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1. JOHDANTO

Saattohoito on aktiivista hoitoa, jonka tavoite ei ole potilaan parantuminen vaan 

hoidossa keskitytään oireiden lievittämiseen, elämänlaadun parantamiseen ja 

omaisten tukemiseen. Saattohoitoa voidaan kuvailla myös parantavista hoidoista 

luopumisena. Hyvä saattohoito tarkoittaa vaivojen vähentämistä ja kuoleman hel-

pottamista. (Kuittinen, Seppänen, Heikkinen, Karjalainen & Järvimäki 2010.)  

Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ry:n puheenjohtaja Eero Vuorinen to-

teaa Palliatiivinen hoito nro 35 12/2014, pääkirjoituksessaan että Suomessa kuo-

levien potilaiden hoitoon suunnatut resurssit ovat kehityksestä huolimatta vähäi-

siä kun verrataan niitä muihin pohjoismaihin. Suomen julkisessa terveydenhuol-

lossa ei ole organisoitua saattohoitoa. Saattohoidon laatua ei ole samanarvoista 

eri paikkakunnilla, vaan se on riippuvaista mm. mielenkiinnosta hyvän saattohoi-

don toteuttamiseen. Arvioidaan, että vuosittain noin 15 000 ihmistä Suomessa 

tarvitsee saattohoitoa. Noin puolet heistä voidaan hoitaa kotona, tarvittaessa koti-

sairaanhoidon tai kotisairaalan turvin. Muut potilaat tarvitsevat hoitoa sairaalassa 

tai saattohoitoon erikoistuneissa hoitokodeissa. (Valvira 2014.) 

Saattohoito aihe on erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Ajankohtainen työ 

on alueellisen saattohoidon kehittämistyön lisäksi myös siksi, että valtakunnalli-

sesti käydään keskustelua saattohoidosta ja arvokkaasta kuolemasta. Vuoden 

2014 yhteisvastuukeräyksen kotimaisena keräyskohteena oli saattohoito. Tämän 

hankkeen yksi tärkeä alue on vapaaehtoisten kouluttaminen saattohoidon tehtä-

viin. Saattohoitolaista on tehty kansalaisaloite 18.2.2014. Saattohoitolain kerää-

miä kannatusilmoituksia tuli aikavälillä 18.2. - 18.8.2014 5106 kappaletta. Kansa-

laisaloite vaatii 50 000 kannatusääntä jotta sen voi lähettää eduskuntaan. Tämä 

jäi toteutumatta liian alhaisen kannatusmäärän vuoksi. (Oikeusministeriö 2014)  

Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli laatia opas saatto-

hoidon tukihenkilöille Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön. Kehittämistyön 



3 
 

tavoitteena on lisätä tukihenkilöiden tietoutta saattohoidosta ja annettavasta tu-

esta. Tukihenkilöiden tiedon lisäämisellä parannetaan kuolevan potilaan hoito-

työtä. Kehittämistyön oleellisimmaksi asiaksi nousevat tukihenkilöiden vuorovai-

kutuskeinot kuolevan kohtaamisessa. Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan toi-

veesta toteutimme A5-kokoisen ”Rinnalla kulkija” oppaan Keski-Suomen maakun-

tiin saattohoitokoulutuksen tueksi. Oppaan esittelimme tukihenkilöille suunna-

tussa saattohoitokoulutuksessa Peurungassa 31.1.2015. 
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Kuolevan oikeuksien julistus 

Minulla on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani asti 

Minulla on oikeus toivon ylläpitämiseen riippumatta siitä, muuttuuko sen tavoite 

Minulla on oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa toivoani ylläpitäviltä, vaikka toivo muuttuisi 

Minulla on oikeus ilmaista omalla tavallani tulevaa kuolemaani koskevat tunteeni 

Minulla on oikeus osallistua hoitoani koskeviin päätöksiin 

Minulla on oikeus jatkuvaan hyvään hoitoon, vaikka tavoitteena ei enää ole paraneminen 

vaan hyvä olo 

Minulla on oikeus siihen, etten kuollessani ole yksin 

Minulla on oikeus olla kärsimättä kipua 

Minulla on oikeus saada rehelliset vastaukset kysymyksiini 

Minulla on oikeus tiedonsaantiin 

Minulla on oikeus saada apua perheeltäni ja perheelleni kuolemani hyväksymiseksi 

Minulla on oikeus rauhalliseen ja arvokkaaseen kuolemaan 

Minulla on oikeus säilyttää yksilöllisyyteni, eikä ratkaisujani saa tuomita vaikka ne olisivat 

vastoin muiden näkemyksiä 

Minulla on oikeus keskustella ja kertoa uskonnollisista ja/tai henkisistä elämyksistäni riip-

pumatta siitä, mitä ne merkitsevät muille 

Minulla on oikeus ruumiini loukkaamattomuuteen kuoleman jälkeen 

Minulla on oikeus sellaisten huolehtivaisten, myötätuntoisten ja osaavien ihmisten anta-

maan hoitoon, jotka pyrkivät parhaansa mukaan ymmärtämään tarpeeni ja jotka auttaes-

saan minua kohtaamaan kuolemani kokevat oman tehtävänsä antoisaksi. (ETENE 

2004.) 
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2. KUOLEMA 

 

Kuolema on todettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sää-

detään (L 2.2.2001/101 8 §). Ihminen on kuollut, kun kaikki hänen aivotoimin-

tansa ovat pysyvästi loppuneet (L 2.2.2001/107, 21§). 

 

Kun sydän pysähtyy voidaan ihminen todeta kuolleeksi vasta toissijaisten kuole-

manmerkkien ilmaannuttua, kun ruumis on tuhoutunut tai kun hengitys ja veren-

kierto ovat pysähtyneet. Sydämen pysähtyminen ei ole yhtä kuin kuolema. Lautu-

mat, kuolonkankeus, ruumiin jäähtyminen tai hajoaminen ovat toissijaisia kuole-

manmerkkejä. Ruumiin tuhoutuminen on prosessi jossa tapahtuu fysikaalisia, ke-

miallisia ja mikrobiologisia tapahtumia, joilla voidaan osoittaa kuolema. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2004.) 

 

 Englannissa tehty hyvän kuoleman periaatteiden lista: 

 

 kuoleva on tietoinen siitä että kuolema on lähestymässä ja ymmärtää, mitä 

voi olla odotettavissa 

 kuolevalla on mahdollisuus säilyttää ja hän on kykenevä säilyttämään tule-

vien tapahtuminen hallinnan 

 kuolevan arvokkuutta ja yksityisyyttä kunnioitetaan 

 kivut ja muut oireet hallitaan 

 kuolin paikan valitseminen on mahdollista 

 riittävä tiedonsaanti ja apu on turvattu 

 henkistä ja emotionaalista tukea on tarjolla 

 kuolevalla on mahdollisuus saattokotihoitoon 

 kuoleva voi valita, kuka on läsnä kuoleman hetkellä 

 hoitotahdossa esitettyjä toiveita kunnioitetaan 

 hyvästien jättöön on aikaa 

 elämän tarpeetonta pitkittämistä vältetään 

(Hänninen 2001, 195.) 
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Lähestyvään kuolemaan kuuluu tietynlaisia piirteitä. Hengitys muuttuu pinnalli-

semmaksi, ikään kuin henkilö hengittäisi enää rintakehänsä yläosalla. Hengitys 

saattaa olla katkonaista ja potilaalla voi olla pitkiäkin hengityskatkoja. Hengitys 

voi myös olla äänekästä. Lima hengitysteissä saa aikaan korisevan äänen, joka 

ei välttämättä haittaa itse potilasta vaan ennemminkin omaisia. Iho voi olla väril-

tään laikukas, nieleminen hankaloituu ja sekavuutta voi esiintyä. Sekavuus on 

suhteellisen yleistä ja se tuntuu läheisestä pahalta. Tehokkain hoitokeino siihen 

on tutun ihmisen läheisyys. Lääkehoidosta ei välttämättä ole vastetta. Sekavuutta 

selitetään rajojen hämärtymisellä ja se on osa irtaantumista tästä todellisuudesta. 

(Hänninen 2012.)  

 

2.1 Kipu ja oireet  

 

World Health Organization (WHO) on julkaissut ohjekirjan 1998, Symptom Relief 

in Terminal Illness.  Julkaisussa kiinnitetään fyysisen kivun lisäksi huomio myös 

muihin kipuun liittyviin oireisiin. Kivun arviointiin kuuluu myös psyykkis-emotio-

naalisen, hengellisen ja sosiaalisen kivun tunnistaminen. Näin voidaan selvittää 

miten sairaus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti potilaan elämän laatuun. Tärkeintä ko-

konaisvaltaisessa kipujen ja ongelmien kartoittamisessa on, että tunnistetaan oi-

reet jotka potilasta eniten vaivaa. Stressiä kuolevalle potilaalle aiheuttaa kipu ja 

pelko kivusta jotka lisäävät kärsimystä ja toivottomuutta. Kun potilas tietää, että 

kipuja voidaan helpottaa, on sillä häneen rauhoittava vaikutus. (World Health Or-

ganization 1998, 10.)  

 

Potilaalla voi olla kipuja ennen kuolemaansa. Kivut, ahdistuneisuus ja ruumiilliset 

oireet sekä pelko kuolemasta kytkeytyvät toisiinsa, ja niitä voi olla vaikea lievittää 

erikseen. Kokemukseen kivusta liittyy fysiologisia muutoksia, tunteita, ajatuksia ja 

yksilön toimintaa, sosiaalisia suhteita ja monia muita tekijöitä. Jokainen kokee ki-

vun omalla tavalla, eikä ole kahta samanmoista kivun kokemusta. (Hänninen 

2012.) 
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Hyvällä kivun hoidolla vältetään tarpeetonta kärsimystä, parannetaan elämänlaa-

tua ja lisätään sairastuneen ihmisen elämänhalua. Kivun hoidossa tärkeää on, 

että potilaan kokemukset otetaan todesta ja osataan havaita kipu, jota potilas ei 

sanoin ilmaise. Tärkeää on kyky kuunnella, havaita ja aistia potilasta. Kipu on po-

tilaan elämää hallitseva ja elämänlaatua huonontava tekijä. Kivun ilmaantuessa 

fyysisenä se voi olla hyvin moniulotteista. Potilaan mieliala ja kokemus omasta 

hyvinvoinnista ovat kipuun vaikuttavia asioita. Kipukynnystä alentavia seikkoja 

ovat pelko, ahdistus, masennus, kyllästyminen, väsymys ja unettomuus. Fyysi-

sistä kipua voidaan hoitaa suurelta osin lääkkein, mutta kärsimystä voidaan lievit-

tää myös monin eri hoitokeinoin, esimerkiksi asentohoidolla, kylmä- ja lämpöhoi-

doilla, hieronnalla, musiikilla sekä rentoutuksella. (Heikkinen, Kannel, & Latvala 

2004, 56-57.) 

 

Uupuminen, heikkous, laihtuminen, kipu, hengenahdistus, yskä, ummetus, ahdis-

tuneisuus ja masennus ovat kuolevan ihmisen yleisimpiä oireita joista useimpia 

voidaan lievittää. Tärkeää on huolehtia myös psykologisista, sosiaalisista ja hen-

gellisistä ongelmista, kun kuolema lähenee. Oireita helpottavaa hoitoa on annet-

tava kaikille vakavasti sairaille ja kuoleville. (Käypä hoito 2012.) 

 

2.2 Hoitotahto 

 

Hoitotahdon, jota myös hoitotestamentiksi kutsutaan, oikeudellinen asema perus-

tuu potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) lakiin. Se sisältää ammattieetti-

set tavoitteet ja hyvän hoidon periaatteet: 

 

Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon 

merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä 

muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä pää-

tettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa 

vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen an-

tamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai tervey-

delle. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, 
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että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon 

ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei 

aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien 

mukaan huolehdittava tulkitsemisesta. (5 § 1 ja 2 mom.) 

 

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos 

potilas kieltäytyy tietyistä hoidoista tai hoitotoimenpiteistä, häntä on 

mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 

kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. (6 § 1 

mom.) 

 

Hoitotahto on potilaan tahdon ilmaisu tulevasta hoidosta tilanteiden varalle, joissa 

hän ei pysty enää ilmaisemaan omaa tahtoaan hoidon linjauksista. Yleensä hoito-

tahdossa ilmaistaan suostumus tulevaisuudessa annettavasta hoidosta tai kiel-

täytymisen siitä. Hoitotahdon ilmaiseminen sitoo hoitohenkilökuntaa. Selvästi il-

maistusta hoitotahdosta ei voi poiketa. Poikkeamista voi tapahtua ainoastaan sil-

loin, jos ilmaistu hoitotahto on perustunut vääriin ennakkotietoihin sairaudesta tai 

on ilmeistä, että potilaan hoitotahto on muuttunut. Hoitotahdon sisältäessä omat 

toiveet hoidon suhteen se voi helpottaa omaisten ahdistusta ja epätietoisuutta 

hoitolinjauksista jos/kun he joutuvat päättämään läheisensä puolesta.  (Halila & 

Mustajärvi 2013.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ja eri asiantuntija tahot kuten mm. Suomen Muis-

tiasiantuntijat ry ja Exitus ry ovat julkaisseet verkkosivuillaan tulostettavia hoito-

testamentti/hoitotahto lomakkeita, joiden avulla voi ilmaista kirjallisesti oman hoi-

totahtonsa.  Hoitotahtolomakkeet vaihtelevat kirjoitustyyliltään sekä asian katta-

vuuden suhteen. Hoitotahto voi olla myös vapaasti kirjoitettu asiakirja tai suulli-

sesti ilmaistu, jolloin terveydenhuollon viranomainen on velvollinen kirjaaman tah-

donilmaisun asiapapereihin. Kriteereitä kyseiseen juridiseen asiapaperiin on, että 

hoitotahtoaan ilmaiseva on täydessä ymmärryksessä, tekee sen vapaasta tah-

dostaan ja ymmärtäen sen merkityksen. Hoitotahto tulee päivätä, allekirjoittaa ja 

mielellään kahden jäävittömän todistajan vahvistaa se allekirjoituksellaan. (Hilden 
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2006, 29-31.) 

 

Hoitotahdon voi aina perua tai muuttaa niin halutessaan. Hoitotahdosta on hyvä 

keskustella omaisten ja lääkärin kanssa, jotta he ovat tietoisia asiasta. Siinä käsi-

teltävistä asioita sekä toiveista olisi hyvä keskustella, avata ajatuksia ja näin vä-

hentää väärin ymmärretyksi tulemisen riskiä. Hoitotahdosta yksi kappale olisi 

hyvä olla itsellä, yksi omaisilla ja yksi sairaskertomuksen liitteenä tai ainakin mer-

kintä hoitotahdon olemassa olosta ja sen sijainnista.  Näin turvattaisiin hoitotah-

don löytyminen tarvittaessa nopeastikin. (Halila & Mustajärvi, 2013.) 

 

 

3. SAATTOHOITO 

 

3.1 Palliatiivinen hoito  

 

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan ja kuolevan ihmisen aktii-

vista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairautta ei voi 

enää parantaa eikä päämääränä ole elämän pidentäminen mihin hintaan hy-

vänsä. Sana palliatiivinen pallium (lat.) tarkoittaa viittaa. Viitta merkitsee suojaa, 

lämmön antajaa ja turvaa. Englanninkielinen verbi palliative tarkoittaa oireenmu-

kaista, tuskaa lievittävää ja vähentävää sekä helpottavaa hoitoa. Keskeistä on ki-

vun ja muiden oireiden lievitys ja samalla psykologisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin 

sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutuminen. Palliatiivisen hoidon tavoit-

teena on mahdollisimman hyvä elämän loppuvaihe. Palliatiivisessa hoidossa hy-

väksytään elämän rajallisuus.  Palliatiivisen hoidon tehtävänä on sairaan ihmisen 

ja hänen läheistensä tukeminen niin, että he voivat elää täysipainoisesti ja laa-

dukkaasti ja että potilas voi kuolla arvokkaasti. Parantumattomasti sairaan hoito 

on monitahoista ja sen vuoksi yhteistyön eri ammattiryhmien välillä tulee olla sau-

matonta. Näin turvataan hoidon pitkäjänteisyys, inhimillisyys ja hyvä laatu. Saat-

tohoito (hospice-hoito) on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä. Kuole-

vaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti parhaalla mah-
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dollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Saattohoidossa kuolevalla ja hä-

nen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan. Palliatiivi-

nen sijoittuu aktiivihoidon ja saattohoidon välimaastoon. (Heikkinen ym. 2004, 

16.) 

 

Palliatiivinen hoito eroaa saattohoidosta siten, että ensimmäisellä tarkoitetaan pa-

rantumattomasti sairaiden pitkäaikaisempaa oireenmukaista hoitoa. Saattohoito 

ajoittuu lähemmäksi kuoleman todennäköistä ajankohtaa. Palliatiivisen hoidon 

kesto saattaa olla vuosia; saattohoidossa ennuste on viikkoja tai enintään kuu-

kausia. (Käypähoito 2012.) 

 

3.2 Saattohoidon historiaa 

 

Saattohoitokoteja on ollut Euroopassa jo 1800-luvulta lähtien. Suomessa saatto-

hoitoon ja hospice-ajatteluun havahduttiin 80-luvulla. Suomalaisen saattohoito-

koti-ideologian nähdään pohjautuvan Lontoolaisen St Christopher´s Hospicen ja 

sen perustajan lääkäri, sosiaalihoitaja Dame Cicely Saundersin elämäntyöhön. St 

Christoper´s hospice oli ensimmäinen moderni hospice-koti, joka perustettiin Lon-

tooseen vuonna 1967. St Christoper´s hospicessa Cicely Saunders loi pohjan 

saattohoito ajattelulle. Vuonna 1982 St Christopher´s hospicesta tuli tohtori 

Stephen Kirkham pitämään saattohoito seminaareja Suomeen. Samana vuonna 

Suomen Syöpäyhdistys osallistui Lontoossa pidettyyn kansainväliseen hospice-

hoitoa käsittelevään kongressiin. Suomen Syöpäyhdistyksen silloisena pääsih-

teerinä (1949-1986) toiminut Niilo Voipio sanoi: ”Hospice-hoito on niin humanitaa-

rista toimintaa, että sitä kannattaa kokeilla Suomen olosuhteisiin.” (Sand 2003, 

28.)  

 

Saattohoito perustuu neliosaiseen ihmiskuvaan perustavaan hoitonäkemykseen 

joka sisältää sosiaalisen, psyykkisen, hengellisen ja fyysisen ulottuvuuden. Sosi-

aalisessa näkemyksessä korostuu lähimmäisten merkitys, psyykkisessä mieli, 

hengellisessä henkisyys sekä uskonnollisuus ja fyysistä kokonaisuutta kuvastaa 

keho. Hocpice-hoitoideologian teesi on, "Kun ei ole enää mitään tehtävissä, on 
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vielä paljon tekemistä." Se kuvastaa Dame Cecilia Saundersin optimistista toivon 

näkökulmaa. Hospice-näkemys on lähimmäisen rakkautta, jossa ei niinkään pu-

huta, vaan teot ratkaisevat. (Saunders, Baines & Dunlop 2003, 3-10.) 

 

Tampereella sijaitseva Pirkanmaan hoitokoti on ensimmäinen Suomessa (1987) 

ja samalla koko pohjoismaissa avattu saattohoitokoti. Pian sen jälkeen avattiin 

Terho-koti 1988 Helsinkiin. Myöhemmin perustettiin Carina-koti Turkuun 1994 ja 

Koivikko-koti Hämeenlinnaan. Saattohoitokodit ovat olleet perustamisesta lähtien 

saattohoidon kehittäjiä ja tiennäyttäjiä Suomessa. (Sand 2003, 30-34.) 

 

3.3 Saattohoito 

 

Saattohoito lähtee siitä, että kuolema hyväksytään luonnollisena osana elämää. 

Kuolevaa potilasta hoidetaan aktiivisesti ja hänen läheisiään tuetaan. Saattohoi-

dossa potilasta tuetaan kuoleman lähetessä ja sairauden viimeisessä vaiheessa. 

Keskeisintä on lievittää oireita ja kärsimystä. Lähtökohta saattohoidolle on ete-

nevä parantumaton sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa tai potilas ei hoitoa 

halua, ja arvioidaan että elinikä tulee olemaan lyhyt. Diagnoosi ei vaikuta saatto-

hoitopäätöksen tekoon. (ETENE 2004.) 

 

Saattohoito on kuolevan viimeiselle matkalle saattamista. Tavoitteena lievittää 

potilaan kärsimystä. Saattohoidossa kuuluu ottaa huomioon potilaan hyvä perus 

ja oirehoito, valmistaminen lähestyvään kuolemaan ja potilaan läheisimpien ih-

misten huomiointi ja tukeminen. Potilasta rohkaistaan elämään ja tekemään asi-

oita, jotka hän kokee tärkeiksi. Saattohoidon toteutuessa hyvin se on moniamma-

tillisen työryhmän toteuttamaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. (Heikkinen ym. 

2004, 20.) 

 

Lähestyvä kuolema koskettaa potilasta fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja 

hengellisesti. Kuolevan potilaanhoidossa on tärkeää turvata hyvä, rauhallinen ja 

turvallinen kuolema mutta myös laadukas ja sisällöltään rikas elämä kuoleman lä-

heisyydessäkin. (Pajunen 2013, 13-23.) 
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Saattohoitopäätös on potilaslaissa tehty päätös saattohoitoon siirtymisestä, 

josta on neuvoteltava potilaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Päätös 

tulee tehdä yhteisymmärryksessä heidän kanssaan. Jos potilaalla on esimerkiksi 

muistisairaus jonka vuoksi hän ei pysty päättämään hoidostaan, kuullaan potilaan 

lähiomaista tai laillista edustajaa jotta saataisiin selville, minkälainen hoito voisi 

parhaiten vastata potilaan omaa tahtoa. Jollei sitä saada selville, tai jos omaiset 

eivät pääse yhteisymmärrykseen, lääkäri hoitaa potilasta tavalla, jonka oletetaan 

olevan potilaan henkilökohtaisen edun mukaisena. (Valvira 2015.)   

 

 

 

 

 

 

Saattohoidon periaatteet 

 

Oireiden lievitys 

Turvallinen ja jatkuva hoitosuhde 

Psykologinen tuki 

Yksilöllisyyden ja ihmisarvon kunnioitus 

Lähiverkoston huomioonottaminen 

Potilaan itsemääräämisen varmistaminen 

Elämänlaadun ja aktiivisuuden maksimointi 

(Hänninen 2012) 
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Itsemääräämisoikeus on perus- ja itseoikeus joka lähtee yhdenvertaisuudesta. 

Kaikilla on sama oikeus joiden perustana ovat juridiset säädökset, esimerkiksi 

laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (758/1992) ja laissa sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteltu uutta lakia, jolla vahvistettaisiin asi-

akkaan itsemääräämisoikeutta ja vähennettäisiin rajoitustoimenpiteiden käyttöä. 

Samalla turvattaisiin kaikille perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolen-

pito sekä parannettaisiin henkilöstön oikeusturvaa täsmentämällä toiminnan ra-

joja. Lakia valmistellut työryhmä on luovuttanut esityksensä uudesta laista perus-

palveluministerille 4.4.2014. Tällä hetkellä potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan 

perusoikeuksien rajoittamista koskeva lainsäädäntö on puutteellista eikä vastaa 

perustuslain tai kansainvälisten sopimusten vaatimuksia. Sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakkaiden oikeusturvassa on aukkoja ja henkilöstö joutuu toimimaan 

käytännön tilanteissa epäselvin valtuuksin. Laki itsemääräämisoikeudesta on tar-

koitus antaa eduskunnan käsittelyyn viimeistelyn jälkeen mahdollisimman pian. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Saattohoidossa ihmisoikeus ja itsemääräämisoikeus ovat tärkeitä perusarvoja. 

Potilaan oikeus määrätä omasta hoidostaan voidaan ymmärtää hänen suostumi-

senaan hoitoon tai kieltäytymisenään siitä. Keskeinen edellytys itsemääräämisoi-

keuden toteutumiselle on riittävä tiedonsaanti. Riittävä tiedonanto tarjoaa poti-

laalle ja hänen omaisilleen perusteet hoitopäätöksistä, ja niiden seurauksista, 

sekä mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon kuolemaan saakka. Tällöin poti-

laan tekemää päätöstä voidaan kutsua tietoon perustuvaksi suostumukseksi. 

(Grönlund & Huhtinen 2011, 19-21.) 

 

 

4. TUKIHENKILÖTOIMINTA 

 

Tukihenkilötoiminta on osa vapaaehtoistoimintaa. Nylundin & Yeungin (2005) 

mukaan vapaaehtoistoiminta on organisoitunutta yleishyödyllistä, palkatonta ja 
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vapaaehtoista toimintaa. Vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot ovat järjestöjä 

ja seurakuntia, mutta myös kunnat osallistuvat alueensa vapaaehtoistoiminnan 

järjestämiseen.  

 

Vapaaehtoistoiminta on aina palkatonta, yksilön omasta halusta lähtevää hyödyl-

listä toimintaa, jota useimmiten organisoi jokin taho. Organisoivat tahot jotka va-

paaehtoistoimintaa järjestävät ovat yleensä järjestöjä ja seurakuntia, toisinaan 

kunnan osallistuvat organisointiin. Vaikka vapaaehtoistyö on palkatonta, voivat 

toimintaa organisoida järjestöjen palkatut työntekijät. (Ikäinstituutti N.d.) 

 

Euroopan parlamentti määrittää vapaaehtoistyön sanomalla, että vapaaehtois-

työtä ei tehdä taloudellista korvausta vastaan. Sen tekeminen pohjautu omaan 

vapaaseen tahtoon. Sen hyödyn saa kolmas osapuoli perheen- ja ystäväpiirin ul-

kopuolelta ja se on kaikille avointa. Vapaaehtoistyön muotoja on useita ja niihin 

kuuluu mm. vastavuoroinen/oma-apu, ihmisystävällisyys, muiden palvelu, kam-

panjointi ja asianajo sekä osallistuminen. (Euroopan parlamentti 2008.) 

 

Vapaaehtoistyöllä on Suomessa pitkät perinteet ja sillä on nykyäänkin tärkeä rooli 

sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa, sillä voidaan täydentää hoitotyön 

toimintaa. Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välillä tapahtuvaa palkatonta, 

vastavuoroista toimintaa, johon ihmiset tulevat mukaan omasta vapaasta 

tahdostaan ja josta he saavat jotain itsellensä. Toiminnassa ollaan mukana 

tavallisen kansalaisen taidoin - niin kauan kun se sopii omaan 

elämäntilanteeseen. Toiminta ei siis voi korvata ammatillista työtä. Jos tällaista 

toimintaa ammatillistetaan ja tuotteistetaan liian pitkälle, on vaarana, että ajatus 

kansalaisten oman osaamisen vapaasta ja osin spontaanista tarjoamisesta 

yhteiseksi hyväksi ei toteudu. (ETENE 2014.)   

 

Tukihenkilön rooli ei ole luoda hoitosuhdetta vaan ihmissuhde. Tukihenkilö ei 

ole ystävä mutta tarjoaa silti turvaa. Tukihenkilön rooli on olla tukena, kuunteli-

jana, kokemuksen jakajana, turvan ja ajanantajana.  Tärkeintä on olla oma it-
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sensä, koska persoona on hänen tärkein ominaisuus. Hän on tuettavan käytettä-

vissä kuoleman lähetessä sekä omaisen/läheisen tukena ja toivon tuojana surun 

hetkellä. Tukihenkilö on ensisijassa seuralainen eikä tee toimia jotka kuuluvat hoi-

tajille. Liian pian oman henkilökohtaisen menetyksen jälkeen ei voi alkaa tukihen-

kilöksi. Oman koetun menetyksen jälkeen on surulle annettava aikaa vähintään 

1-2 vuotta ennen kuin voi alkaa tukihenkilöksi. (Heikkinen ym. 2004, 137-139.) 

 

Tukihenkilön jaksaminen on asia josta organisoivan tahon on huolehdittava. Tu-

kihenkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen tai ryhmämuotoiseen työnohjaukseen. 

Tukihenkilöllä on oltava yhteyshenkilö johon hänen on saatava tarvittaessa yh-

teys. Tukihenkilöllä on oikeus täydennyskoulutukseen. Hänen on pidettävä huoli 

omasta jaksamisestaan eikä hän saa vaatia itseltään liikaa. Tukihenkilön on osat-

tava sanoa ei, eikä annettava muiden vaatimusten väsyttää itseään. ( Heikkinen 

ym. 2004, 141.) 

 

Uupumisen merkkejä voivat olla aloite- ja keskittymiskyvyn puute, tympääntymi-

nen, ärtyneisyys, tekosyiden keksiminen. Uupuneelle ihmiselle voi ilmaantua uni-

häiriöitä sekä erilaisia fyysisiä kipuja. Jos tukihenkilö on uupunut, ei hän pysty 

auttamaan muita. Itsestään huolehtimisen keinoja ovat mm. ulkoilu, riittävästä 

unensaannista huolehtiminen, ajanvietto läheisten kanssa. Tukihenkilön ei tule 

uhrata koko elämäänsä muiden auttamiseen. (Ekblom & Lehtonen 2010, 41-43.) 

 

 

4.1 Tukihenkilötoiminnan periaatteet 

 

 Tukihenkilö antaa kirjallisen vaitiololupauksen ja sitoutuu salassapito vel-

vollisuuteen 

 Tukihenkilö kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa 

 Tukihenkilö toimii tuettavan ehdoilla 

 Tukihenkilö kunnioittaa tuettavan uskontoa, poliittista näkemystä, arvo-

maailmaa, vakaumusta, kulttuurista arvomaailmaa ja seksuaalisuutta 
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 Tukihenkilö ei esitä hoitotyöhön liittyviä kannanottoja eikä kajoa hoitolin-

jauksiin.  

 Tukihenkilö ei anna katteettomia lupauksia parantumisesta. 

 Tukihenkilö on täsmällinen ja luotettava 

 Tukihenkilötoiminta on palkatonta 

(Koivisto 2010.) 

   

4.2 Vuorovaikutus 

 

Vuorovaikutus perustuu ihmisten väliseen viestintään. Se voi olla sanallista tai sa-

natonta. Sanallinen eli verbaalinen viestintä koostuu sanoista tai kirjoituksista. 

Sanaton eli non-verbaali viestintää ilmentää katseet, ilmeet, eleet, liikkeet, asen-

not, tilan käyttö ja välimatka. Sanaton viestintä on tietoista tai tiedostamatonta. 

Vuorovaikutus tarkoittaa sitä, että palautetta annetaan, palaute havaitaan ja se 

tulkitaan. Palaute tekee viestinnästä vuorovaikutteisen. Jos palaute puuttuu tai 

sitä ei havaita, viestintä muuttuu kaksisuuntaisesta tapahtumasta yksisuun-

taiseksi tapahtumaksi. (Repo & Nuutinen 1994, 18.) 

 

Toisen ihmisen kohtaaminen ei ole suorittamista. Aito kohtaaminen on olemista, 

jakamista ja välittämistä sekä kuuntelemista. Kuuntelemaan ei pysty jos vastaus 

on jo valmiina mielessä. Oman ihmisyyden alttiiksi laittaminen vaatii rohkeutta, 

mutta se on ainoa keino olla ihminen ihmiselle.  Läsnäolo on välttämätöntä jotta 

syntyisi luottamuksen ja välittämisen ilmapiiri. Kun uskaltaa katsoa itseään sil-

miin, silloin pystyy kohtaamaan toisen ihmisen aidosti. Aito kuuntelija käyttää ai-

kaansa kuunteluun, hyväksyy hänet ja tahtoo auttaa. (Mattila 2008, 12-14.) 

 

Toisen tunteet tulee hyväksyä sellaisinaan vaikka ne olisivat ristiriidassa omien 

kanssa. Neuvomista, tulkintaa ja arvostelua tulee välttää. Kuoleman lähetessä ih-

minen kokee monia erilaisia tunteita kuten vihaa, pelkoa, hylkäämisen ja mitättö-

myyden tunnetta, kipua sekä surua. Niitä ei tule yrittää muuttaa vaan tunteille tu-

lee antaa tilaa, sillä kuoleman läheisyys voi tuntua pelottavalta. Kuolemasta on 
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tärkeä puhua koska se helpottaa kuolemanpelkoa. Kuolevan kanssa ei kuiten-

kaan keskustella pelkästään ahdistavista asioista, vaan pyritään tuomaan iloa 

elämään elämän loppuun asti. Kuolevaa voi auttaa löytämään elämän merkityk-

sen muistelemalla hyviä ja mukavia asioita hänen elämänvarreltaan. (Ekblom & 

Lehtonen 2010,31-34.) 

 

 Ydin arvostavassa vuorovaikutuksessa on hyväksyä erilaisuus. Toisten ymmärtä-

misen avain on kuunteleminen. Elämä muuttuu helpommaksi ja erilaisten ihmis-

ten kanssa tulee toimeen, kun ei kanna murhetta muiden ajatuksista. Muut voi-

daan hyväksyä arvokkaina ja järkevinä ihmisinä, vaikka he ajattelevat eri tavoin 

kuin ajattelemme itse. Kaikille ihmisille tulee antaa heille kuuluva arvostus, vaikka 

heidän mielipiteensä eroaisivat omistamme. (Vainio 2009.) 

 

4.3 Suru 

 

Surun määrittäminen käsitteenä on vaikeaa. Suru on moniulotteista ja sillä on 

monia erilaisia tunnusmerkkejä sekä useita eri rinnakkaiskäsitteitä. Synonyymeja 

surulle ovat apeus, alakulo, haikeus, masennus, surullisuus ja surullinen mieli. 

Surulla on siis erilaisia rinnakkaisilmaisuja jotka tekevät sisällöstä selkeytymättö-

män. (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 9.)  Nykysuomen sanakirjan määrittää 

surun näin; Jonkin menetyksen, tapahtuman tai jonkin epämieluisan olotilan ai-

heuttama voimakas ja pitkäkestoinen mielipahan tunne, murhe. (Suomisanakirja 

2013).  

 

Suru on muuttanut muotoansa yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä. 

Suru on asiana yksityinen. Aiemmin se ollut yhteinen kokemus ja tapahtuma yh-

teisössä jolloin yhteisö on surrut yhdessä. Nykyään näyttäisi siltä että suru tekee 

surijan yksinäiseksi ja eristäytyneeksi. Sen tuominen esille ei ole enää yhtä sallit-

tua. Surusta keskusteleminen on vaikeaa ja surraan piilossa. Surevaa ihmistä 

kartellaan koska ei tiedetä mitä sanoa. Voimakkaita tunteita ja niiden ilmaisua pe-

lätään. (Hänninen & Pajunen 2006, 143-144.)  
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Ihminen kokee surun yksilöllisesti sekä suru on jokaiselle ihmiselle ainutlaatui-

nen. Suru pitää sisällään erilaisia tunteita ja asenteita. Se ei ole itsestään ohi me-

nevä ilmiö, vaan asia jonka kanssa ajan myötä oppii elämään. Surulla vaikuttaa 

ihmisen persoonaan ja siihen vaikuttavat aiemmat menetykset sekä aiemmin 

saatu tuki. (Poijula 2002, 18-19.) Surevien auttaminen on inhimillistä tunteella 

tehtävää työtä, johon vaikuttaa sekä auttajien että autettavien omat persoonat. 

(Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 129). 

  

Surulla ei tarkoiteta masennusta, mutta sureva voi olla masentunut. Suru ei ole 

sairaus, masennus on. Suruun auttaa sureminen. Suru saattaa ilmetä myös psy-

kosomaattisesti jolloin se voi ilmetä erilaisina särkyinä, väsymyksenä tai hui-

mauksen tunteena. Surulla voi voi olla hyvin voimakkaitakin tuntemuksia ja se voi 

saada ihmisen miettimään mikä on enää normaalia. Vaikka suru ei olekaan sai-

raus, siihen voi liittyä eritasoista toimintakyvyn huonontumista. (Hänninen & Paju-

nen 2006, 144-149.)  

 

 

5. HYVÄ OPAS 

  

Sosiaali- ja terveysalan tuotteita ovat mm. materiaalinen tuote, palvelutuote tai ta-

varan ja palvelun yhdistelmä. Materiaalinen tuote voi olla esimerkiksi opasvihko-

nen, työkirja, peli tai sarjakuva. (Jämsä & Manninen 2000, 13-14.) Käyttäjän nä-

kökulmasta laadukas tuote vastaa hänen tarpeisiinsa ja tuotteen tuoma vaikutus 

tyydyttää asiakkaan odotuksen mahdollisimman hyvin. Laadukas tuote aiheuttaa 

myös muita vähemmän kielteistä palautetta ja korjaustarvetta. Sosiaali– ja ter-

veysalan tuotteen suunnittelu etenee tuotekehityksen vaiheiden mukaan ja lopul-

lista sisältöä ja ulkoasua koskevat valinnat tehdään varsinaisessa tekovaiheessa. 

Tuotteen asiasisällössä, oppaassa, tulee huomioida kenelle ja mihin tarkoituk-

seen tietoa halutaan välittää. Sisällön tulisi olla selkokielistä. Hyvä jäsentely ja ot-

sikointi selkeyttävät tekstiä. (Emt. 56,127.) 
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Esittämisjärjestys on tärkein oppaan ymmärrettävyyteen vaikuttava seikka. Otsi-

koilla on selkeyttävä ja keventävä vaikutus. Pääotsikolla kerrotaan tärkein asia: 

mitä tämä ohje käsittelee. Väliotsikko hahmottaa, millaisista asioista teksti koos-

tuu. Kappalejaolla osoitetaan, mitkä asiat kuuluvat tiukemmin yhteen. Jos kappa-

leet ovat pitkiä, tulee tekstistä turhan vaikeaselkoista. Virkkeiden ja lauseiden tu-

lee olla ymmärrettäviä. Turha termien ja lyhenteiden käyttö etäännyttää lukijan 

asiasta ja tekee tutunkin asian vieraaksi. viimeistelemätön teksti, jossa on paljon 

kirjoitusvirheitä, hankaloittaa ymmärtämistä. Passiivin käyttöä ohjeessa on mietit-

tävä. Valitse sanat lukijan mukaan, koska oppaan tyypillinen lukija on maallikko. 

Mahdollisuuksien mukaan suositaan käytettäväksi yleiskielen sanoja. Tärkeintä 

on, että opas on lukijalle kirjoitettu. Ohje kannattaa antaa luettavaksi toiselle ihmi-

selle ennen kuin sen julkaisee. Näin teksti muokkautuu parhaaksi mahdolliseksi. 

Yleisneuvoksi sopii kuitenkin se, että tekstin lyhyys ilahduttaa useimpia. Ymmär-

rettävän oppaan on oltava huoliteltu. Tämän lisäksi tekstin luettavuutta lisäävät 

miellyttävä ulkoasu, tekstin asianmukainen asettelu ja sivujen taitto, jotka tukevat 

tiedon jäsentelyä. (Hyvärinen 2005,1769–1973.) 

 

Terveysaineistossa olevan tiedon tulee olla virheetöntä, objektiivista ja ajan ta-

salla olevaa. Käyttäjän on voitava luottaa siihen että tieto perustuu tutkittuun tie-

toon. Aineistossa on näyttävä tekijöiden perehtyneisyys asiaan. Aineisto sisältää 

sopivan määrän tietoa, sillä on tärkeää muistaa että vastaanottajan tiedon omak-

sumiskyky on rajallinen. (Hyvärinen 2005, 1769-1973.)  

 

Ulkoasu on tärkeä osa opasta. Hyvä ja selkeä ulkoasu palvelee oppaan sisältöä. 

Taitto on hyvän oppaan lähtökohta. Hyvin taitettu opas houkuttelee tutustumaan 

sisältöön ja parantaa ymmärrettävyyttä. (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 

53.)  
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6. TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on laatia opas saatto-

hoidon tukihenkilöille Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön. Kehittämistyön 

tavoitteena on lisätä tukihenkilöiden tietoutta saattohoidosta ja annettavasta tu-

esta. Tukihenkilöiden tiedon lisäämisellä parannetaan kuolevan potilaan hoito-

työtä. Kehittämistyön oleellisimmaksi asiaksi nousevat tukihenkilöiden vuorovai-

kutuskeinot kuolevan kohtaamisessa. 

 

 

7.  LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

Luotettavuutta on oleellista arvioida laadullisessa tutkimuksessa. Sitä voidaan 

arvioida luotettavuuskriteereiden mukaan, joita ovat uskottavuus, vahvistetta-

vuus, refleksiivisyys sekä siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2007, 127.) 

 

Uskottavuus tarkoittaa tutkimuksen uskottavuutta sekä sen osoittamista tutkimuk-

sessa (Emt.128). Opinnäytetyön raportin ja oppaan uskottavuutta lisää se, että 

sen sisällön on lukenut useampi tukihenkilö sekä alan asiantuntija. He ovat arvioi-

neet oppaan sisältöä ja soveltuvuutta.  

 

Vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että koko tutkimusprosessi on raportoitu niin, että 

toinen tutkija voi seurata prosessin etenemistä (Emt. 129). Opinnäytetyön raportti 

sisältää koko prosessin kulun, laajan teoriatiedon aiheesta sekä oppaan sisällön. 

Toimeksiantajan toiveita noudatettiin oppaan tekemisessä, jotta se olisi soveltuva 

käyttötarkoitukseensa. Vahvistettavuutta lisäsi myös se, että opinnäytetyön teki-

jöitä oli kaksi jolloin lähteiden valinta, niiden tulkinta sekä tuotettu teksti on kriitti-

sesti arvioitu. 

 

Reflektiivisyys tarkoittaa, että tutkimuksen tekijän tulee olla tietoinen omista lähtö-

kohdistaan tutkijana. Hänen pitää arvioida kuinka hän itse vaikuttaa aineistoon, 

tutkimusprosessiin sekä kuvattava lähtökohdat raportissa. (Emt. 129.) Oppaan 
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olemme suunnanneet tukihenkilöille ja näin pitäneet hoitajan näkökulman poissa 

sisällöstä. 

 

Siirrettävyys merkitsee tutkimustulosten siirrettävyyttä toisiin vastaaviin tilantei-

siin. Lukijan tulee voida arvioida siirrettävyyttä ja silloin hänen on saatava riittä-

västi tietoa tutkimukseen osallistujista ja ympäristöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 

129.) Raportointi osuus sisältää oppaan koko sisällön. Esimerkiksi opas hoitajille 

saattohoitoon voisi sisältää saman käsitteiden määrittelyn ja siltä osin olisi suo-

raan käytettävissä. 

 

Eettiset näkökohdat tulee huomioida riittävästi. Epärehellisyyttä tulee välttää 

koko raportoinnin ajan. Keskeisimpiä seikkoja ovat; muiden tekstiä ei saa plagi-

oida eli lainata ilman lupaa, omia tutkimuksia ei pidä plagioida eikä tuloksia kau-

nistella. Raportoinnin on oltava tarkkaa eikä puutteellisuutta saa esiintyä. Muiden 

tutkijoiden osuus tulee näkyä raportoinnissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2013, 25-27.)  Oppaassa ja raportissa olevat viitteet, lainaukset ja lähteet 

olemme merkinneet JAMK:n raportointiohjeiden mukaisesti ehdottoman tunnolli-

sesti ja tarkasti.    

 

 

8. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on nimitys, joka parhaiten kuvaa 

opinnäytetyötyyppiä, jossa tavoitellaan ohjeistamista, opastamista, toiminnan 

järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisessa näkökulmassa. Toiminnallisen 

opinnäytetyön tavoite on yhdistää ammatillinen teoreettinen tieto ammatilliseen 

työhön kriittisesti erilaisia näkökulmia tarkastellen. Teoreettiseksi näkökulmaksi 

riittää jokin alan käsite ja sen määrittely. Opinnäytetyön tuotos voi olla käytäntöön 

suunnattu opas, ohjeistus tai opastus. Oleellista on määrittää toiminnallisen 

opinnäytetyön tarkka kohderyhmä, ilman sitä toteuttaminen on mahdotonta. 
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Kohderyhmän täsmällisellä rajaamisella työ pysyy laajuudeltaan opinnäytetyön 

mitoissa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9,40-42.) 

 

Tuottamalla toiminnallinen opinnäytetyö työelämälähtöiselle toimeksiantajalle, 

pystyy opiskelija herättämään kiinnostuksen itseensä ja tästä voi olla apua 

työllistymiseen. Tämän avulla opiskelija pääsee luomaan suhteita ja kehittämään 

omia ammatillisia työelämäntaitoja sekä innovatiivisuuttaan. Työelämälähtöinen 

toimeksianto valmistaa opiskelijan vastuuntuntoa ja opettaa projektinhallintaa 

joka sisältää täsmällistä suunnittelua, aikataulutettua toimintaa ja tiimityötä. Tämä 

tukee opiskelijan ammatillista kasvua. (Emt.16.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön ollessa konkreettinen tuote, on raportoinnissa 

käsiteltävä keinoja joilla konkreettinen tuotos saavutetaan. Raportoinnissa tulee 

selvitä mitä, miksi ja miten toiminnallinen opinnäytetyö on tehty. Millainen 

työprosessi on ollut ja millaisiin johtopäätöksiin on tultu. Siitä tulee ilmetä myös 

oman tuotoksen arviointi kokonaisuudessaan. (Emt. 51, 61.) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tulee tehdä tutkivalla asenteella eli silloin 

tarkastellaan aihetta koskevaa tietoperustaa. Tietoperustan ja viitekehyksen on 

noustava oman alan kirjallisuudesta. Omaa työtä ja tekemistä on arvioitava 

kriittisesti sekä koko prosessia tulee arvioida opinnäytetyön raportissa. (Emt. 

154.) 

 

8.2 Opinnäytetyön eteneminen 

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyön toimeksiannon saimme Keski-Suomen Syö-

päyhdistykseltä maaliskuussa 2014. Olimme aiemmin tehneet yhteistyötä heidän 

kanssaan saattohoitoon liittyen, joten toivoimme saavamme heiltä opinnäytetyön 

aiheen. Syöpäyhdistys antoi meille aiheeksi tehdä oppaan saattohoidon tukihen-

kilöille koulutuksen tueksi. Mielestämme opas oli aiheena erittäin mielenkiintoi-

nen. Oppaan piti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti olla valmis syyskuussa 
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2014. Tämä toi haastetta ja kiireen tuntua tietopohjan hakemiselle ja sisällön luo-

miselle oppaaseen. 

 

Olimme mukana saattohoidon tukihenkilöiden tapaamisessa Syöpäyhdistyksellä 

huhtikuussa 2014. Tarkoituksenamme oli kuulostella heidän ajatuksiaan, tarpei-

taan ja ongelmiaan liittyen tukihenkilön toimenkuvaan. Oman haasteensa opin-

näytetyön aloittamiseen toi toisen opiskelijan opiskelu toisessa ammattikorkea-

koulussa. Jätimme maaliskuun 2014 lopulla ideapaperin/opinnäytetyön aihe-eh-

dotuksen molempiin kouluihin. Aloimme oppaan työstämisen käsitteiden valin-

nalla ja niiden määrittämisellä sekä hankkimalla tietopohjaa opasta varten kirjalli-

suutta tutkien. Tiedonhankinta seminaariin osallistuimme huhtikuun lopussa. Tou-

kokuussa kävimme kirjastolla opparisaunassa saadaksemme lisää osaamista tie-

donhankintaan, jonka jälkeen aloimme tekemään opinnäytetyön suunnitelmaa 

kouluille. Laitoimme myös viestiä vapaaehtoistyön ohjaajille Terhokotiin ja Pirkan-

maan hoitokotiin, tukihenkilöille suunnattua kyselyä varten. Tarkoituksenamme oli 

kerätä tukihenkilöiltä tietoa siitä, mitä asioita oppaaseen olisi tarpeellista laittaa. 

 

Opinnäytetyön suunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa 2014. Tässä vaiheessa 

olimme jo saman koulun oppilaita ja opinnäytetyön työstäminen helpottui siltä 

osin. Opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen jälkeen teimme kyselyn tukihen-

kilöille. Saimme tukihenkilöiden yhteystiedot ja lähetimme kyselyt heille kesä-

kuussa. Vastausaika oli lyhyt aikataulusta johtuen. Saatuamme vastaukset heinä-

kuun puolivälissä ja meillä alkoi oppaan varsinainen työstövaihe. Tutkimme erilai-

sia oppaita sekä niiden sisältöä ja sisällysluetteloita. Oppaan sisällön luomiseen 

loi oman vaikeutensa se, ettei vastaavanlaista opasta oltu ennen tehty. Toimeksi-

antaja esitti sisältöön omia kehitysehdotuksia ja rajasi sisältöä, jonka sitten muok-

kasimme lopulliseen muotoonsa. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti oppaan piti olla valmis syyskuussa 2014 

pidettävää tukihenkilökoulutusta varten. Koulutus kuitenkin siirtyi ja se antoi lisä-

aikaa sisällön muokkaukseen. Esittelimme oppaan ja sen käyttötarkoituksen tuki-

henkilökoulutuksessa tammikuussa 2015. Pyysimme Terhokodin ja Pirkanmaan 
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hoitokodin vapaaehtoistyön ohjaajilta sekä Terhokodin kyselyyn vastanneilta tuki-

henkilöiltä kommentteja tekemäämme oppaaseen liittyen. Saamiemme palauttei-

den pohjalta aiomme kehittää opasta parempaan ja tukihenkilöitä entistä parem-

min palvelevaan muotoon.  

 

Opinnäytetyön raportin tekemisen aloitimme marraskuussa 2014. Yleensä teoria-

osuus muodostaa pohjan oppaan tekemiselle, me jouduimme toimeksiantajan 

asettaman aikataulun vuoksi tekemään sen käänteisessä järjestyksessä. Tehdes-

sämme opasta etsimme teoriapohjaa oppaan sisältöä varten. Tästä sisällöstä on 

tietenkin ollut hyötyä raportointiosuutta työstäessämme. Raporttia tehdessämme 

olemme syventäneet ja laajentaneet tietouttamme saattohoidosta ja tukihenkilö-

toiminnasta.  

 

8.3 Toimeksiantajan esittely 

 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry. on kansanterveysjärjestö ja jäsenjärjestönä 

Suomen Syöpäyhdistyksessä. Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan tar-

koituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toteuttaa syöpää ehkäisevää ja 

varhaistoteamistoimintaa sekä syöpää sairastavien ja heidän omaistensa elä-

mänlaatua parantavaa toimintaa. Yhdistys ylläpitää neuvonta-asema- ja tukipal-

velutoimintoja. Yhdistys tuottaa voimavarojen mukaan syöpätyön ammatillisia 

palveluja, jäseniin kohdistuvaa toimintaa ja vapaaehtoistoimintaa. Yhdistys tuot-

taa myös kotihoidon tukihenkilötoimintaa. Sairauden pitkittyessä tai saattohoito-

vaiheessa oleville kotihoidon tukihenkilöt antavat henkistä tukea, auttavat pie-

nissä kodin toimissa ja tukevat omaisten jaksamista. (Keski-Suomen Syöpäyhdis-

tys 2015.) 

 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys on yksi 12:sta Suomen maakunnallisista syöpäyh-

distyksistä, jotka muodostavat Suomen Syöpäyhdistys Ry:n. Syöpäyhdistykseen 

kuuluu myös viisi potilasyhdistystä. Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on 

kannustaa väestöä vastuullisempaan käyttäytymiseen terveyttä edistämällä ja 
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syövästä tiedottamalla. Lisäksi yhdistys ylläpitää syöpäpoliklinikoita, solu- ja ku-

doslaboratorioita sekä antaa tukea tieteellisille syöpätutkimuksille. Syöpäpotilaat 

ja heidän läheisensä saavat myös tukea ja kuntoutusta Syöpäyhdistykseltä. Yh-

distyksen toimintaa tukevat varat tulevat lahjoituksista, keräyskampanjoista, jä-

senmaksuista, testamenteista ja raha-automaattivaroista. (Syöpäjärjestöt 2014.)  

 

 

9. POHDINTA 

 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli laatia opas 

saattohoidon tukihenkilöille Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön. 

Kehittämistyön tavoitteena on lisätä tukihenkilöiden tietoutta saattohoidosta ja 

annettavasta tuesta. Tukihenkilöiden tiedon lisäämisellä parannetaan kuolevan 

potilaan hoitotyötä. Kehittämistyön oleellisimmiksi asioiksi nousivat 

tukihenkilöiden vuorovaikutuskeinot kuolevan kohtaamisessa.  

 

Toimeksi annetun opinnäytetyön avulla luodaan suhteita ja päästään 

kokeilemaan omaa innovatiivisuutta ja kehittämään omia työelämän taitoja. Kun 

opiskelijat ovat opinnäytetyön siinä vaiheessa että tietävät ensisijaisen 

kiinnostuksen kohteen, ottavat he itse yhteyttä alan ihmisiin. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 16,23.) Opinnäytetyömme työelämälähtöinen toimeksiantaja on Keski-

Suomen Syöpäyhdistys. Me olemme tämän projektin aikana kehittäneet 

sosiaalisia-, yhteistyö- ja esiintymistaitoja ja luoneet ammatillista verkostoa 

itsellemme.  

 

Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen kotimaisena keräyskohteena oli saattohoito. 

Tämän hankkeen yksi tärkeä alue on vapaaehtoisten kouluttaminen saattohoidon 

tehtäviin. Saattohoidon saatavuudessa on eriarvoisuutta eri paikkakuntien välillä. 

Yhteisvastuukeräyksen ansiosta useilla alueilla on jo käynnistynyt 

saattohoitohankkeita. (Oikeusministeriö 2014.) Keski-Suomen Syöpäyhdistys 

toteuttaa omalta osaltaan saattohoidon tukihenkilö toimintaa sekä saattohoidon 

tukihenkilöiden kouluttamista Keski-Suomen maakunnissa, näin ollen se on 
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toteuttamassa hyvää ja laadukasta saattohoitoa. Hyvällä saattohoidon 

tukihenkilötoiminnalla parannetaan kuolevan potilaan hoitotyön laatua. Opas 

toimii omalta osaltaan Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden 

työkaluna ja saattohoidon tukihenkilöiden koulutuksen apuvälineenä. 

 

Kun on löytänyt aiheen josta haluaa tehdä opinnäytetyön, on mietittävä tarkkaan 

mitä haluaa aiheesta tietää tai mitä keräämällä aineistolla haluaa osoittaa. 

Valittua aihetta on useimmiten rajattava. (Hirsjärvi ym. 2013, 81.) Raportissa olisi 

hyvä kertoa toimeksiantajan ohjeet tuotteen tekemiseen ja minkälaisia 

vaikutuksia ohjeilla on verrattaessa niitä omiin näkemyksiin tulevasta tuotteesta. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 53.) Saimme oppaan tekemiseen hyvin vapaat kädet 

toimeksiantajan puolesta. Olisimme tehneet oppaan sisällöstä hieman 

laajemman, laittamalla siihen enemmän tietoa mm. kivunhoidosta ja 

vuorovaikutuksesta. Toimeksiantajan toiveesta karsimme sisältöä niin, ettei se 

kasvanut liian suuriin mittapuihin. Tukihenkilöille tekemämme kyselyn 

tarkoituksena oli selvittää mitä asioita heidän mielestään hyvän oppaan tulisi 

sisältää. Koska asia on laaja eikä moninkaan asioihin ole yhtä ainoaa oikeaa 

vastausta, emme saaneet kyselyllä yksiselitteisiä vastauksia. Tukihenkilöiltä 

saamamme vastaukset kyllä tukivat kirjallisuus tietoa ja vastaukset laittoivat 

meitä pohtimaan ja analysoimaan niitä. Meidän oma ajattelumme avartui näiden 

myötä. Emme pohjanneet opasta saamiimme vastauksiin. 

 

Taustatietoa opasta varten kartuttaessa selvisi, ettei vastaavanlaista opasta oltu 

aiemmin Suomessa tehty. Halusimme saada tietoa minkälainen hyvän oppaan 

tulisi olla. Hyvän oppaan kriteereiden mukaisesti oppaassamme on kerrottu mihin 

tarkoitukseen ja kenelle opas on suunnattu. (Jämsä & Manninen 2000,14.) Opas 

on kirjoitettu sinä-muotoon kohdistaaksemme viestin juuri tukihenkilölle. 

Asiasisältö etenee loogisessa järjestyksessä, liittäen näin asiat toisiinsa. 

Lukemista helpottaa käyttämämme pää- ja väliotsikot. Kappaleet ja virkkeet ovat 

lyhyitä ja ytimekkäitä. Asiasisältö on helposti ymmärrettävää, koska vaikeat 

vierasperäiset sanat on jätetty pois sillä opas tarkoitettu maallikoiden käyttöön. 

Opasta on luetutettu sekä toimeksiantajalla, Pirkanmaan hoitokodin ja Terhokodin 
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vapaaehtoistoiminnan ohjaajilla että tukihenkilöillä. Oppaan sisältämä tieto on 

konkreettista ja luotettavaa. Kappalejaot ovat lyhyitä ja ulkoasuun on panostettu 

oman osaamistaitojen asettamissa rajoissa.  Tavoitteena on tuotteen erottuminen 

muista vastaavista tuotteista ollen persoonallinen ja yksilöllinen. (Hyvärinen 

2005.) Koska vastavanlaista opasta ei aiemmin ole tehty, täyttyvät kriteerit 

persoonallisuudesta ja yksilöllisyydestä oppaan ollessa uniikki. 

 

Opinnäytetyö muodostuu raporttiosuudesta ja oppaasta. Kahden ison asian 

yhdistäminen yhteen opinnäytetyöhön vaatii opiskelijoiden täyden huomion, 

kumpaakaan osiota ei voi tehdä välinpitämättömyydellä vaan suurella pieteetillä. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 83.) Aikataulun salliessa olisimme aloittaneet työnteon 

teoriapohjan keräämisellä raportti osuutta varten ja tämän jälkeen kasanneet 

tiedon oppaaseen.   

 

Oppaan merkitys toimeksiantajalle on hyvin tärkeä ja hyödyllinen koska opas on 

jo käytössä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämien saattohoidon 

tukihenkilöiden koulutuksissa. Opasta käytetään tukihenkilöiden työkaluna heidän 

aloittaessaan toimintaansa sekä heidän jo toimiessa tukihenkilöinä.   

 

Soveltamismahdollisuudet ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Opasta voivat hyödyntää myös saattohoitoa tekevät alan ammattilaiset. Heidän 

olisi hyvä nähdä saattohoidossa oleva potilas myös maallikon silmin sekä hyvä 

miettiä kivunhoidollisia keinoja myös ei-lääkkeellisestä näkökulmasta. Näin 

hoitaja voisi laajentaa omaa näkökulmaansa. Jatkotutkimusehdotuksena olisi 

hyvä selvittää onko opas toiminut hyödyllisenä apuvälineenä tukihenkilöille ja 

mitä tietoa oppaaseen olisi tarpeen lisätä. Lisäksi jatkokehitysehdotuksena voisi 

tehdä oppaasta päivitettävän internet-version, josta saisi yksityiskohtaisempaa ja 

tarkempaa tietoa hyperlinkkien avulla. 
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Liite 1 

 

HOITOTAHTO 

Minä                                                                                                                                                                      

(henkilötunnus) 

olen laatinut tämän hoitotahdon siltä varalta, että joutuisin tilaan, jossa en kykene millään tavoin 

ilmaisemaan hoitoa koskevaa tahtoani. Seuraavat rastitut (x) kohdat ilmaisevat tahtoni. 

            Jos olen sairastunut tai vammautunut vaikeasti ja parantumattomasti minua ei saa elvyt-

tää, mikäli se lääketieteellisesti arvioiden johtaa siihen, että minulla ei ole toimintakykyistä ja itse-

näistä elämää. 

            Jos olen sairastunut vaikeasti ja parantumattomasti, on minua hoidettava sairauden en-

nuste huomioon ottaen siten, että ei tehdä sellaisia tutkimuksia ja hoitoja, jotka vain aiheuttavat ja 

pidentävät kärsimyksiä. 

            Minulle on aina annettava riittävä oireenmukainen hoito (esim. kipulääkitys) riippumatta 

sen vaikutuksesta elinaikani pituuteen. 

           Päätettäessä hoidostani pidän tärkeämpänä elämäni laadun varmistamista, kuin pitkittä-

mistä. 

Lisäksi tahdon, että                                                                                                                                                                       

 

 

 

Paikka ja aika                                                 Allekirjoitus 

 

 

 

Täten todistamme, että yllä mainittu henkilö on omakätisesti allekirjoittanut tämän hoitotahto-

asiakirjan ja ilmoittanut sen olevan hänen vakaa tahtonsa. 

 

Paikka ja aika 

 

Allekirjoitus                                                   Allekirjoitus 

 

Nimenselvennys                                             Nimenselvennys 
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