
Saattohoitotyössä 
jaksaminen

6.3. Kouvola
sh Minna Tani 
KymSy



Itkeväthän 

enkelitkin 

ehkä minäkin 

saan
- Apulanta-



Haaste vai mahdoton tehtävä?

- Parantumattomasti sairaan hoidossa lievitetään oireita ja 
kärsimystä lääkkein ja henkisellä tuella. Oireenmukaista hoitoa 
tulee antaa kaikille vakavasti sairaille ja kuoleville. (Käypä hoito)

- Saattohoidon tavoitteena on hoitaa potilasta niin, että hänen 
jäljellä olevan elämänsä laatu on mahdollisimman hyvää, ilman 
kipuja ja muita haittaavia oireita. Vaikka parantavaa hoitoa ei 
enää ole, potilas saa edelleen hoitoa, ja vielä on paljon 
tehtävissä hänen olonsa helpottamiseksi. Lääkäri huolehtii 
potilaan kivunhoidosta ja muista hoidoista, tarvittaessa kysyen 
neuvoja erikoissairaanhoidon, kipuklinikan tai saattohoitokodin 
lääkäreitä. (valvira)

- Oireenmukaisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan 
Euroopassa 20 % seuraavan 10–15 vuoden aikana (Käypä 
hoito)

- Resurssit, ammattitaito, ideologia, eri tahojen vaatimukset…



- olenko aidosti läsnä, uskallanko kohdata 
hänet?

- olenko vai teenkö?

- kuinka reagoin vihan purkauksin, 

katkeruuteen?

- onko minulla aikaa ja herkkyyttä 

kohtaamiseen?

- mitä minä voin tehdä?

- tiedänkö miten potilaani voi?

- kestänkö avuttomuuden tunteen?



Kuljen huoneesta huoneeseen, 

surusta suruun, 

synkkiä silmiä, kyyneleiden 

kastelemia tyynyliinoja, 

potilasvuode toisensa jälkeen

joskus tyhjä sänky, poistunut 

potilas, jonka nimen ehdin 

opetella, jonka kasvot minä 

muistan

Onko minusta tähän? 

Ajattelenko heitä liikaa? 

Pitäisikö minun toimia kuin 
kone, jotta pysyisin ehjänä?



Suru?

- jonkin epämieluisan, toivomusten vastaisen, 

onnettoman, kovan, raskaan tapahtuman tai 

olotilan aiheuttama syvä, kestävän mielipahan 

tunne

- Kuolemansuru on ihmisen ydinsuru

- Suru taistelee aina elämän puolesta

- Surun tehtävänä on auttaa ihmistä sisäisesti 

suostumaan siihen, mikä ulkoisesti on 

pakollista

(Soili Poijula)



Auttajan suru?

- usein tunnistamaton

- ei aikaa surutyölle

- henkilökohtaiset kokemukset surutyöstä

- ahdistus, voimattomuus



Kuka uskaltaa kohdata

ihmisen kivun kaikessa

alastomuudessaan?

Kuka kestää kohdata

murtuneen

murtumatta?
(Maaria Leinonen)



Kuoleva potilas, hätääntynyt läheinen

Saattohoidossa olevan potilaan omaisille on annettava riittävästi ja 
ymmärrettävällä tavalla tietoa potilaan voinnista ja hoidosta sekä 
sen mahdollisista muutoksista. Saattohoidossa olevan potilaan 
voinnin heikkeneminen saattaa tulla omaisille yllätyksenä, vaikka 
heille olisi annettukin tietoa tilanteesta. Osa omaisista tarvitsee 
aikaa ja useita keskusteluja, joissa käydään läpi sairauden 
kulkua, etenemistä ja hoidon tavoitteita. (Valvira)

Lähipiirin kokonaisvaltainen huomioiminen

MAHDOTTOMUUS VAI MAHDOLLISUUS?



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



ttu

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

tutunnepuskuruus

pelko hoitovirheestä




