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Haluamme mahdollistaa kaikille asiakkaillemme arvokkaan elämän 
loppuvaiheen, joka vastaa heidän omia toiveitaan ja suosituksia. Olemme 
yhdessä Espoon kaupungin, Hangon kaupungin, Inkoon kunnan, Kauniaisten 
kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Lohjan kaupungin, 
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Raaseporin kaupungin ja Siuntion kunnan 
kanssa valmistelleet tämän toimintaohjeen. Noudatamme toimintaohjeen 
mukaisia periaatteita Länsi-Uudenmaan hoivakodeissa, ikääntyneiden 
ympärivuorokautisessa hoidossa. 
 
 
 

1. Elämää loppuun saakka  
 

Autamme asiakkaitamme elämään mahdollisimman hyvin ennen kuolemaa 
sekä kuolemaan arvokkaasti ja turvallisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus 
yksityisyyteen ja omaan huoneeseen kuoleman lähestyessä. Läheiset voivat 
viettää aikaa ja yöpyä asiakkaan luona.  

 
Asiakas saa elää hoivakodissa elämänsä loppuun saakka. Hoivakodit ovat 
perustason saattohoitoyksiköitä (kuva 1.), jossa kuoleva asukas voi kokea 
olevansa turvassa, sillä henkilöstö on läsnä ja tavoitettavissa ympäri 
vuorokauden. Vältämme turhia siirtoja ja kuljetuksia, ja siksi järjestämme 
palvelut sekä hyvän hoidon ja huolenpidon hoivakodissa. 
 

 

Toimiva palveluketju 
 

Huolehdimme siitä, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketju 
toimii. Yksiköissä on kuvattu asiakkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
palveluketju. Palveluketjussa on määritelty lääkärin konsultointi virka-aikaan 
ja virka-ajan ulkopuolella. Jokaisessa yksikössä on nimetty 
saattohoitovastaava, joka on perehtynyt palliatiiviseen hoitoon ja 
saattohoitoon. Omahoitajat voivat pyytää neuvoa ja tukea 
saattohoitovastaavalta. Palveluketjussa on määritelty suunnitelma 
akuuttitilanteita varten, joka sisältää tarvittavan lääkityksen sekä tiedon 
hoidosta vastaavasta tahosta ja konsultoitavan erityistason yksiköstä. 
Henkilöstö tuntee asiakkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
palveluketjun.  
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Kuva 1. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen malli Länsi-Uudellamaalla.  
Mukaillen Saarto & Lehto (2019). 

 
 

2. Mahdollistamme omien toiveiden mukaisen elämän 
loppuvaiheen  

  
Kuolevan asiakkaan tukeminen alkaa hyvästä hoitosuhteesta, joka pohjautuu 
rehellisyyteen, avoimuuteen, välittämiseen, turvallisuuden tunteen luomiseen 
ja jatkuvuuteen. Tunteista ja toiveista on hyvä puhua avoimesti. Tunnemme 
asiakkaamme ja mahdollistamme hänen omien toiveidensa mukaisen elämän 
loppuvaiheen.  

 
 

Yhteistyöneuvottelu 
 

Kun asiakas muuttaa yksikköön, järjestämme yhteistyöneuvottelun. 
Yhteistyöneuvottelussa selvitämme, onko asiakkaalla hoitotahtoa, mitä hän 
toivoo elämän loppuvaiheen hoidolta ja haluaako hän keskustella kuolemaan 
liittyvistä asioista. Voimme kysyä, millaisia kuolemaan liittyviä ajatuksia, 
toiveita ja pelkoja asiakkaalla on. Kirjaamme tiedot asiakastietojärjestelmään. 
Huomioimme myös sen, millaisia kuolemaan liittyviä ajatuksia, toiveita ja 
pelkoja omaisilla on.  
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Kun asiakkaan vointi muuttuu oleellisesti, järjestämme uuden 
yhteisneuvottelun, jossa käsittelemme asiakkaan elämän loppuvaiheen 
ennakoivaa hoitosuunnitelmaa. Kerromme avoimesti ja rehellisesti 
sairaudesta, hoidosta, hoitolinjauksista ja kivun hoidosta.  
 
 

Hoitotahto  
 

Selvitämme asiakkaan hoitotahdon joko asiakkaalta itseltään tai tarvittaessa 
hänen edustajaltaan. Hoitotahto kertoo, mitä asiakas toivoo tulevasta 
hoidostaan, jos hän ei itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Hoitotahto 
voi sisältää toiveita esimerkiksi hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä seikoista. 
Kirjaamme asiakastietojärjestelmään tiedon asiakkaan kirjallisesta 
hoitotahdosta ja suullisesti annetusta tahdonilmaisusta. 
 
Hoitotahdosta tulee ilmetä, että asiakas on ilmaissut kantansa täydessä 
ymmärryksessä ja vapaasta tahdosta. Asiakas voi tehdä hoitotahdon etenevän 
muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Hän voi muuttaa hoitotahtoaan tai 
poistaa sen kokonaan. Jos asiakas ilmaisee hoitotahdossaan kieltäytyvänsä 
aktiivisesta hoidosta, tämä kannanotto on lääkäreitä ja muita 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä sitova sekä omaisia ohjaava. 
Hoitotahdosta voidaan poiketa, jos on vahva syy epäillä, että hoitotahto on 
perustunut asiakkaan väärään käsitykseen esimerkiksi sairauden luonteesta ja 
hoitoon liittyvistä seikoista tai jos on ilmeistä, että asiakkaan tahto on 
muuttunut. 
 

 
Hoitotoiveet 

 
Kunnioitamme asiakkaan toiveita elämän loppuvaiheen hoidossa. Tarkistamme 
asiakkaalta säännöllisesti, millaisia hoitotoiveita hänellä on, ja otamme 
huomioon asiakkaan voinnin muutokset. Yksikössä on määritelty, miten 
asiakkaan hoitotoiveet selvitetään.  
 
Jos asiakas ei ole tehnyt hoitotahtoa, on erityisen tärkeää selvittää, mitä hän 
toivoo elämän loppuvaiheen hoidolta. Jos asiakas ei pysty itse ilmaisemaan 
toiveitaan, keskustelemme hänen omaistensa ja läheistensä kanssa.  
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Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma 
 

Asiakas saa hoitoa aina yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelmansa 
mukaisesti. Päivitämme hoito- ja palvelusuunnitelman, kun asiakkaan vointi 
muuttuu olennaisesti.  
 
Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma on syytä tehdä viimeistään 
silloin, kun vaikean sairauden etenemiseen ei enää voida merkittävästi 
vaikuttaa (kuva 2). Asiakkaan elämän loppuvaiheen ennakoiva 
hoitosuunnitelma perustuu asiakkaan hoitotahtoon, hänen terveydelliseen 
tilaansa ja hänen lääketieteelliseen ennusteeseensa. Keskustelemme 
ennakoivasta hoitosuunnitelmasta asiakkaan, hänen läheistensä ja 
terveydenhuollon ammattilaisten välillä. 
 
Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelmaan kirjaamme asiakkaan 
toiveet ja tarpeet, hoitolinjaukset ja -rajaukset sekä kaiken inhimillisen 
huolenpidon ja tuen kuolevalle asiakkaalle ja hänen omaisilleen.  
 
Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma sisältää: 
 

– hoitolinjauksen 
 

– hoidonrajaukset 
 

– hoitotahdon 
 
– toiveet siitä, miten ja missä asiakasta hoidetaan 
 
– suunnitelman akuuttitilanteita varten, sisältäen tarvittavan lääkityksen 

 
– hoidosta vastaavan tahon 

 
– konsultoitavan erityistason yksikön. 

 
 

 

Hoitolinjaukset: Palliatiivinen hoitolinjaus ja saattohoitopäätös 
 

Hoitolinjaus (kuva 2.) määrittelee hoidon tavoitteen, joka turvaa asiakkaalle 
hänen arvojensa ja toiveidensa mukaisen ja lääketieteellisesti perustellun 
parhaan mahdollisen hoidon. Palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä ja 
saattohoidosta keskustelemme asiakkaan kanssa; jos hän ei pysty 
päättämään hoidostaan itse, keskustelemme läheisten kanssa. Palliatiivisella 
hoidolla ja saattohoidolla ehkäisemme ja lievennämme asiakkaan ja hänen 
läheistensä kärsimystä sekä vaalimme heidän elämänlaatuansa. 
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Asiakkaan hoitolinjaus on kirjattu asiakastietojärjestelmään. Teemme 
asiakastietojärjestelmään merkinnät myös palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä 
ja saattohoitopäätöksestä. Merkinnästä on käytävä ilmi päätöksen tehnyt 
lääkäri, päätöksen lääketieteelliset perusteet, asiakkaan ja/tai läheisen kanssa 
asiasta käydyn keskustelun sisältö ja asiakkaan ja/tai omaisen kannanotto 
päätökseen. Hoidon loppuvaiheessa palliatiivinen hoito muuttuu usein 
saattohoidoksi. 

 
Palliatiivinen hoitolinja (ICD-10 koodi Z51.5) Palliatiivisella hoitolinjalla 
tarkoitetaan sairauden vaihetta, jossa taudin kulkuun ei enää voida 
olennaisesti vaikuttaa ja hoidon ensisijainen päämäärä on lievittää kärsimystä 
ja vaalia elämänlaatua. Palliatiivinen hoito eli oireita lievittävä hoito kuuluu 
kaikkiin sairauden vaiheisiin hoitolinjauksesta riippumatta. 

 
Saattohoito (ICD-10 koodi Z51.5) Saattohoitopäätös on lääketieteellinen 
päätös, joka tehdään, kun asiakkaan arvioidaan olevan kuolemassa lähipäivinä 
tai -viikkoina. Päätöksen tekee asiakasta hoitava lääkäri keskusteltuaan 
asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa joko kasvotusten, puhelimitse tai 
sairaanhoitajan kautta. Kyseessä voi olla tilanteen vaatima hoitolinjapäätös tai 
pitkän prosessin lopputulos. 
 

 

 
Kuva 2. Hoitolinjaukset sairauden eri vaiheissa. Mukaillen Lehto ym. (2019) 

 
 
 
Hoitolinjaukseen kuuluu myös hoidon rajaaminen eli hyödyttömien tai vain 
kärsimystä lisäävien hoitojen välttäminen. Hoidon rajaukseen tarvittavat 
päätökset koskevat esimerkiksi elvytystä, tehohoitoa, hengitystukea, 
sairaalasiirtoja, antibioottihoitoa, nesteytys- ja ravitsemushoitoa, 
verituotteiden käyttöä, diagnostisia tutkimuksia ja toimenpiteitä. 
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Kerromme saattohoidossa olevalle asiakkaalle ja hänen suostumuksellaan 
myös läheisille ymmärrettävästi hoitopäätösten perusteet ja sen, miten ne 
vaikuttavat hoitoon. Yhteisymmärryksessä keskustellen tehdyt hoitopäätökset 
antavat asiakkaalle ja läheisille mahdollisuuden keskittyä asiakkaan oireiden 
helpottamiseen ja kuolemaan valmistautumiseen tutussa ja turvallisessa 
ympäristössä. 
 
 

3. Pidämme huolta hyvästä olosta  
 

Saattohoidossa olevan oirehoito 
 

Asiakkaat kärsivät usein erilaisista oireista kuoleman lähestyessä. 
Tunnistamme saattohoidossa olevan asiakkaan oireet ja käytämme oireita 
lievittäviä hoitomuotoja. Yleisimpiä oireita ovat hengenahdistus, yskä, 
pahoinvointi, ummetus, nielemisvaikeudet, nesteen kertyminen vatsaonteloon 
(askites), kuivuminen, suun kuivuminen ja kipu, kuihtuminen ja 
ruokahaluttomuus, poikkeava uupumus, masennus ja ahdistuneisuus sekä 
äkillinen sekavuustila (delirium). 

 
Huolehdimme saattohoidossa olevan asiakkaan hyvästä perushoidosta, kuten 
ihon- ja suunhoidosta, liman poistamisesta, hengenahdistuksen 
helpottamisesta, pahoinvoinnin estämisestä, vatsan toiminnasta ja 
puhtaudesta. 
 

 

Kivunhoito 
 

Yksikössä on vakioitu kivunhoidon prosessi, joka on henkilöstön tiedossa. 
Henkilöstö tunnistaa kivun ja tietää kivunhoidon periaatteet.   

 
Kivun säännöllinen arviointi ja kirjaaminen ovat hyvän hoidon perusedellytys. 
Kivusta tulee kirjata sen voimakkuus, vaikutus toimintakykyyn, mielialaan, 
liikkumiseen ja nukkumiseen, luonne, mahdolliset tuntohäiriöt, sijainti, 
esiintymisaika ja läpilyöntikivun esiintyminen.  

 
Arvioimme kivun voimakkuutta yleisesti käytetyillä mittareilla. Ensisijaisesti 
kysymme asiakkaalta itseltään kivusta. Jos asiakas ei pysty ilmaisemaan 
kipua, käytämme PAINAD – kivun seurannan mittaria, jolla havainnoimme 
asiakkaan ilmeitä, eleitä, ääntelyä ja asentoa.  
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Yksikössä on määritelty käytössä olevat kipumittarit. Esimerkkejä yleisesti 
käytetyistä kipumittareista:  
 
Kun asiakas kykenee itse arvioimaan kipua: 

• numeerinen asteikko 0–10 (numerical rating scale, NRS) 
• kipujana (visual analogue scale, VAS) 
• sanallinen arvio (verbal rating scale, VRS).  

 
Kun asiakas ei kykene itse arvioimaan kipua: 

• PAINAD – kivun seurannan mittari. 
 
 
Kivunhoitoon tarvitaan hyvä ja riittävä kipulääkitys. Lääkäri valitsee 
kipulääkityksen kivun voimakkuuden ja luonteen mukaisesti, ja annos 
määritetään yksilöllisesti. Arvioimme säännöllisesti kipulääkityksen vastetta ja 
haittavaikutuksia. Huolehdimme kivunhoidosta tarvittaessa erityistason tuella.  
 
Huolehdimme asiakkaan kivun lääkehoidosta saattohoidossa. Yksikössä voi 
olla akuuttilääkevarasto, joka on tarkoitettu ennakoimattomiin ja äkillisiin 
tilanteisiin. Akuuttilääkevaraston lääkevalikoima on suppea ja se sisältää vain 
välttämättömät, kiireellisesti tarvittavat lääkkeet. Akuuttilääkevaraston 
käyttöperiaatteet on kuvattu tarkemmin yksikön lääkehoitosuunnitelmassa. 

 
 

Lääkkeettömät hoitokeinot 
 

Käytämme lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja lääkehoidon rinnalla. 
Lääkkeettömiä kivun hoitokeinoja ovat esimerkiksi hyvä ja levollinen asento 
vuoteessa, istuminen huoneessa ja parvekkeella, mieliruokien saaminen, 
miellyttävä lämpötila, tuuletus, rauhallinen uni, levollinen mieliala sekä 
mielimusiikki. 

 
 

Psykososiaalinen tuki 
 

Epämukavuus tai huono olo eivät aina johdu fyysisistä oireista. Erilaiset 
elettyyn tai elämättömään elämään liittyvät asiat saattavat vaivata mieltä ja 
ilmetä akuuttina pulmana, jonka ratkaisemiseen tarjoamme apua ja tukea. 
Kuolevan henkilön yleisimpiä psyykkisiä oireita ovat masennus, ahdistus, 
pelkotilat, unettomuus ja delirium eli sekavuustila.  
 
Hoidon laadun ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että hoitoon osallistuvan 
henkilöstön ja asiakkaan sekä hänen läheistensä välinen vuorovaikutus sujuu. 
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Hyvässä kohtaamisessa on tärkeää tasavertaisuus ja myönteinen tunteille 
vapaa ilmapiiri. Rauhallinen kahdenkeskeinen läsnäolo ja hiljaisuuden 
sietäminen ovat usein lähtökohtana sille, että asiakas ottaa esiin kipeitä ja 
henkilökohtaisia asioita. 
 
Lähestyvään kuolemaan voi liittyä monenlaisia tunteita, kuten surua, vihaa, 
katkeruutta, pelkoa, pettymystä, häpeää, syyllisyyttä, avuttomuutta ja 
turvattomuutta. Tunteiden avulla ihminen käsittelee myös sairauttaan ja 
kuolemaa. Työntekijä voi auttaa tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä.  
 
Saattohoitotilanteissa huomioimme kuolevan sanallisia sekä sanattomia 
tunteita ja reaktioita. Asiakkaalle voi puhua käyttäen lyhyitä lauseita ja 
tuttuja, tavallisia sanoja. Katsekontakti, ilmeet, kosketus, läheisyys ja 
äänensävyt kertovat sen, mitä ei sanoilla voida tuoda esiin. Lempeä kosketus 
rauhallisen juttelun kera tuo turvallisuutta ja kertoo, että joku on läsnä. Emme 
jätä asiakasta yksin, vaikka hän ei päästäisi lähelleen. Käymme hänen 
luonaan, vaikka lyhyestikin. 

 
Otamme huomioon myös kulttuuriset erityispiirteet. Tarvittaessa kysymme 
asiakkaalta tai hänen läheisiltään, miten asiakkaan kulttuurissa on tapana 
toimia. 
 

 

Henkinen ja hengellinen tuki 
 

Henkisyys käsittelee elämän arvoihin, elämän tarkoitukseen ja olemassaoloon 
liittyviä kysymyksiä. Hengellisyys on osa henkisyyttä. Kunnioitamme asukkaan 
vakaumusta ja huolehdimme hänen henkisestä hyvinvoinnistaan. Jokaisella on 
kuoleman lähestyessä oikeus saada katsomuksensa ja kulttuurinsa mukaista 
tai hengellistä tukea. Saattohoidon tavoitteena on lähtörauha. 

  
Henkistä ja hengellistä tukea voi tarjota sairaalasielunhoitaja, muu hengellisen 
tuen asiantuntija tai vapaaehtoinen tukihenkilö. Asiakkaalla on halutessaan 
mahdollisuus osallistua mm. henkisiin harjoituksiin, ehtoolliseen ja rippiin 
(kuva 3). Yksikössä on perustietoa eri uskontokuntien ja kulttuurien 
edustajien hoidosta. Yksikössä on tiedossa, mistä hengellistä tukea voi saada.  
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Kuva 3. Hengellinen hoito. Mukaillen Karvinen, Lipponen & Sipola (2020). 
 
 
 

4. Olemme läheisten tukena  
 

Toivotamme läheiset tervetulleiksi, kysymme heidän kuulumisensa ja 
annamme ajantasaista tietoa, mikäli asiakas on antanut siihen luvan. 
Kerromme heille saattohoidosta ja lähestyvän kuoleman merkeistä. Varaamme 
tarvittaessa ammattitulkin ja riittävästi aikaa keskusteluun, jotta asiakas ja 
läheiset saavat riittävästi tietoa omalla kielellään.  
 
Sovimme läheisten kanssa, missä tilanteissa ja milloin olemme heihin 
yhteydessä. Kirjaamme tiedon yhteyshenkilöstä ja toivotusta 
ilmoittamisajankohdasta asiakastietojärjestelmään.  

 
Kohtaamme läheiset avoimesti. Annamme heille aikaa ja kuuntelemme heitä. 
Huomioimme myös lapset heidän ikätasonsa mukaisesti. Läheiset saattavat 
tarvita enemmän tietoa tai tukea kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen. Kun 
aloitamme keskustelun ajoissa, läheisillä on mahdollisuus järjestää elämäänsä 
siten, että he voivat halutessaan olla läsnä ja osallistua kuolevan hoitamiseen. 
Omaiset voivat auttaa esimerkiksi ruokailussa ja peseytymisessä tai lukemalla 
asiakkaalle. He voivat myös vain olla hiljaa vierellä.   

 
Kuoleman jälkeen läheiset saavat hyvästellä vainajan kiireettömästi. 
Kannustamme läheisiä keskustelemaan henkilöstön kanssa, jos heillä on 
hoitoon tai kuolemaan epäselviä asioita tai ikäviä kokemuksia. Tarjoamme 
läheisille psykososiaalista tukea. Yksikössä on yhteystiedot seurakunnan 
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tarjoamaan tukeen (henkilökohtainen keskustelu, sururyhmät), sekä 
terveyspalveluiden psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Ohjaamme ja 
neuvomme läheisiä hautaamiseen liittyvissä asioissa.  
 
Yhteydenotto läheisiin suruaikana kuuluu hyvään saattohoitoon. Jos läheinen 
haluaa, voimme sopia puhelinsoiton noin kuukauden kuluttua kuolemasta. 
Silloin voimme tarkistaa, tarvitsevatko läheiset tukea tai ohjausta.  
 
 

5. Kunnioitamme  
   

Yksikön saattohoitosuunnitelmassa on kirjalliset ohjeet vainajan laittamisesta. 
Asettelemme vainajan arvostavasti ja kunnioittavasti viimeiselle matkalla. 
Vainajan laittamisessa huomioimme kiireettömyyden. Tarjoamme omaisille 
mahdollisuutta olla mukana vainajan laittamisessa. Vainaja voidaan myös 
pukea omiin vaatteisiinsa. Ennen kuin omaiset tulevat mukaan, 
valmistaudumme vainajan laittamiseen perehtymällä yksikössä oleviin erillisiin 
ohjeisiin. Huolehdimme ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, esimerkiksi 
kukkasin ja kynttilöin. 

  
Muistamme asiakasta kuoleman jälkeen. Yksikkö voi omien käytäntöjensä 
mukaisesti muistaa asiakasta esimerkiksi suruliputuksella, muisteluhetkellä tai 
muulla haluamallaan tavalla.  
 
 

6. Pidämme yllä osaamistamme 
 

Yksikön osaamisen varmistaminen 
   

Luomme yksikössä toimivat rakenteet. Saattohoitotilanteissa varmistamme, 
että henkilöstöä on riittävästi. Hyödynnämme vapaaehtoisia etenkin, jos 
asiakkaalla ei ole omaisia tai läheisiä. Yksikössä on vapaaehtoistyöntekijöiden 
yhteystiedot. Järjestämme yksikössä säännöllisesti palliatiivisen hoidon ja 
saattohoidon koulutusta. Saattohoito on osa yksikön perehdytyssuunnitelmaa. 
Tunnistamme yksikössä saattohoidon kehittämistarpeet ja suunnittelemme 
kehittämistoimenpiteitä. 

 
Yksikössä on kirjallinen saattohoitosuunnitelma, joka on kirjallinen 
toimintaohje saattohoidon toteuttamisesta. Saattohoitosuunnitelma sisältää 
tarkemman määrittelyn palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketjusta 
sekä kuoleman toteamisesta ja vainajan laittamisesta. Henkilöstö on 
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perehdytetty ohjeisiin. Yksikössä on nimetty saattohoitovastaava. Henkilöstön 
on todennettava saattohoito-osaamisensa esimerkiksi koulutussuunnitelmin, 
koulutukseen osallistumistodistuksin tai THL:n saattohoitopassin kaltaisen 
työkalun avulla (verkkokoulut.thl.fi). 

 

 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen 

 
Tunnistamme lähestyvän kuoleman ja teemme asiakkaalle elämän 
loppuvaiheen hoitosuunnitelman sekä saattohoitopäätöksen oikea-aikaisesti.  
 
Hallitsemme yleisimpien oireiden, kuten kivun, hengenahdistuksen, 
pahoinvoinnin ja ahdistuneisuuden hoidon. Yksikössämme on riittävä määrä 
lääkeluvallisia työntekijöitä. Hallitsemme lääkehoidon sekä lääkkeettömät 
menetelmät. Konsultoimme tarvittaessa erityistasoa (kuva 1.) hoidon 
toteuttamisessa.  
 
Osaamme kohdata kuolevan ja hänen läheisensä sekä eri kulttuuritaustaisia 
ihmisiä. Tunnistamme asiakkaan ja hänen läheistensä psykososiaalisen tuen 
tarpeet ja huomioimme ne hoidossa.   
 
 

Henkilöstön tukeminen ja jaksaminen 
 

Kuoleman hyväksyminen on kuolevan hoidon perusasia. Kuolevan hoitaminen 
voi olla fyysisesti ja henkisesti raskasta. Tunnistamme ja ymmärrämme omia 
tunnereaktioitamme. Se auttaa jaksamaan työssä ja välttämään 
myötätuntouupumusta. Myötätuntouupumus on seurausta toistuvasta 
empaattisesta vuorovaikutuksesta kriisiin joutuneen ihmisen kanssa tai 
kärsimyksen muusta todistamisesta, jolloin asiakkaan kokemukset siirtyvät 
työntekijälle.  
  
Työyhteisössämme on sovittu malli työyhteisökohtaiseen purkukeskusteluun, 
jolloin käymme läpi saattohoitoon ja hoitotyöhön liittyviä tilanteita sekä 
kokemuksiamme ja tunteitamme. Käsittelemme jokaisen kuoleman 
työyhteisössä. Yhteisellä käsittelyllä mahdollistamme tilanteista ja toisilta 
oppiminen. Työntekijöille on tarjottava mahdollisuus työnohjaukseen ja 
psyykkiseen tukeen. 
 
 
 

  

https://verkkokoulut.thl.fi/login/index.php
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