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SAATTOHOIDON OPAS POTILAALLE JA OMAISILLE 

 

SAATTOHOITO  

 

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä. Saattohoidossa 
päämääränä on aina kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvä elämä kuolinhetkeen asti. 
Saattohoitopäätös tehdään kun potilaan tila oleellisesti huonontuu. Saattohoito pyritään 
järjestämään potilaan toiveiden mukaisessa paikassa. Usein toiveena on saada olla 
kotona elämän loppuun asti.  

Saattohoito kotona on yhteistyötä potilaan, omaisten, mahdollisesti kotihoidon sekä 
avosairaalan välillä. Avosairaalan tehtävä on tukea potilasta ja omaisia vaikeassa 
tilanteessa, ottaa hoitovastuu potilaan hoidosta sekä toteuttaa lääketieteellistä hoitoa. 

Ongelmatilanteissa omaiset tai potilas itse voivat soittaa avosairaalaan josta saa neuvoja 
sekä tarvittaessa kotikäynnin. Kotihoidon tukea saa henkilökohtaiseen hoivaan tai 
tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamiseen, kuten lääkkeiden jakoon tai 
pesuapuun.  

 

KUOLEVAN POTILAAN HOITO 

 

Kuolevan potilaan hoidossa keskitytään potilaan olon helpottamiseen, mahdollisimman 
hyvään kivunlievitykseen ja tilanteen rauhoittamiseen. Enää ei tarvita erilaisia 
mittauksia eikä tutkimuksia vaan huomio kohdistetaan potilaan vointiin.  

Säännöllisen arvioinnin kohteena on mm. kipu, hengenahdistus ja pahoinvointi. Potilaan 
lääkkeiden tarve arvioidaan uudelleen ja lisäksi huomioidaan tarvittava lääkitys 
yleisimmin esiintyvien oireiden lievittämiseksi. 
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KIPU 

 

Säännöllinen kipulääkitys on hyvän kivunhoidon lähtökohta. Kipulääkitys valitaan 
kivun syyn ja voimakkuuden mukaan ja määritetään yksilöllisesti.  

Kipulääkityksen valinnassa pyritään tehokkaaseen kivunlievitykseen mahdollisimman 
yksinkertaisilla ja vähän ongelmia tuottavilla keinoilla. Lääkkeitä voidaan annostella 
monilla eri tavoilla potilaan vointi huomioiden. 

 

HENGENAHDISTUS 

 

Hengenahdistuksen tuntemusta sekä siihen liittyvää pelon ja ahdistuksen tunnetta 
voidaan lievittää lääkityksellä. Lisäksi apuna saattaa olla puoli-istuva asento sekä viileä 
ilmavirta. 

 

PAHOINVOINTI 

 

Pahoinvointiin on useita syitä.  Aina pahoinvoinnin syytä ei voida selvittää, mutta 
lääkityksellä voidaan pahoinvointia kuitenkin lieventää. 

 

ASENTOHOITO 

 

Potilaan, joka ei itse pysty liikkumaan vuoteessa, on tärkeää saada asennonvaihtelua. 
Asennonvaihtelu onnistuu helposti pienillä kehon painopisteen muutoksilla esimerkiksi 
tyynyjen avulla.  On kuitenkin huomioitava, ettei tästä saa koitua tarpeetonta kärsimystä. 
Luonnollista asennonvaihtelua tulee myös vuodepesujen yhteydessä. 

 

Kuolemaa lähestyttäessä runsas nestekertymä vatsaontelossa voi aiheuttaa 
epämukavuutta ja kipua käännettäessä. Tällöin on suotavaa antaa hänen olla mukavassa 
asennossa.  
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SUUN HOITO 

 

Suun kuivumista aiheuttavat syljen erityksen vähentyminen, nesteen vähäinen 
nauttiminen sekä lääkitys. Jos juominen on hankalaa, jääpalat tai jäämurska auttavat 
pitämään suun limakalvot kosteina. Kuivaa suuta voi myös kostuttaa esimerkiksi 
erilaisilla ruokaöljyillä (oliiviöljy, pähkinäöljy, rypsiöljy), ananaksella tai apteekista 
saatavilla erilaisilla valmisteilla, kuten kostutusgeelillä tai sitruunanmakuisilla 
glyseriinitikuilla. 
 
Suun säännöllinen puhdistus ja kostutus ehkäisee erilaisten suun limakalvojen 
ongelmien syntymistä. Mikäli syöminen ja juominen aiheuttavat kipua, voi erilaisista 
puuduttavista suihkeista tai geeleistä olla apua.  

 

LÄHESTYVÄN KUOLEMAN MERKIT 

Kuoleman lähestyessä suurimmalle osalle potilaista tapahtuu tiettyjä fyysisiä muutoksia: 

 

VÄSYMYS 

Potilas nukkuu paljon ja hereillä ollessaan voi olla väsynyt, eikä jaksa kiinnostua 
ympärillä tapahtuvista asioista. Tämä kuuluu luonnollisena osana lähestyvään 
kuolemaan. 

 

RUOKAHALUTTOMUUS 

 

Kehon aineenvaihdunta hidastuu, eikä potilas kaipaa enää ruokaa tai juomaa samalla 
tavalla kuin ennen. Sanotaankin että kuoleva ihminen ei kuole koska hän ei syö, vaan ei 
syö koska hän on kuolemassa. 
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KUUMEILU 

 

Ennen kuolemaa voi esiintyä kuumeilua, joka johtuu aivojen lämmönsäätelyn 
häiriintymisestä. Kuumetta voi yrittää hoitaa oireenmukaisesti kuumetta alentavilla 
lääkkeillä. 

 

HENGITYKSEN MUUTTUMINEN 

 

Kehon toiminnat hidastuvat ja hapen tarve kehossa vähenee. Kuolevan potilaan 
hengitykseen voi tulla hengityskatkoja ja hengitys voi kuulostaa korisevalta. Koriseva 
hengitysääni johtuu liman kertymisestä keuhkoihin, kun voimat eivät riitä sen pois 
yskimiseen. Hengitysääni voi huolestuttaa läheisiä, mutta yleensä se ei häiritse kuolevaa 
itseään. Hengitys voi muuttua myös hyvin pinnalliseksi. 

Kuoleman lähestyessä potilas voi muuttua hyvin levottomaksi. Saattaa esiintyä käsien 
haromista, harhaisuutta ja ääntelyä. Iho muuttuu kalpeaksi ja laikukkaaksi sekä voi 
tuntua kostealta ja viileältä. 

 

KOTIKUOLEMA 

 

Kun läheisenne on kuollut, hänen hengityksensä ei tunnu, sydämen toiminta on 
pysähtynyt eikä sykettä tunnu.  

Käytännön toimenpiteillä ei ole kiire. Hätänumeroon ei tarvitse soittaa, vaan voitte olla 
yhteydessä avosairaalaan. Jos kuolema tapahtuu yöaikaan, voitte odottaa aamuun tai 
halutessanne soittaa vuodeosastolle heti yöllä.  

Vainaja asetetaan selälleen, kädet rinnan päälle. Silmät suljetaan käsin hellästi ja silmien 
päälle laitetaan kosteat taitokset, mikäli niitä kotoa löytyy. Suu suljetaan hellästi painaen 
kiinni. Proteesit voidaan jättää vainajan suuhun. Korut voitte jättää tai ottaa pois 
halutessanne. 
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Voitte hyvästellä läheisenne rauhassa. Halutessanne voitte sytyttää kynttilöitä ja pitää 
pienen hiljentymishetken. Kun olette valmiita vainajan siirtoa varten, voitte soittaa 
hautaustoimistoon ja pyytää kuljetusta. Vainaja kuljetetaan Pöytyän terveyskeskuksen 
kappeliin, jossa lääkäri toteaa kuoleman. 

Avosairaalan lääkäri tuntee saattohoidossa olevan potilaan ja tietää hänen 
sairaushistorian. Tässä tapauksessa hoitava lääkäri voi kirjoittaa kuolintodistuksen 
tietojensa perusteella eikä kuolemansyyn selvittämistä tarvita. 

Hautauslupa annetaan omaiselle tai sen hautaustoimiston edustajalle, jonka omainen on 
pyytänyt asian hoitamaan. 

 

 

 

 


