
Kuoleman lähellä 

3.4. Kotka 

 
sh Minna Tani  

KymSy 



Hyvästi jää, on vaikeaa 

Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa 

Kun kevät saapuu nauraen 

Kukka kaunis jokainen, 

mä luonas oon kun näet sen  



Sairastumisen merkityksestä (Leena Rosenberg-Ryhänen) 

 

kriisin paikka – perusturvallisuus horjuu 

kulttuuri, kasvatus, ratkaisumallit 

tulevaisuuden tavoitteet romahtavat 

pelot, ahdistus, syyllisyys, ennakkoluulot 

itsetunto - minuus 

parisuhde 

seksuaalisuus 

perhe ja läheiset 



PERHEEN ROOLI SAATTOHOIDOSSA: 

 

•Perhedynamiikka  

 

•Parisuhde (roolien muuttuminen) 

 

•Lapset (roolien muuttuminen) 

 

•Ulkopuolinen apu 

 

•Taloudelliset seikat 

 

•Perheenjäsenten jaksaminen   

 

koska elämä ei pysähdy 

 



Omaisten näkökulma hyvästä hoidosta  
(Terveydenhuollon lisensiaatti Terhikki Miettinen,  Palliative Care through Relatives' Eyes 

Kuolevan potilaan palliatiivinen hoito omaisen arvioimana ) 

•Hyvä ja luotettava hoitosuhde 

•Kommunikaation helppous 

•Potilaan toiveiden huomioiminen 

•Huumori 

•Osallistuminen hoitoon niin halutessa 

•Onnistunut kivunhoito 

•Mahdollisimman hyvin hoidetut oireet ja ongelmat 

•Rehellinen ja ajan tasalla oleva informaatio 

•Hoitohenkilökunnan positiiviset piirteet: kyky myötäelämiseen, 

iloitseminen ja sureminen potilaan ja omaisten kanssa 

•Hoitopaikan ilmapiiri 

•Hoitohenkilökunnan tiedot ja tapa soveltaa tietojaan käytäntöön 



Minä muistan sinut. 

Minä muistan kuinka katsoit häntä, 

joka oli minulle niin rakas. 

Minä muistan kuinka kosketit häntä, 

kiireettä, lämpimästi. 

Minä muistan kuinka puhuit hänelle 

kuin ihmiselle, rujoudesta huolimatta. 

Minä muistan kuinka kysyit minulta 

kuinka jaksan. 

Minä muistan sinut - aina 

 



Kysymys ”Miten voit?” 

- aikaa jäädä kuuntelemaan vastaus 

 

- kysymykset pitävät käsittelyä auki, auttajan oma mielipide ja 

lohdutuskin sulkee käsiteltävän asian 

Miten minä haluaisin itseäni 

hoidettavan? 



TE KYSYTTE MINULTA MIKÄ MINÄ 

OLEN 

MINÄ OLEN KAIKKI SE  

MINKÄ MINÄ TIEDÄN. 

 

KYSYTTE MINULTA KUN OLEN 

MATKALLE LÄHDÖSSÄ 

KUINKA KAUAN OLEN POISSA 

OLEN POISSA SIIHEN ASTI KUN TAAS 

OLEN TÄÄLLÄ 

 

TE KIUSAATTE MINUA 

MIELETTÖMILLÄ KYSYMYKSILLÄNNE 

 

HAASTATTELETTE MINUA 

 

KUN OLEN LÄHDÖSSÄ TIETÄMÄÄN 

MITÄ NYT EN TIEDÄ 

 

 

 

P. SAARIKOSKI 





Saattohoitopäätös hoitotyön näkökulmasta 

 

potilaan tavoitteet voidaan asettaa 
yksilöllisesti 

hoitajan työtä selkeyttävä päätös 

hoitajalla mahdollisuus pohtia mitä voi tehdä 
potilaan elämänlaadun kohentamiseksi ja 
läheisen tukemiseksi 

Mahdollisuus keskittyä jäljellä olevaan aikaan 
ja mahdollisuus valmistautua kuolemaan 
(Karoliina Nikula) 

 

Sairaanhoitaja ja kuolevan hoito: Grönlund, Anttonen, Lehtomäki 

 

 



Kuolevan tarpeet 

Fyysiset tarpeet 

  ”Minuun koskee, minä kärsin!” 

Psyykkiset tarpeet 

  ”Miksi minun täytyy kuolla?! Minä en ole vielä  valmis 

kuolemaan!” 

Hengelliset tarpeet 

  ”Onko Jumalaa olemassa kun tekee minulle 

 tämän?” 

Sosiaaliset tarpeet 

  ”Minä en pelkää kuolemaa, pelkään ikävää,  kuinka 

mieheni jaksaa vaimottomana, kuinka  pienet 

lapseni äidittöminä?” 



olenko aidosti läsnä, uskallanko kohdata 
hänet? 

olenko vai teenkö? 

kuinka reagoin vihan purkauksin, 

katkeruuteen? 

onko minulla aikaa ja herkkyyttä 

kohtaamiseen? 

mitä minä hoitajana voin tehdä? 

tiedänkö miten potilaani voi? 

kestänkö avuttomuuden tunteen? 



KUINKA MINÄ ITSE 

HOITAJANA JAKSAN? 



avuttomuus 

resurssit 
oman kuoleman 

hyväksyminen 

syyllisyys 

rumuus 

liian läheiset 

hoitosuhteet 

vaatimukset 

ei paranemisen iloa 

oman elämän karikot 

työpaikan 

tuoma 

stressi 

äkilliset, uudet 

tilanteet 

työnohjauksen 

puuttuminen 

asenne 

ammatillisuus 

potilaat kuolevat 

kuitenkin 

oma elämä 

surutyö 

avuksi oleminen 

koulutukset 

oman itsensä 

armahtaminen 

kiitos 

kohtaaminen 

motiivi 

työnohjaus 

työyhteisön tuki 



Avuksi ja tueksi: 

 

Kymshp saattohoito-ohjeistus 

KymSy , psyykkinen tuki (hoitaja, 

tukihenkilöt) 

kipuhoitajien verkosto 

saattohoidon yhdyshenkilöiden verkosto 

Yhteistyö muiden saattohoitopotilaita 

hoitavien yksiköiden kanssa 

 

 



Meitä on siis muitakin, 

tällaisia vähän hupsahtaneita, 

sellaisia, jotka eivät kammoksu 

kuolemaa, kipua tai kärsimystä, 

sellaisia, joiden käsi haluaa 

viipyä toisen käden päällä 

sellaisia, jotka rohkenevat olla 

lähellä 

sellaisia, jotka uskaltavat 

 



Iltapäivän ryhmätehtävät 

1. Mitä keinoja SINULLA on saattohoitotyössä tukea 

kuolevaa asiakasta? 

 

2. Mitä keinoja SINULLA on tukea omaisia? 

 

3. Miten SINÄ huolehdit omasta jaksamisesta? 


