmavirta. Oireenmukaiseen lääkehoitoon kuuluu opioideista lyhyt- ja pit-

kävaikutteinen morfiini. Bentsodiatsepiinia käytetään, jos morfiinista ei ole apua 

ja potilas on ahdistunut tai panikoiva. Mikäli hengenahdistus ei helpota, voidaan 

kokeilla muita lääkkeitä, esimerkiksi inhaloitavaa kortikosteroidia, furosemidia tai 

keittosuolaa. Lähellä kuolemaa voidaan harkita palliatiivista sedaatiota (rauhoit-

tamista), mikäli muut keinot ovat olleet hyödyttömiä. (Lehto ja Pöyhiä 2015b, 96, 

97.)  

 

Runsas limaisuus aiheuttaa hengenahdistusta, yskää ja hengityksen rohinaa. Li-

maisuutta voidaan helpottaa pulloon puhalluksilla, hengitys- ja yskimistekniikoilla, 

asentohoidolla sekä imemällä eritteitä ylähengitysteistä. (Lehto ja Pöyhiä 2015c, 

103, 104.) 

 

Sairaudet, lääkkeet ja ummetus voivat aiheuttaa pahoinvointia. Myös henkinen 

ahdistus ja stressi voivat aiheuttaa pahoinvointia. Pahoinvointia voidaan hoitaa 

lääkkeillä. (Rahko ja Koskela 2015, 136.) Ummetus on palliatiivisessa hoidossa 
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(saattohoidossa) yleinen vaiva. Ummetukseen voi liittyä pahoinvointia, kipua, vat-

san turvotusta, peräaukon kipua ja jopa peräsuolen nekroosi eli kuolio. Umme-

tusta voivat aiheuttaa syöpäkasvaimet, lääkitys, kuivuminen, pahoinvointi, kuu-

meilu sekä ulostamiseen liittyvä avuntarve ja yksityisyyden puute. (Hillilä 2015a, 

143.) Ummetusta voidaan hoitaa suun kautta annettavilla lääkkeillä tai perä-

puikoilla – ja ruiskeilla (Hillilä 2015b, 144, 145). 

 

2.3 Nesteytys ja ravitsemus 

 

Ravitsemus ja nesteytys liitetään olennaisesti elämää ylläpitäviin toimintoihin. 

Kuolevan potilaan ruokahalu hiipuu pikkuhiljaa sairauden edetessä ja elintoimin-

tojen hiipuessa. Ruokailusta voi tulla stressaavaa ja syömiseen pakottaminen voi 

lisätä pahoinvointia. Potilaalle kannattaa tarjota viileitä ruokia kuten kiisselit, viilit 

ja hedelmät pieninä annoksina. Ruokailu voi tuoda iloa päivään pieninäkin suu-

paloina. (Palliatiivinen talo.fi. Palliatiivinen hoito. Saattohoidossa. Saattohoidon 

erityiskysymykset. Nesteytys ja ravitsemus saattohoidossa.) 

 

Antikaisen (2015, 562) mukaan näyttö vaikeasti dementoituneen potilaan letku-

ruokinnan hyödyistä on olematon eikä sen ole havaittu vaikuttavan potilaan jäl-

jellä olevaan elinaikaan, toimintakykyyn, ravitsemustilaan tai elämänlaatuun.  

 

Kuolevan potilaan ravitsemus ja nesteytys suonensisäisesti ei ole välttämätöntä, 

kun elintoiminnot alkavat hiipua ja aineenvaihdunta hidastuu. Nesteytyksestä voi 

aiheutua jopa kipuja, kun nesteet eivät imeydy enää normaalisti vaan kerääntyvät 

kudoksiin. Potilaan janon tunnetta ja suun kuivuutta voi lievittää pitämällä suun 

limakalvot kosteina pyyhkimällä suun limakalvoja ruokaöljyllä sekä rasvaamalla 

huulia. (Palliatiivinen talo.fi. Palliatiivinen hoito. Saattohoidossa. Saattohoidon 

erityiskysymykset. Nesteytys ja ravitsemus saattohoidossa.) 
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2.4 Henkisyys ja hengellisyys 

 

Oikeus henkiseen ja hengelliseen tukeen on osa terveydenhuollon lainsäädäntöä 

ja etiikkaa (Louhenranta 2016, 234-235).  

Laki (L 785/1992) potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että potilasta on 

kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen henkilökohtaista 

vakaumustaan ja yksityiselämäänsä kunnioitetaan.  

 

Henkisyys kuvaa henkilön elämän tärkeitä perusarvoja sekä kiinnostusta elämän 

tarkoitukseen ja merkitykseen. Hengellisyys voi olla osa henkilön henkisyyttä, 

joka sisältää ihmisen omaa vakaumusta, pyhänä pitämiä asioita ja asioita, jotka 

liittyvät elämän arvoihin ja periaatteisiin. Henkisiä ja hengellisiä kysymyksiä yh-

distää niiden kohdistuminen eksistentiaalisiin eli ihmisen olemassaoloa ja merki-

tystä koskeviin käsityksiin. (Louhenranta 2016, 234-235.)  

 

Hengellisen tuen tarve voi nousta isoon rooliin saattohoidossa olevalle, sillä sai-

raus ja epävarmuus elämän jatkumisesta vähentävät turvallisuuden tunnetta.  

Usein samat kysymykset nousevat pinnalle sairauden murrosvaiheissa, kun sai-

rauden kulussa tai hoitolinjoissa tapahtuu muutoksia. (Terveyskylä - Henkinen ja 

hengellinen tuki, 2018.)  

 

Usein henkilö voi kokea elämän loppuvaiheessa eksistentiaalista ahdistusta. Ek-

sistentiaalinen ahdistus on tunnetila, joka ilmenee elämän tarkoituksettomuutena, 

tyhjyytenä sekä pohjattomuuden tunteena. Tätä tilannetta voidaan kutsua eksis-

tentiaaliseksi tyhjiöksi. (Norvasuo 2014.) Potilaalla on oikeus vakaumukseensa 

ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus kunnioittaa potilaan oi-

keutta sekä suunnitella hoito siten, että oikeus toteutuu. (Louhenranta 2016, 

235.)   
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 SAATTOHOITOPOTILAAN OMAISENA 

 

 

Saattohoitovaiheessa omainen voi tuoda henkilön elämänhistoriaa, arvoja ja mie-

lenkiinnon kohteita sekä tapoja esille, mikäli potilas ei siihen itse pysty. Suunni-

teltaessa potilaan saattovaiheen hoitoa voivat omaiset osallistua avoimesti ja 

tuoda esille mahdolliset toiveensa koskien läheisensä saattohoitoa (Hänninen 

2016, 14.) Omainen voi osallistua ja hoitaa saattohoidossa olevaansa läheistä. 

Läsnäolo kuolevan rinnalla on usein merkityksellistä. (Hänninen 2015b, 50.) 

 

Vuorovaikutus on tärkeä osa saattohoitoa. Vuorovaikutustilanteissa läheisen läs-

näolo on arvokasta ja läheisellä on tärkeä rooli huomioida kuolevan ilmeilyä, ke-

honkieltä ja hengitystä. Näillä havainnoilla saadaan tärkeää tietoa myös kuolevan 

voinnista ja tilasta. Kun kuoleva ei reagoi puheeseen, hänelle voidaan puhua 

käyttäen lyhyitä lauseita tai tuttuja tavallisia sanoja sekä laulaa hänelle tärkeitä 

kappaleita. Tavallisella äänellä rauhallisesti sekä hitaasti puhuminen on tarpeel-

lista, jotta kuolevalla on aikaa kuulla mitä hänelle sanotaan. Kuolevan kanssa 

voidaan muistella hänen elämänsä merkityksellisiä tapahtumia, katsella valoku-

via tai kuunnella musiikkia. Katsekontaktit, kosketus, silittäminen, äänensävyt, il-

meet, läheisyys ja läsnäolo ovat keinoja, joilla voidaan tukea kuolevaa potilasta. 

Lämmin, hellä kosketus ja puhuminen rauhallisella äänellä tuovat kuolevalle tur-

vaa ja lohtua. Ne kertovat, että joku on läsnä hänen vierellään loppuun asti. (Hän-

ninen 2016, 16.) 

 

Kuolevan ihmisen oloa helpottavia asioita, joita omainen voi toteuttaa ovat muun 

muassa läsnäolo, suun kostuttaminen, pienten ja mieluisten ruoka- ja juoma-an-

nosten tarjoaminen, kuolevan toiveiden noudattaminen sekä kivun minimointi 

huolehtimalla että vaatteet eivät hankaa tai hierrä ja että vuodevaatteet eivät ole 

rypyssä. (Muistiliitto 2016, 20.)  

 

Lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ovat myös muun muassa hierominen, kylmä tai 

kuuma haude, huomion vieminen toisaalle, rentouttaminen, musiikin kuuntelemi-

nen, kontrolloitu hengittäminen. Lääkkeettömien keinojen hyötyjä sen lisäksi, että 

ovat melko helppoja omaisen toteuttaa, ovat alhaiset kustannukset, ei juurikaan 
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haittavaikutuksia, unen laatu voi parantua, voi vahvistaa suhdetta läheiseen, ko-

hottaa kontrollin ja toivon tunnetta sekä rauhoittaa, lievittää masennusta ja ag-

gressiota. (Geriatricpain.org. For Family Caregivers and Patients. Information for 

Caregivers. FAST FACTS: Nondrug Pain and Symptom Management.) 

 

3.1 Omaisen ohjaus ja tukeminen 

 

Hoitohenkilökunta tukee kuolevaa ja tämän omaista saattohoitoprosessin aikana 

sekä kuolemaan liittyvien tunteiden käsittelyssä (Hänninen 2015b, 47.) Suru on 

henkilökohtainen asia, joka usein muodostuu surijan persoonallisuudesta, elinta-

voista, kulttuurista ja ihmissuhteista (Aalto 2000, 152). Omainen voi tukeutua 

saattohoitoprosessin aikana hoitohenkilökuntaan ja hakea apua omien tun-

teidensa käsittelyyn.  

 

Omaisen kanssa voidaan käydä läpi läheisen saattohoitoprosessia. Se voi auttaa 

omaisia ymmärtämään tapahtunutta paremmin. Omainen voi tuoda esille mieltä 

askarruttavia asioita ja pyytää tukea tilanteeseen, suruun ja jaksamiseen.   Omai-

selle täytyy kertoa, että he voivat olla herkästi yhteydessä hoitohenkilökuntaan. 

(Hänninen 2016, 21.) Vaikka läheinen ihminen on saattohoidossa, omaa elä-

määnsä ei voi jättää sivuun. Oman elämän eläminen tukee omaisen jaksamista. 

Ystävät, harrastukset ja työ voivat toimia voimavarana sekä tukea omaisten jak-

samista. (Terveyskylä - mistä saan tukea läheisenä 2019.) 

 

3.2  Läheisen kuolema 

 

Usein omaiset ovat paikalla läheisensä kuoleman hetkellä.  Hoitaja on myös pai-

kalla yhdessä omaisen kanssa kuolevan rinnalla loppuun asti. Hoitaja ottaa huo-

mioon potilaan ja hänen perheensä fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, henkiset ja 

eksistentiaaliset tarpeet. (Coyle 2014, 45.) Läheisen kuollessa hoitoyksikössä 

hoitaja kutsuu lääkärin toteamaan kuoleman mahdollisimman pian, jonka jälkeen 

läheisen kuolemasta tulee osa todellisuutta. Mikäli omaiset eivät ole päässeet 

paikalle läheisensä kuoleman hetkellä, hoitohenkilökunta tiedottaa vainajan 

omaisille kuolemasta. Hoitohenkilökunta ilmoittaa kuolemasta lääkärille sekä 

muille hoitoon osallistuville tahoille. (Ridanpää 2006, 57-59.)  
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Kuoleman toteamisesta (A 27/2004) annetun asetuksen mukaan ihminen on 

kuollut, kun kaikki hänen aivotoimintonsa ovat pysyvästi loppuneet. Kuolemasta 

on ilmoitettava heti hoitoyksikön vastaavalle lääkärille tai poliisille. Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksen (A 27/2004) mukaan kuoleman toteamisesta vas-

taa yksinomaan lääkäri. Vainaja saadaan siirtää vasta sitten kun lääkäri on to-

dennut kuoleman (Valvira-kuoleman toteaminen 2019).  

 

Kuolemasta ilmoittaminen on laissa säädetty (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 

L 459/1973). Vainajaa hoitanut lääkäri ilmoittaa kuolemasta vainajan kotikunnan 

maistraattiin, josta tehdään ilmoitus väestötietojärjestelmään.  Kun lääkäri on to-

dennut vainajan kuoleman ja vainajan henkilöllisyys on varmistettu, tekee hoitava 

lääkäri ilmoituksen kuolemasta. Lääkäri kirjoittaa myös hautausluvan vainajan 

omaiselle, mikäli ei ole aihetta kuolemansyyn tutkimuksiin. Lääkäri kirjaa vainajan 

kuolinajan ja kuoleman toteamisen ajankohdan potilastietojärjestelmän sairaus-

kertomukseen. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos-vainajan omaiselle ja läheiselle 

2019).  

 

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen (A 948/1973) mukaan lääkärin 

saadessaan ilmoituksen kuolemasta on suoritettava ulkoinen ruumiintarkastus 

kuoleman toteamiseksi. Kuolemaan johtaneet olosuhteet ja syyt täytyvät myös 

selvittää kuoleman syyn selvittämiseksi.  

 

Kuolemansyyntutkimus tehdään silloin, kun kuolinsyy on epäselvä tai kuolema 

on tapahtunut yllättäen. Lääkäri tekee päätöksen kuolemansyyntutkimuksesta. 

Lääkäri ottaa yhteyttä omaiseen ja keskustelee asiasta yhdessä omaisen kanssa. 

(Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri -opas vainajan omaiselle.) Kun henkilö löy-

detään kuolleena kotonaan, asunnossa, hoitolaitoksessa tai matkalla hoitoon en-

sisijainen vastuuviranomainen on lääkäri. Kun kuolema on tapahtunut ulkona tai 

julkisissa tiloissa ensisijainen vastuuviranomainen on poliisi. (Valvira-kuoleman-

syyn selvittäminen 2019.) Saattohoidossa oleville ei tehdä lääketieteellistä tutki-

musta sillä kuoleman syy on yleensä selvä (Hänninen 2015b, 54). 
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Kuolemasta ilmoitetaan mahdollisimman pian omaiselle tai yhteyshenkilölle, ellei 

omainen ole läsnä kuolinhetkellä. Mikäli vainajalla ei ole omaisia yhteyshenkilönä 

toimii maistraatin määräämä edunvalvoja, jolle ilmoitetaan asiakkaan kuolemasta 

virka-aikana. (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito piiri - kuoleman jälkeiset toimen-

piteet, 2019.) 

 

Omaisten valitseman hautaustoimiston kautta voidaan suunnitella sekä järjestää 

hautajaisjärjestelyjä jo ennen hautauslupaa. Hautajaisjärjestelyissä hautaustoi-

misto kunnioittaa omaisten sekä vainajan toiveita ja mieltymyksiä. (Suomen hau-

taustoimistojen Liitto ry). 

 

Läheisestä luopuminen on raskasta ja vaikeaa. Näiden tunteiden äärellä on ryh-

dyttävä hoitamaan monia käytännön toimia. Surun ja muiden esille tulevien tun-

teiden käsittely voi jatkua vielä pitkään läheisen kuoleman jälkeen. Tukea suruun 

voi hakea seurakunnan sururyhmistä ja muista yhdistyksistä.  Omaan terveys-

asemaan tai työterveyteen on hyvä olla myös yhteydessä. (Terveyskylä - kuole-

man jälkeen huomioitavaa 2019). 

 

3.3 Vainajan laitto ja hyvästely 

 

Läheisen kuoleman jälkeen omaiset voivat halutessaan hyvästellä vainajan. Vai-

najan hyvästely on osa surutyötä. Vainajan säilyttäminen ja laittaminen vaatii oi-

keanlaisen ja asianmukaisen hoitoympäristön. Omaiset voivat halutessaan osal-

listua vainajan laittoon tai olla läsnä vainajan huoneessaan.  Omaiset voivat esit-

tää toiveen vainajan vaatetuksesta ja muista asusteista. (Ridanpää 2006, 57-59.)  

 

Vainajaa käsitellään hyviä tapoja noudattaen ja kunnioitettavasti. Vainaja laite-

taan rauhallisessa ympäristössä kuten esimerkiksi vainajan omassa huonees-

saan tai vainajan laittoon varatussa tilassa. Vainaja siistitään ja korut voidaan 

jättää paikoilleen, jos omaiset niin toivovat. Sydämentahdistin poistetaan ja hävi-

tetään. Hammasproteesit voidaan jättää vainajan suuhun. Vainajan nilkkoihin 

kiinnitetään vainajan tunnistuslomake. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri – 

Ohje ammattilaisille.) 
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Lääkärin todettua kuoleman, voidaan vainaja siirtää. Omaisille ja läheisille anne-

taan mahdollisuus hyvästellä vainaja ennen siirtoa. Omaisten valitsema hautaus-

toimisto kuljettaa vainajan vainajille tarkoitettuihin kylmätiloihin. (Hänninen 

2015b, 53-54.) Hautaustoimiston kautta omaiset voivat sopia muista käytännön 

toimista hautaustilaisuuden järjestämiseksi (Suomen hautaustoimiston liitto ry - 

Hautajaisten suunnittelu). 

 

 

 

 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyönä tehdyn oppaan tavoite on olla työelämässä hyödynnettävä työ-

väline, jonka avulla omaiset saavat tietoa saattohoidosta, käytännön vinkkejä 

saattohoidossa olevan läheisensä hoitoon osallistumiseen sekä kuoleman jälkei-

sistä käytänteistä. Tarkoitus olisi, että omainen saa saattohoito-oppaan läheisen 

saattohoitopäätöksen jälkeen ja hän voi tutustua siihen rauhassa. Oppaan on tar-

koitus toimia omaisen tukena ja käytännön asioiden muistilistana läheisen saat-

tohoidon aikana.  Oppaan kautta omainen voi valmistautua läheisensä kuole-

maan sekä tuleviin toimiin. Myös omainen voi mahdollisesti ottaa yhteyttä op-

paassa oleviin tukiryhmiin tai muihin auttaviin tahoihin, mikäli kokee tarvitsevansa 

lisätukea surun käsittelyyn. Tällä tavoin saattohoidossa olevan asukkaan omai-

nen voi saada tietoa ja tukea vaikeaan vaiheeseen heidän elämässään. 

 

4.1 Tenhokoti  

 

Tenhokoti on Helsingin Ruskeasuolla toimiva tehostetun asumispalvelun yksikkö, 

joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ikäihmisille ja muistisairaille. Sen toiminta 

on alkanut toukokuussa 2018. Siellä on 43 asukaspaikkaa, jotka on jaettu kah-

teen eri yksikköön. Jokaisella asukkaalla on oma huone sekä henkilökohtainen 

wc – ja suihkutila.  Hoivahenkilökunta koostuu enimmäkseen perus- ja lähihoita-

jista sekä sairaanhoitajista (AMK).  Yksikössä työskentelee myös geronomi 
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(AMK), fysioterapeutti (AMK), aktiviteettiohjaaja (AMK) sekä laitoshuoltajat. Työs-

kentely painottuu vahvasti tiimityöhön ja omahoitajuuteen. Jokaiselle asukkaalle 

on nimetty omahoitaja sekä varaomahoitaja, joiden tehtävänä on huolehtia asuk-

kaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä omaisyhteistyöstä.  

 

Tutoriksen Aktiivisen Asumisen palvelut toteutetaan hoivakodissa yrityksen ke-

hittämän Startti-, Matka- ja Pysäkki-toimintamallin mukaisesti. Asukkaan muutta-

essa hoivakotiin pidetään Starttipalaveri. Starttipalaverissa tehdään hoito-, kun-

toutus- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa ja 

niitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa RAI ja 

MMSE arviointiprosessien kautta Pysäkkipalavereissa. Starttipalaveriin osallistu-

vat asukkaan lisäksi asukkaan omaiset, omahoitaja, sairaanhoitaja-tiiminvetäjä 

ja mahdollisesti myös fysioterapeutti. Omaisilla on tärkeä rooli tuoda esille asuk-

kaan historiaa ja elämänkaarta, sillä asukkaat ovat pääasiassa muistisairaita. 

Elämänkaarta käytetään pohjana hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. 

Suunnitelma laaditaan moniammatillisesti ja voimavaralähtöisesti. (Tenhokoti 

omavalvontasuunnitelma 2019, 5.) 

 

Tenhokodin arvot ovat avoimuus, luotettavuus, inhimillisyys, yhteisöllisyys sekä 

toiminnallisuus. Tenhokoti on kodinomainen, aktiivinen sekä kuntouttava toimin-

taympäristö asukkailleen.  (Tenhokoti omavalvontasuunnitelma 2019, 2.) 

 

4.2 Menetelmät  

 

Opasta varten keräsimme tutkittua tietoa saattohoidosta, kuolevan ihmisen hoi-

dosta, omaishoidosta ja omaisen menettämisestä kirjoista, artikkeleista ja inter-

netistä. Tietojen haussa käytämme asiasanoja: saattohoito, palliatiivinen hoito, 

omainen, end of life care, palliative care.  

 

Aineiston keruuta varten haastattelimme Tenhokodin työntekijöitä suullisesti ja 

toimitimme vakituisille työntekijöille sähköpostitse kyselylomakkeen. Kyselylo-

make oli saatavilla Tenhokodin henkilökunnan toimistotiloissa. Kyselylomak-

keella oli tarkoitus kerätä tietoa siitä, millaisten asioiden tiimoilta omaiset ovat 

olleet yhteydessä työntekijöihin omaisen ollessa saattohoidossa yksikössä.  (Liite 



18 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

1). Oppaan sisältöä varten laitoimme kyselyn Tenhokodin vakituisille työnteki-

jöille. Kyselyyn saimme kuusi vastausta. Vastauksien perusteella valittiin oppaa-

seen aiheet oppaan sisältöön.  

 

Pohdimme vaihtoehtona kyselylomakkeen tai haastattelun järjestämistä asuk-

kaan omaiselle, mutta jos asukas ei ole saattohoidossa, se voi aiheuttaa turhaa 

pelkoa tulevaisuudesta tai jos asukas on saattohoidossa, tilanne voi olla omai-

selle liian herkkä alkaa vastailemaan tutkimuskysymyksiin. Päädyimme siihen, 

että emme testaa keskeneräistä opasta omaisilla aiheen herkkyyden vuoksi. 

 

4.3 Oppaan toteutus 

 

Oppaassa kerrotaan saattohoidosta ja siitä, miten omainen voi osallistua lähei-

sensä saattohoitoon sekä mitä asioita tulee ottaa huomioon kuoleman jälkeen. 

Oppaaseen on kerätty yhteystietoja surun käsittelyyn. Sisällöstä olemme keskus-

telleet Tenhokodin edustajien kanssa ennen oppaan koostamista, oppaan suun-

nitteluvaiheessa sekä käsikirjoitusvaiheessa. Käsikirjoitusvaiheessa arvioimme 

opastamme Tenhokodin hoitohenkilökunnan ja Tenhokodin johtajan kanssa. Lä-

hetimme oppaan sähköisesti Tenhokodin työntekijöille ja halukkaat työntekijät 

saivat kommentoida opasta.  

 

Saimme palautetta oppaan sisällöstä Tenhokodin henkilökunnalta ja muokka-

simme opasta saamamme palautteen mukaan. Palautteessa toivottiin sisällys-

luettelon lisäämistä, hautajaisjärjestelyiden tietojen tarkentamista, kotisairaalan 

mainitseminen, enkelin kuvan poistamista liian uskonnollisena symbolina, henki-

syyden huomioon ottamista sekä muutamien kieliopillisten asioiden korjaamista. 

Poistimme myös kohdan kynsien lakkaamisesta koska se koettiin asiana, joka 

tuskin lisää hyvinvointia kuolevalle ihmiselle.  

 

Oppaan ulkoasua varten saimme käyttöömme toimeksiantajaltamme Tutoris 

Oy:n Microsoft Office Word-asiakirjapohjan. Oppaassa olemme käyttäneet 

Sanna Suomen kuvaamia kuvia. Kuvat hyväksytimme työntilaajalla ennen lopul-

liseen oppaaseen laittamista. Kuvat valitsimme seuraavin kriteerein: neutraali, 

kaunis, tunnelmallinen, luo mielikuvan rauhasta.  
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Oppaan ulkoasun suunnittelimme yksinkertaiseksi ja helposti luettavaksi. Help-

polukuisuutta haimme kirjoittamalla lyhyitä kappaleita ja käyttämällä väliotsikoita. 

Ydinasioita tuotiin esille tekstistä lihavoidulla tekstillä. Oppaaseen lisättiin henki-

lökunnan palautteen jälkeen sisällysluettelo tuomaan selkeyttä oppaan sisällön 

hahmottamiseen.  Oppaan kieliasussa ja ulkoasussa on otettu huomioon aiheen 

sensitiivisyys. Oppaan kohderyhmä on omaiset, joten ammattisanaston käyttä-

mistä vältettiin.  

 

Asiat tuotiin esille käytännön läheisesti ja lyhyin kuvauksin. Opinnäytetyön teke-

misen aikana oman läheisen saattohoidossa rinnalla kulkeneena oppaan kieli-

asun tarkastelu ja sanavalintoihin tuli kiinnitettyä erityisen herkästi huomiota.  

 

Oppaan rakenne etenee loogisessa järjestyksessä saattohoitopäätöksestä kuo-

leman jälkeisiin käytänteisiin ja hautajaisiin selkeyden vuoksi. Viimeisenä tee-

mana oppaassa on suru ja yhteystietoja surun käsittelyn avuksi jotta ne olisivat 

helposti löydettävissä. Oppaaseen on sisällytetty kuoleman jälkeisiä toimia, 

koska hoidettavia asioita on paljon läheisen kuoleman jälkeen. Opasta voi käyt-

tää ”muistilistana” asioiden hoidossa. Oppaan päivityksen vuoksi toimitimme op-

paan sähköisenä, jotta opasta voidaan Tenhokodin toimesta päivittää tarpeen 

mukaan. Opas on raportin liitteenä (LIITE 2), yksikköön luovutettu opas on suun-

niteltu vaakatasoon. Liitteenä (LIITE 2) olevan oppaan asiasisältö ja kuvat ovat 

samat kuin yksikköön luovutetussa oppaassa.  

 

 

 

 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme tarve tuli työelämästä, jossa oli huomattu tarve saada omai-

sille enemmän tietoa saattohoidosta ja sen kautta myös osallistuttaa omaisia lä-

heisensä saattohoitoon. Opinnäytteemme tuloksena syntyi saattohoidon opas 

omaisille. Tavoitteena on osallistuttaa omainen läheisensä saattohoitoon 
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tarjoamalla käytännön läheisiä vinkkejä miten läheisensä oloa voi helpottaa saat-

tohoidon aikana. Oppaasta on jätetty pois hoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet, 

vaikka omainen voisi niihin osallistua, koska niissä hoitaja voi opastaa omaista. 

Oppaan tarkoitus on, että omainen voi osallistua läheisensä hoitoon mahdollisim-

man itsenäisesti ja helposti toteutettavin teoin kuten esimerkiksi juotavan ja syö-

tävän tarjoaminen, suun kostuttaminen, tyynyn kääntäminen ja jutteleminen.  

 

Työelämässämme ja harjoittelujaksoillamme olemme huomanneet kuoleman ole-

van monille läheisille tabu, ja usein omaiset eivät ole miettineet läheisensä kuo-

lemaa etukäteen. Tulevina sairaanhoitajina meillä on mahdollisuus tuoda esiin 

elämän eri vaiheet avoimesti keskusteluun omaisten ja potilaiden kanssa. Poti-

laan ja omaisten kohtaaminen saattohoidon aikana on tärkeää. Omaisen osallis-

tuminen saattohoitoon on arvokasta, mutta täytyy korostaa, että se tulee tapahtua 

omaisen omien voimavarojen mukaan ja on täysin vapaaehtoista. Jo pelkkä läs-

näolo potilaan vierellä riittää. Saattohoidossa olevalle omaisen läsnäolo voi olla 

tärkeää, se lohduttaa ja lisää turvallisuuden tunnetta kuoleman lähestyessä.  

 

Kuolema on luonnollinen asia, jonka jokainen kohtaamme joskus. Siitä puhumi-

nen voi olla vaikeaa varsinkin, kun läheinen on saattohoidossa ja elämän viime 

hetket ovat käsillä. Kuolemaa ei voi ennustaa, mutta hyvällä saattohoidolla ja tie-

dottamisella tilanteesta siihen voi valmistautua. Tarkoituksena on, että teke-

määmme opasta käytetään Tenhokodissa keskustelun avauksena ja rohkaisuna. 

Tavoitteena on, että hoitohenkilökunta voi käyttää opasta työnsä tukena saatto-

hoidossa olevan asukkaan omaisen kanssa puhuessaan saattohoidosta ja siihen 

liittyvistä asioista.   

 

Opinnäytetyömme prosessi ja aihe antoivat meille syventävää tietoa, ja taitoja 

kehittää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa omassa työssämme. Käytännön toi-

met ennen kuolemaa sekä kuoleman jälkeen ovat entistä selkeämpiä meille. 

Olemme henkilökohtaisesti läheisinä kokeneet saattohoidon prosessin sekä koh-

danneet erilaisia siihen liittyviä tekijöitä ja palveluja. Olemme itse läheisinä teh-

neet niitä toimia, joita olemme opinnäytetyönä saattohoito-oppaassa esitelleet.  

Tämä on tuonut meille arvokasta tietoa ja tukea, että tuottamamme opas on toi-

miva ja kattava omaisille. 
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Erilaisia tukimuotoja omaisille saattohoidon aikana ja sen jälkeen ovat muun mu-

assa erilaiset sururyhmät, seurakunnan ja kolmannen sektorin keskusteluapupal-

velut, oman terveysaseman terveydenhuoltopalvelut, mielenterveyspalveluiden 

kriisipuhelimet ja chatit. Hyvä saattohoito jatkuu vielä potilaan kuoleman jälkeen 

omaista tukien. Hoitaneen yksikön yhteydenotto omaiseen, kun kuolemasta on 

kulunut jonkin aikaa, antaisi omaiselle vielä mahdollisuuden purkaa tunteitaan tai 

ajatuksiaan ja voisi auttaa omaista surun käsittelyssä.  

 

Opinnäytetyömme ja oppaamme asiasisältö pohjautuu palliatiivisen ja lääketie-

teen asiantuntijoiden teoksiin ja lähteisiin. Pyrimme etsimään tietoa mahdollisim-

man tuoreista lähteistä. Huomasimme, että monet kirjalliset tuotokset olivat usein 

samoilta kirjoittajilta ja samaa tietoa oli monessa eri teoksessa.  

 

Opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä arvioitaessa otimme huomioon myös 

kokemuksemme, jota meillä on ikääntyneiden asiakkaiden ja potilaiden parissa 

työskentelystä sekä kokemukset osana saattohoidon prosessissa niin läheisinä 

kuin työntekijöinä.  Pystyimme arvioimaan ja kehittämään opasta omien koke-

muksiemme pohjalta. Saimme tilaisuuden kehittää opasta Tenhokodin moniam-

matillisen tiimin kautta ja saada heidän ammatillisen osaamisensa ja taitonsa mu-

kaan oppaaseemme, jotta oppaasta tulisi mahdollisimman monipuolinen, kattava 

ja luotettava.   
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 Lukijalle  

  

  

Opas on tarkoitettu Tenhokodin asukkaiden 
omaisille, joiden läheinen on saanut saattohoi-
topäätöksen. Oppaan tarkoituksena on tuoda 
tietoa saattohoidosta sekä tukea surun kes-
kellä.   
  

Oppaasta löytyy käytännönläheisiä vinkkejä, 
miten omaisena voit osallistua ja tukea lähei-
sesi hyvinvointia saattohoidon aikana.   
  

Tukenasi ovat Tenhokodin hoitohenkilökunta 
sekä muut työntekijät, jotka tukevat ja auttavat 
sinua ja läheistäsi. Otathan rohkeasti yhteyttä 
hoitohenkilökuntaan tarpeen vaatiessa.  
  

 

2 Saattohoito  

 

Saattohoito ajoittuu ihmisen elämän viime hetkille ja hyvä saattohoito jatkuu 
vielä kuoleman jälkeen. Saattohoito aloitetaan, kun lääketieteellisesti parantavia 
hoitokeinoja ei enää ole. Saattohoito on kokonaisvaltaista hoitoa, jossa otetaan 
huomioon fyysiset, psyykkiset, henkiset ja hengelliset tarpeet. Potilaan läheisten 
huomioon ottaminen ja tukeminen kuuluvat hyvään saattohoitoon.    
  

Saattohoidossa hoidetaan kuolemaa lähestyvää ihmistä tämän viimeisten elin-
päivien tai viikkojen aikana. Kuolevan ihmisen toimintakyky voi olla merkittävästi 
alentunut elintoimintojen hidastuessa tai toimintakykyä voi olla kohtalaisesti jäl-
jellä. Saattohoidossa korostuvat läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys.  
  

Hoito perustuu hoitosuunnitelmaan, jonka tekee lääkäri yhdessä asukkaan ja 
omaisten kanssa. Hoitosuunnitelmassa määritellään asukkaan hoidossa keskei-
set asiat kuten hoidon tavoitteet, hoitolinja ja hoidon rajaukset, asukkaan ja lä-
heisten toiveet sekä hoitotahto, jos sellainen on.   
  

Hoitotahto on tahdon ilmaisu hoidosta siltä varalta, kun sitä ei enää itse pysty 
sairauden tai muun syyn vuoksi ilmaisemaan. Hoitotahdossa voi ilmaista erityis-
toiveita omasta hoidosta tai sillä voi kieltäytyä joistain hoitotoimenpiteistä. Hoito-
tahdossa voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään hoitoon liittyvät päätökset puo-
lestaan silloin kun siihen ei itse kykene.   
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 Oireiden hoito saattohoidossa  

 

Tavallisimpia saattohoitopotilaan oireita ovat kipu, hengitystieoireet sekä maha- 
ja suolisto-oireet. Yleisiä oireita ovat myös kuivuminen ja ruokahaluttomuus, vä-
symys, sekavuustila sekä ahdistuneisuus ja masennus.   
 
Kivun lääkehoito suunnitellaan ottaen huomioon asukkaan tilanne kokonaisval-
taisesti. Lievän kivun hoitoon käytetään parasetamolia. Keskivaikean ja vaikean 
kivun hoitoon käytetään tulehduskipulääkkeitä ja muuhun kipulääkkeeseen rea-
goimattomaan vaikean kivun hoitoon käytetään opioidilääkitystä. Kivun lääke-
hoito suunnitellaan yksilöllisesti kuunnellen asukkaan tuntemuksia kivusta sekä 
havainnoiden ja arvioiden asukkaan kipua säännöllisesti.   
  

Lääkehoidon lisäksi kipua voidaan lievittää lääkkeettömin keinoin. Lääkkeettö-
miin kivunhoitomenetelmiin kuuluvat asento- ja liikehoito, hierominen, mu-
siikki, läsnäolo ja keskustelu sekä kylmä- ja kuumapussit.   
  

Hengenahdistusta hoidetaan sen aiheuttaman syyn ja oireiden mukaan sekä 
lääkkeellisin että lääkkeettömin keinoin. Lääkkeettömiin auttamiskeinoihin kuulu-
vat mm. keskusteleminen, rauhoittelu, hengitystekniikoiden harjoittelu ja asento-
hoito hengitystä helpottavaan asentoon esimerkiksi kylkiasentoon.   
  

Sairaudet, lääkkeet, henkinen ahdistus, stressi ja ummetus voivat aiheuttaa pa-
hoinvointia. Pahoinvointia voidaan hoitaa lääkkeillä.  
  

Ummetus on yleinen vaiva. Ummetukseen voi liittyä pahoinvointia, kipua, vatsan 
turvotusta, peräaukon kipua ja jopa peräsuolen nekroosia eli kuoliota. Umme-
tusta voivat aiheuttaa syöpäkasvaimet, lääkitys, kuivuminen, pahoinvointi, kuu-
meilu sekä ulostamiseen liittyvä avuntarve ja yksityisyyden puute. Ummetusta 
voidaan hoitaa suun kautta annettavilla lääkkeillä tai peräpuikoilla – ja ruiskeilla.  
  

Ravitsemus ja nesteytys liitetään olennaisesti elämää ylläpitäviin toimintoihin. 
Kuolevan ihmisen ruokahalu vähenee pikkuhiljaa sairauden edetessä ja elintoi-
mintojen hidastuessa. Ruokailusta voi tulla stressaavaa ja syömiseen pakottami-
nen voi lisätä pahoinvointia. Asukkaalle kannattaa tarjota viileitä ruokia kuten kiis-
selit, viilit ja hedelmät pieninä annoksina. Ruokailu voi tuoda iloa päivään pie-
ninäkin suupaloina.  
  

Potilaan janon tunnetta ja suun kuivuutta voi lievittää pitämällä suun limakalvot 
kosteina pyyhkimällä ruokaöljyllä sekä rasvaamalla huulia.  
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 Miten läheinen voi osallistua saattohoitoon  

 
Vuorovaikutus ja läsnäolo ovat tärkeä osa saattohoitoa. Läsnäololla ja vuoro-
vaikutuksella havainnoidaan myös vointia. Kun saattohoitopotilas ei enää reagoi 
puheeseen, voidaan hänelle silti puhua käyttäen lyhyitä lauseita, tuttuja, tavallisia 
ja tärkeitä sanoja tai lauluja.  
  

Omainen voi yhdessä läheisensä kanssa muistella hänen elämänsä merkityk-
sellisiä tapahtumia ja katsella valokuvia. Tärkeää on kommunikoida niillä kei-
noin, joita on vielä mahdollista käyttää, mikäli sanoja keskusteluun ei enää ole.   
  

Katsekontakti, kosketus, hieronta, silittäminen, äänensävy, ilmeet, lähei-
syys ja läsnäolo ovat keinoja olla vuorovaikutuksessa. Lämmin ja hellä kosketus 
sekä puhuminen rauhallisella äänellä tuovat potilaalle turvaa ja lohtua. Ne kerto-
vat huolenpidosta ja välittämisestä sekä sen, että joku on vierellä loppuun asti. 
Hoidossa otetaan huomioon asukkaan ja läheisten toiveiden lisäksi asukkaan 
kulttuuri, asenteet ja arvot.  
 
Iho tuntee lämmön, kylmän, paineen ja kosketuksen. Ihon hyvästä kunnosta huo-
lehditaan rasvaamalla.   
  

Asentohoidon tavoitteena on saada asukas tuntemaan olo hyväksi ja rentoutu-
neeksi. Pyrkimyksenä on tukea hengitys sekä verenkiertoelimistö toimintaa, vält-
täen nivelten virheasentoja sekä painehaavojen syntyä. Asentohoito vaikuttaa ki-
pureseptoreihin lieventäen näiden ärsytystä. Voit kysyä neuvoja asentohoidosta 
hoitohenkilökunnalta tai Tenhokodin fysioterapeutilta. Usein asentohoidossa käy-
tetään apuna erilaisia tyynyjä tukemaan asentoa vuoteessa.  
  

Saattohoidossa olevan asukkaan hien eritys voi lisääntyä, se tulee huomioida 
varsinkin vuodelevossa olevan asukkaan hoidossa ja hyvinvoinnin toteuttami-
sessa. Tyynyn kääntäminen ja kohentaminen voi helpottaa ja ”raikastaa” oloa.   
  

Kirjojen tai runojen luku ja musiikin kuuntelu lieventävät ahdistuneisuutta, ki-
vun tuntemuksia sekä tuskaisuutta. Niillä on yleensä mielialaa ja elämänlaatua 
kohentavia vaikutuksia. Ne auttavat rentouttamaan samalla alentaen sykettä ja 
verenpainetta sekä hengitystiheyttä.  
  

Siisti ja mieleinen huone rauhoittaa ja rentouttaa. Saattohoidossa hoitoympä-
ristöstä huolehtiminen on tärkeää. Asukkaan lempiesineet, asiat tai valokuvat voi-
vat olla hänen lähellään tuoden mieleen muistoja.   
  

Lempiruokien ja juomien tarjoaminen helpottaa ruokailutilanteita ja tekee 
niistä miellyttävämpiä ruokahalun ja janon tunteen heikentyessä.   
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 Kuoleman lähestyessä  

 
Kuoleman lähestyessä ruokahalu vähenee eikä asukas jaksa enää syödä ja 
juoda. Asukas on väsynyt ja nukkuu paljon, tajunnan taso alenee. Elimistön toi-
minnot hiipuvat, verenkierto ja sydämen syke heikkenevät. Kädet ja jalat viilene-
vät ja turvotuksia voi esiintyä. Kipujen lisääntyessä alueen kotisairaala asentaa 
kipupumpun, jonka tarkoituksena on antaa kipulääkitystä riittävästi.  Eritystoimin-
not (virtsaus ja suolentoiminta) hidastuvat. Hengitys voi muuttua hankalammaksi, 
rohista tai tulla hengityskatkoksia.   
 
Alueen kotisairaala laittaa lääkärin määräyksestä tarvittaessa kipupumpun 
asukkaalle. Kipupumpun tarkoituksena on antaa kipulääkettä säännöllisesti. 
  

Asukkaan tilan heikentyessä Tenhokodin hoitaja ottaa yhteyttä asukkaan lä-
hiomaiseen ja ilmoittaa tilanteen muutoksista viipymättä. Tenhokoti haluaa tarjota 
mahdollisuuden omaiselle olla läsnä asukkaan rinnalla loppuun asti sekä tukea 
asukkaan oloa. Usein omaiset ovat paikalla viimeisinä hetkinä ja saavat osallis-
tua saattohoitoon loppuun asti. Tenhokodin hoitajat tukevat asukasta ja omaista 
koko saattohoidon prosessin ajan.  
  

Avoin vuorovaikutus hoitohenkilökunnan ja omaisen kesken on tärkeää. On ym-
märrettävää, että läheisen tilan seuraaminen saattohoidossa voi olla liian rank-
kaa ja tuskallista, hoitoon osallistuminen ja siitä keskusteleminen on vapaaeh-
toista.   
  

Asukkaan ja omaisen henkisyyttä ja hengellisyyttä voidaan tarvittaessa tukea ot-
tamalla yhteyttä oman elämänkatsomuksen mukaisesti toivomaansa henkilöön 
esimerkiksi pappiin.  
 
 

 Tenhokodin käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen  

 
Asukkaan kuollessa hoitoyksikössä Tenhokodista kutsutaan lääkäri toteamaan 
kuolema mahdollisimman pian.  Jos omaiset eivät ole päässeet paikalle lähei-
sensä kuoleman hetkellä, Tenhokodin hoitaja tiedottaa vainajan omaisille lähei-
sensä kuolemasta. Tenhokodissa menetellään Valviran toimintaohjeiden mu-
kaan kuoleman jälkeen.  
  

Läheisen kuoleman jälkeen omaiset saavat halutessaan hyvästellä vainajan. 
Omaiset voivat halutessaan osallistua vainajan laittoon ja olla läsnä vainajan huo-
neessa. Omaiset voivat myös esittää toiveen vainajan vaatetuksesta ja muista 
asusteista joko ennen kuolemaa tai kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen ei ole 
kiirettä ja kuolinvuoteella voidaan viipyä niin kauan kuin halutaan. Perheen ja 
omaisten omat tavat ja perinteet ovat tärkeitä ja sallittuja Tenhokodissa.   
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Omaisten valitsema hautaustoimisto kuljettaa vainajan odottamaan hautajai-
sia. Omaiset voivat sopia hautaustilaisuuden järjestämiseen liittyvistä toimista 
hautaustoimiston kanssa. Tenhokodin lääkäri kirjoittaa kuoleman jälkeen hau-
tausluvan hautaustoimistolle.    
  

Kuolintodistuksen kopion saa pyydettäessä ja se voidaan lähettää postitse ko-
tiin. Kuolintodistuksen kopion saamisessa voi kulua useita kuukausia.  Lääkäri 
ilmoittaa kuolemasta maistraatin väestötietojärjestelmää. Tieto kuolemasta välit-
tyy maistraatista useille tahoille ja viranomaisille esimerkiksi Kelalle, Verohallin-
toon ja pankkeihin.  
  

Virkatodistus riittää kuolinpesän asioiden hoidossa. Virkatodistus voidaan pyy-
tää vainajan oman kunnan maistraatista tai kirkkoherranvirastosta.   
  

Asukkaalle järjestetään Tenhokodissa muisteluhetki asukkaan kunnioittamiseksi 
asukkaiden, hoitohenkilökunnan ja muiden työntekijöiden kanssa. Omaiset ovat 
tervetulleita muisteluhetkeen ja voivat esittää toiveensa muisteluhetken kokonai-
suudesta. Tenhokodin henkilökunta kunnioittaa edesmenneen asukkaan arvoja, 
uskomuksia ja tapoja, ja ne otetaan huomioon muistohetkeä suunniteltaessa. Ta-
pana on ollut kuunnella tai laulaa laulu ja sytyttää kynttilä edesmenneen asuk-
kaan muistolle.   
 
 

 Asukkaan omaisuus ja huoneiston luovutus  

 
Tenhokodin henkilökunta luovuttaa säilytyksessä olevat arvotavat ja varat omai-
selle asukkaan kuoleman jälkeen. Omaiset voivat tyhjentää asukkaan huoneen 
ja käydä läpi rauhassa asukkaan omaisuuden ollessaan siihen valmiita.  Asuk-
kaan tavarat ja vaatteet voidaan omaisten halutessa myös laittaa hyväntekeväi-
syyteen tai hävittää Tenhokodin toimesta. Mikäli omainen itse tyhjentää huoneis-
ton, täytyy huone palauttaa tyhjänä asukkaan tavaroista. Huoneistoon jätetään 
ne tavarat, jotka ovat siellä olleet asukkaan muuttaessa huoneistoon.  
Vuokrahuoneiston luovutuksen käytännöistä tulee keskustella Tenhokodin työn-

tekijöiden kanssa asukkaan kuoleman jälkeen.    

 

 Viranomais- ja pankkiasioiden hoito  

 
Virkatodistuksella hoidetaan viranomais- ja pankkiasiat. Vainajan pankkipal-
veluista on hyvä varmistaa, että tieto kuolemasta on mennyt pankkiin. Luotto-
korttien sulkeminen, jolloin korttien toiminta ja palvelusopimukset loppuvat.  
  

Omaisuutta ja perunkirjoitusta varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta 15 
ikävuodesta alkaen kaikilta paikkakunnilta, joilla vainaja on asunut sekä virka-
todistukset kaikilta kuolinpesän osakkailta. Perunkirjoitus on hoidettava kolmen 
kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoja laativat pankit, lakitoimistot ja oi-
keusaputoimistot. Perunkirja jätetään verotoimistoon noin kuukauden kuluessa 
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perunkirjoitustilaisuudesta perintöverojen määräämisen vuoksi. Vainajan testa-
mentti tuodaan tiedoksi perunkirjoitus tilaisuudessa.  
  

Posti ohjataan joko omaiselle tai kuolinpesän hoitajalle.   

 

Liittymät, sopimukset ja tilaukset on irtisanottava mahdollisimman pian kuole-
man jälkeen (esimerkiksi vuokrahuoneiston, liittymien ja lehtitilauksien irtisano-
minen).  
  

Kelan perhe-eläkkeen etuuksia voidaan hakea suoraan Kelan konttorista, pos-
titse tai sähköisesti Kelan verkkosivujen kautta.  

 

 Hautajaiset 

 
Hautajaisjärjestelyt ovat omaisten vastuulla. Mikäli omaisia ei ole siunaustilai-
suus järjestetään vainajan seurakunnan toimesta. Hautaustoimiston kautta hau-
tauspalvelut sekä käytännön asiat hoituvat vaivattomasti. Hautauspalveluilla on 
oltava lääkärin allekirjoittama hautauslupa.  Avustusta hautajaisiin voi tiedustella 
sosiaalitoimistosta tai hakea Kelalta toimeentulotukea hautajaiskuluihin. 
 
Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkossa, sairaalan tai kirkon kappelissa tai 
haudalla noin kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Hautaan siunaaminen 
suoritetaan vainajan toiveiden, elämänkatsomuksen ja vakaumuksen mukaan.   
Mikäli vainaja ei kuulu kirkkoon, hautaan siunaaminen suoritetaan vain pyydettä-
essä ja mikäli se ei loukkaa vainajan vakaumusta. Tällöin seurakunnan tiloista ja 
kappelista peritään käyttömaksu. Uskonnottomia tai muun uskoisten hautajaisia 
ei voida toimittaa seurakuntien tiloissa.  
  

Hautaustoimituksia järjestetään Helsingin seurakuntayhtymän kappeleissa 
useina päivinä viikossa. Useimmiten vainajan siunaa sen seurakunnan pappi, 
jonka alueella vainaja on asunut viimeksi. Omaiset tai kuoleva saa toivoa myös 
tiettyä pappia. Siunaavan papin kanssa tavataan ennen hautajaisia ja sovitaan 
käytännön asioista sekä tilaisuuden kulusta. Omaiset voivat toivoa ja kertoa pa-
pille asioita, joita siunauspuheessa halutaan otettavan huomioon sekä esille. Pa-
pin palvelut ovat ilmaisia.   
  

Mikäli vainaja on seurakunnan jäsen, on kappelien ja kirkkojen käyttö siunausti-
laisuuksissa ilmaista. Hautapaikasta on seurakuntayhtymän kanssa sovittava hy-
vissä ajoin, vähintään viikkoa ennen tilaisuutta, että ehditään hauta avata ennen 
hautaamista.  Vainajan arkku sekä kukkalaitteet tilataan hautaustoimiston kautta 
ja nämä ovat maksullisia palveluita. Muistotilaisuutta varten tulee varata tilat erik-
seen, hautaustoimistoilta voi pyytää apua ja vinkkejä.   
  

Mikäli päädytään vainajan tuhkaukseen, on vainajan tuhka haudattava hau-
tausmaalle tai sirottelualueelle vuoden kuluessa kuolemasta. Myös muulle maa- 
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tai vesialueelle voidaan tuhka haudata alueen omistajan luvalla vuoden kuluessa 
kuolemasta. Uurnanlasku varataan erikseen hautapalveluista.   
 
 

 Suru  

 
Läheisestä luopuminen on raskasta ja vaikeaa. Surun ja muiden esille tulevien 
tunteiden käsittely voi jatkua vielä pitkään läheisen kuoleman jälkeen. Omaisille 
voi herätä kysymyksiä ja vaikeita tunteita pitkänkin ajan jälkeen läheisensä kuo-
lemasta. Tukea suruun voi hakea seurakunnan sururyhmistä ja muista yhdistyk-
sistä. Surun käsittelyyn voi hakea apua myös omalta terveysasemalta tai työter-
veyshuollosta.  
  

Jos tuntuu, että suru ei helpota tai surusta ei selviydy yksin on tärkeää hakea 
apua ja tukea.   
  

Yhteystietoja:  

  

• Kriisipuhelin 24/7 puh: 09 2525 0111  

• Kirkon keskusteluapu puh: 0400 22 11 80 https://kirkonkeskusteluapua.fi/  

• Mielenterveyden keskusliitto https://www.mtkl.fi  
• Helsingin seurakuntien sururyhmät  

• Oma terveysasema  

• Oma työterveyshuolto  

• Seurakunnan diakoniatyöntekijät  

  

 

   

Tekijät: Maria Galiatsatos ja Sanna Suomi Diakonia-ammattikorkeakoulun sai-
raanhoitaja AMK-opintojen opinnäytetyö.   
  

Kuvat: Sanna Suomi  
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