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Toukokuu 2014 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli määritellä ja kuvata palliatiivisen hoidon käsitettä koti-
ympäristössä. Tavoitteena oli selkiyttää palliatiivisen hoidon käsitettä kotiympäristössä.  
 
Tutkimuksen aineisto haettiin EBSCO Cinahl, Ovid Medline, Ovid PsykINFO, Medic 
ja Arkkinen sähköisistä tietokannoista. Hakusanoina käytettiin palliative care AND ho-
me (home care, home care services, home nursing), palliative nursing AND home, end 
of life care AND home, place of death (terminal care) AND home, palliati*, hoi*, kot*, 
saattoh*, hospice*. Valintakriteerinä oli, että tieteellisten julkaisujen artikkelit käsitteli-
vät palliatiivista hoitoa kotiympäristössä. Tutkimukset rajattiin suomen- tai englannin-
kielisiin tutkimuksiin vuosilta 2009-2013 (current). Tutkimusten tuli käsitellä palliatii-
vista hoitoa kotona tutkimusaineiston esille tuomien näkökulmien kuvaamana. Tutki-
musten laadunarvioinnin jälkeen mukaan valittiin 18 tutkimusta. Tutkimusaineistolle 
tehtiin induktiivinen sisällönanalyysi sekä Walker ja Avantin (1992) käsiteanalyysi tut-
kimustehtävien mukaisesti. 
 
Tutkimustulosten mukaan palliatiivinen hoito kotiympäristössä voidaan jakaa kuolevan 
potilaan, hänen omaishoitajansa, perheensä ja hoitohenkilökunnan tuomiin näkökul-
miin. Palliatiivista hoitoa kotona edeltävät päätöksenteko siirtymisestä kotiin, kotihoi-
don aikana ja kuoleman jälkeen. Kuolevan potilaan fyysinen ja psykososiaalinen hyvin-
vointi tulee huomioida palliatiivisen kotihoidon yksilöllisessä suunnittelussa. Palvelui-
den järjestämisellä ja tarpeen arvioinnilla on keskeinen merkitys palliatiivisen kotihoi-
don onnistumisessa. Kuoleman kohtaaminen perheen yhteisenä kokemuksena omassa 
kodissa on palliatiivisen hoidon päämäärä. Kuoleva potilas, hänen omaishoitajansa ja 
perheensä ja hoitohenkilökunta ovat elämän loppuvaiheen hoidossa kotona keskeisessä 
asemassa.  
 
Palliatiivista hoitoa kotiympäristössä voidaan kutsua elämän loppuvaiheen hoidoksi 
kotona, joka perustuu potilaan toiveeseen saada kuolla omassa kodissaan. Palliatiivisen 
kotihoidon edellytyksenä ovat potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan välinen vuoro-
vaikutus ja kokonaisvaltainen hoidon suunnittelu. Haasteellisen fyysisen ja psyykkisen 
hoitoympäristön huomioiminen vaatii osaamista ja oman arvomaailman selkiyttämistä. 
Saattohoidolla tarkoitetaan kuolevan potilaan viimeisiä hetkiä, johon hyvällä palliatiivi-
sella kotihoidolla pyritään. Palliatiivinen, aktiivinen ja kokonaisvaltainen kotihoito on 
kuolevan potilaan saattamista saattohoitoon kotiympäristössä. Tutkimustulokset kerto-
vat, että palliatiivisessa hoidossa kotona korostuu kokonaisvaltainen kuolevan potilaan 
elämän loppuvaiheen hoito 
 
Avainsanat: palliatiivinen hoito, kotiympäristö, palliatiivinen kotihoito, saattohoito, 
käsiteanalyysi 
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The purpose of this study was to identify and describe the concept of palliative care 
home environment. The aim was to clarify the concept of palliative care in the home 
environment. 
 
The research data were collected from EBSCO Cinahl, Ovid Medline, Ovid PsycINFO, 
Medic and Arkkinen electronic databases. The following search words were used: palli-
ative care AND home (home care, home care services, home nursing), palliative nursing 
AND home, end of life care AND home, place of death (terminal care) AND home, 
palliati*, hoi*, kot*, saattoh*, hospice*. The studies that had been published as articles 
in academic journals and that dealt with the palliative care at home environment. The 
research was limited to studies conducted between the years 2009-2013 (current). The 
research material described the studies. After the methodological quality of the studies 
was appraised, 18 articles were included in the review. The data were analysed by in-
ductive content analysis and as well as Walker & Avant’s (1992) concept analysis in 
accordance with the research tasks. 
 
The results showed that palliative care in the home environment could be divided into a 
dying patient, his family carers, their families and the nursing staff brought about by 
aspects. Palliative care in the home prior to making the transition to home, home care, 
during and after death. The dying patient's physical and psychosocial well being should 
be considered palliative home care individual planning. Services for the organization 
and the need for assessment play a key role in the success of palliative home care. Fac-
ing death the family as a common experience in your own home is the goal of palliative 
care. A dying patient, his family carers and their families and medical staff are the life 
of the final stage of the treatment at home plays a key role. 
 
Palliative care in the home environment can be called the end of life care at home, based 
on the patients wish to die in their own homes. Palliative home care is a prerequisite for 
the patient, family, and the interaction between the medical staff and comprehensive 
treatment planning. Challenging physical and psychosocial care environment requires 
consideration of know-how and its own set of values clarification. Hospice care means a 
dying patient last moments with a good home palliative care seeks to achieve. Palliative 
care as active and comprehensive home care of the dying patient placed on palliative 
care in the home environment. The results indicate that the palliative care in the home 
emphasizes holistic life of a dying patient with end of life care. 
 
Keywords: palliative care, home environment, palliative homecare, hospice, concept 
analyses 
 
 



	  

1. JOHDANTO 

 

Palliatiivinen hoito kotona perustuu potilaan toiveeseen saada kuolla omassa kodissaan. 

On odotettavissa, että suomalaiset haluavat yhä enenevässä määrin kuolla kotonaan (So-

siaali- ja terveysministeriö 2010a). Kansainvälisissä tutkimuksissa mahdollisuutta kuol-

la kotona on tutkittu laajasti (Gomes & Higginson 2008, Neergaard ym. 2011, Pellett 

2009). Suomessa hoitotieteellistä tutkimusta on tehty aiheesta vähän ja keskustelu on 

keskittynyt saattohoitopolkujen järjestämiseen ja toteuttamiseen kunnissa. Vähemmälle 

huomiolle on jäänyt palliatiivinen hoito ja sen mahdollisuudet kotiympäristössä. Pal-

liatiivisen hoidon toteutuminen on viime vuosikymmeninä ollut esillä sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti, koska palliatiivisen hoidon tarpeen tiedetään lisääntyvän tulevai-

suudessa väestön ikääntymisen myötä. Ennusteiden mukaan lähes puolet eurooppalai-

sista kuolee tulevaisuudessa krooniseen sairauteen. Euroopan maissa, Suomi mukaan 

lukien, 20% väestöstä tarvitsee 10-15 vuoden kuluessa palliatiivista hoitoa sekä syöpä-

sairauden että muiden sairauksien vuoksi. (Council of Europe 2003.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palliatiivista hoitoa kotiympäristössä ja 

selventää palliatiivisen hoidon käsitettä. Tarkoituksena on löytää tekijöitä, joita huomi-

oimalla voidaan tulevaisuudessa kehittää palliatiivista hoitoa kotona. Tutkimusaiheen 

valintaan ovat vaikuttaneet halu selkiyttää palliatiivisen hoito ja saattohoito käsitteiden 

määritelmiä ja halu kuvata niiden sisältöjä sekä tutkimusilmiön ajankohtaisuus. Yhteis-

kunnassamme tarvitaan lisää tietoa palliatiivisesta hoidosta kotiympäristössä. Tutki-

musaineisto koostuu järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla kerätystä tiedosta, 

jossa pyritään Walker ja Avantin (1992) käsiteanalyysin avulla tuottamaan syvällistä 

kuvausta käsitteistä.  

	  

Koti on tärkeä paikka jokaiselle ihmiselle. Donnelly ym. (2006) kuvaavat kuolevaa 

miestä, joka saapuu kotiinsa sanoen ”Luojan kiitos, olen kotona”. Kotona annettavalla 

saattohoidolla luodaan uudenlaista kuolemisen kulttuuria. Kotona tapahtuva palliatiivi-

nen hoito palauttaa entisaikaisen kuolemisen, lohdutuksen ja kärsimyksen lievityksen 

kotiympäristöön. Nyt kuolemaa lähestyvän potilaan elämä päättyy turvallisesti ja hyvän 
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oireenmukaisen hoidon turvin kotona. Kuolinvuoteen reunalle saattaa kokoontua kuole-

van läheisiä lapsista aikuisiin, jotka voivat saattaa hänet matkaan, ja näin itsekin kokea 

kuolemisen osaksi arkea ja elämää. (Saarelma 2005). Donnelly ym. (2006) jatkavat kuo-

levan miehen ajatusmaailmaa kuvaamalla kuolevan hyvää hoitoa kotona siltana ikuisuu-

teen, jossa ikuisuus on vuoteen vierellä valvomista, koskettamista, hiljaisuutta, läsnä-

oloa, avoimuutta, haavoittuvuutta ja rohkeutta. Ikuisuus näyttäytyy siltana ihmiseltä 

ihmiselle kuolevan ihmisen hoidossa ja kohtaamisessa kotiympäristössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

 

2. TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT 

	  

2.1. Palliatiivisen- ja saattohoidon kansalliset ja kansainväliset linjaukset 
 

WHO ja  Euroopan Neuvosto ovat laatineet palliatiivisen hoidon suositukset vuonna 

2002. Suositus sisältää potilaiden oireiden hallintaa, perhekeskeisyyden huomioimista, 

potilaan hengellisten ja psykososiaalisten tarpeiden tukemista sekä hoidon, koulutuksen 

ja tutkimuksen järjestämistä koskevia suosituksia. Sen mukaan palliatiivista hoitoa tulisi 

ensisijaisesti järjestää kotona, ja palveluja tulisi olla tarjolla myös sairaaloissa ja saatto-

hoitokodeissa. Suositus korostaa palliatiivisen hoidon ja eutanasiaa koskevien säädösten 

ja kansallisten toimintaohjelmien päivittämistä. (Council of Europe 2003.) Suositukset 

perustuvat saattohoidon kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joita ovat Euroopan 

Neuvoston ihmisoikeussopimus (63/1999) ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja 

biolääketiedettä koskeva sopimus (voimaan 2009) (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010).  

 

Suomessa ensimmäisenä saattohoitoa ohjaavana linjauksena voidaan pitää Lääkintöhal-

lituksen sairaanhoitolaitoksille vuonna 1982 antamia terminaalihoidon ohjeita. Kansalli-

sesti saattohoitoa ohjaavat eräät Suomen lait, kuten Suomen perustuslain (731/1999) 

perusoikeudet, laki Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) eli Potilaslaki, laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), Kansanterveyslaki (66/1972), erikoissai-

raanhoitolaki (1062/1989) sekä uusimpana Terveydenhuoltolaki (1326/2010) (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2010a, Etene 2012). Lääketieteellistä saattohoitoa ohjataan Suoma-

laisen lääkäriseura Duodecimin laatiman Käypä hoito –suosituksen Kuolevan potilaan 

oireiden hoito (2008) mukaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010b, Etene 2012) sekä 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2010 laatima Syövän hoidon kehittäminen vuo-

sina 2010-2020 raportin ja toimintaohjeiden avulla (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010b). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut vuonna 2010 Hyvä saattohoito Suomessa –

suositukset, jotka perustuvat WHO:n suosituksiin. Sen tavoitteena on tukea ja ohjata 

hyvää saattohoidon suunnittelua, toteutumista, järjestämistä ja arviointia. Suositus on 

kirjoitettu kansalaisille, omaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle, 
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poliittisille luottamushenkilöille ja päättäjille. Suositus sisältää hyvän saattohoidon edel-

lytyksiä, joiden pitää toteutua kuolevan potilaan hoidossa. Näitä ovat potilaan itsemää-

räämisoikeuteen ja ihmisarvon kunnioitukseen liittyvä toiminta, hoitolinjauksen kirjaa-

miseen liittyvät toimenpiteet, lääkärin rooli hoitopäätöksissä, hoitohenkilökuntaan liit-

tyvä osaaminen ja koulutuksen järjestäminen sisältöalueineen, hoitolaitoksia koskevat 

ohjeet laadusta ja suositusten noudattamisesta, potilaan toivoman hoitopaikan toteutta-

misessa (koti, palvelutalo, vanhainkoti, muu asumisyksikkö, terveyskeskus tai sairaalan 

vuodeosasto tai saattohoitokoti), sairaanhoitopiireille annetuista ohjeista, hoitohenkilö-

kunnan työhyvinvointia koskevista suosituksista ja julkisen keskustelun edistämisestä 

hyvän saattohoidon takaamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a.) 

 

2.2. Palliatiivinen hoito sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 

Suomessa todetaan palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon tarpeessa olevan 200- 300 

000 potilasta vuosittain, saattohoitoa tarvitsee noin 12 000- 15 000 potilasta. Saattohoi-

topaikkojen vaativuustaso luokitellaan kolmeen luokkaan (A, B, C taso) potilaan saatto-

hoidon erikoisosaamisen vaativuuden perusteella. Palliatiivisen hoidon tarpeeseen vai-

kuttavat väestöennusteet, joista Tilastokeskuksen (2009) mukaan Suomessa yli 65 –

vuotiaiden osuuden on ennustettu kasvavan noin kaksinkertaiseksi vuodesta 2000 vuo-

teen 2014 mennessä. Yli 80 –vuotiaiden osuus on erityisen suurta ja se tulee olemaan 

voimakasta vuoden 2025 jälkeen suurten ikäluokkien eli toisen maailmansodan jälkeen 

syntyneiden siirtyessä tähän ikään. Vuonna 2014 Suomessa on mahdollisesti 270 000 

samanikäistä miestä ja 400 000 naista. (Einiö & Martikainen 2012.) Tulevaisuudessa 

palliatiivisen hoidon järjestämiseen tulee vaikuttamaan perherakenteen muutos, jossa 

perhemuoto (yksin asuva, naimisissa oleva) vaikuttaa ikääntyneiden laitoshoitoon, ter-

veyteen ja kuolleisuuteen (Einiö & Martikainen 2012). Lahelman (2012) mukaan van-

huudessa lisääntyy eriarvoisuus ja ikärakenteen muuttuminen, elintaso, eliniän piden-

tyminen ja terveydentilan kohentuminen vaikuttavat terveyden kokemiseen. 

 

Palliatiivista hoitoa järjestäviä yksiköitä ovat palliatiivisen hoidon yksiköt, saattohoito-

kodit, sairaalan tai terveyskeskusten vuodeosastot, kodit tai kodinomaisissa yksiköissä 

kotisairaalat ja/tai kotihoidon turvin sekä poliklinikkakäyntien ja konsultointiavun ohes-

sa. Palliatiiviseen hoitoon osallistuvat hoitohenkilökunnan lisäksi omaiset ja vapaaeh-
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toiset. Vaativimmaksi elämän loppuvaiheen saattohoitopaikaksi luokitellaan C- vaati-

vuustasoa, joka edellyttää saattohoidon kehittämistä ja koulutusta. (Etene 2012, Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2012b.) Vaativuustaso C edellyttää Syövän hoidon kehittämises-

sä Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön (2012b) raportin mukaan kotihoidon lisää-

mistä ja erikoistuneiden palliatiivisen ja saattohoidon yksiköiden perustamista. Muisti-

sairaat ovat erityisryhmä, joiden hoidon järjestämisessä tulisi Hännisen (2011) mukaan 

ottaa huomioon palliatiivisen hoidon mahdollisuus kotona, jossa Englannissa ollaan 

edelläkävijöitä. Iäkkäät ihmiset, jotka eivät sairasta syöpää, vaan jotakin muuta kroonis-

ta sairautta, jäävät usein palliatiivisen hoidon ulkopuolelle (Sosiaali- ja terveysministe-

riön 2010a). 

 

Elämän loppuvaiheessa tapahtuvan saattohoidon järjestämistä ei Suomessa ole kansalli-

sesti tilastoitu. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on selvittänyt 

saattohoidon tilaa Suomessa vuosina 2001, 2009 ja 2012. ETENEn raportti kertoo eri-

tasoisen saattohoidon järjestämisestä ja kehittämisestä sairaanhoitopiireissä, ja raportis-

sa huomioidaan Sosiaali- ja terveysministeriön (2010) antamat saattohoitosuositukset. 

Raportissa tarkastellaan kotona tapahtuvaa saattohoitoa, joka on lisääntynyt eri puolilla 

Suomea. Suomessa on saattohoitoa toteutettu 3090 potilaalle vuodessa ja näistä 508 

potilasta kotisaattohoidossa vuonna 2011. Tämä on alle viidennes (16%) kaikista saat-

tohoitopotilaista. Jatkossa tarvitaan tutkimusta kotisaattohoidon mahdollisuudesta vä-

hentää vaativan tason saattohoidon laitospaikkatarvetta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010a, Etene 2012.) 

 

Palliatiivista hoitoa kotona pyritään toteuttamaan potilaan toiveiden mukaisesti. Toive 

hoito- ja kuolinpaikasta kotona vaihtelee potilaan voinnin ja oireiden mukaan, lisäksi 

omaisten rooli on keskeinen asiasta päätettäessä. Jos lähiomainen vastaa pääosin poti-

laan hoidosta, on hoitovastuu otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa. Potilasta voi 

olla kotona hoitamassa myös lähiperheen lisäksi ystäviä, kotihoidon henkilökuntaa, ko-

tisairaanhoitajia ja tuttavia. Joskus sekä kuolevan omaiset että hoitohenkilökunta näke-

vät kotona kuolemisen ainoaksi oikeaksi päämääräksi. Hoidon järjestäminen kotiin vaa-

tii jokaiselta osapuolelta paljon. (Vainio & Hietanen 2004.) Pinzon ym. (2011) tutki-

muksen mukaan toiveeseen kuolinpaikasta vaikuttivat taustalla oleva syöpäsairaus, so-

siaaliset tekijät (puolison tai muun henkilön osallistuminen hoitoon) ja kodin sijainti 

harvaan asutulla alueella, jossa yhteisöllisyys oli merkityksellistä. Pelletin (2009) mu-
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kaan paikka, jossa potilas haluaa viettää elämänsä loppuvaiheen tulee huolehtia emotio-

naalisista, sosiaalisista ja hengellisistä tarpeista sekä omaisten jaksamisesta. Hoidon 

laatuun ja hoitavien tahojen yhteistyöhön tulee kiinnittää huomiota, koska toista tilai-

suutta parantaa sitä ei tule. Potilaan arvokas kuolema valitsemassaan paikassa on en-

siarvoisen tärkeää. Potilaiden elämänlaatua kotona palliatiivisessa hoidossa on tutkittu 

paljon ja mm. Wright ym. (2010) mukaan kotona asuvan syöpää sairastavan elämänlaa-

tu on parempi kuin teho-osastolla tai vuodeosastolla palliatiivisessa hoidossa olevilla 

potilailla. Bell ym. (2010) tutkimuksen mukaan toive kuolla kotona ei välttämättä ole 

merkityksellinen kaikille potilaille, vaan 12 tutkimuksen mukaan 16-44% potilaista ei 

esittänyt toivomusta kuolinpaikasta saada asua kotonaan elämänsä loppuun asti. Åhs-

berg ja Fahlström (2012) mukaan Ruotsissa kotona viimeiset vuotensa viettäneiden 

ikääntyneiden määrä oli kasvanut huomattavasti. Tulosten kertoivat, että siirto sairaa-

laan juuri ennen kuolemaa voidaan nähdä hyvänä hoitona, koska potilas koki saavansa 

parhaan mahdollisen hoidon ja oli saanut asua kotona mahdollisimman pitkään. Elämän 

viimeiset vuodet on tärkeä suunnitella potilaan tarpeiden mukaan. 

 

Palliatiivisen hoidon kasvava tarve vaatii kehittämään malleja, joiden avulla hoidon 

tarpeessa olevan kuolevan potilaan tahto tulee kuulluksi. Elämän päättymiseen ja kuo-

lemaan liittyy monia kysymyksiä, joita voidaan pohtia eettisestä näkökulmasta. Voidaan 

kysyä miten kuolevien hoito, ”pitkät jäähyväiset” tullaan tulevaisuudessa järjestämään, 

miten organisoidaan saattohoito, miten taataan tasa-arvoinen, arvokas ja ihmisarvoinen 

kuolema? Kyse onkin laajemmin kuolemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, inhimilli-

sestä elämän päättymisestä. Kyse on myös kuolemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa. 

(Jyrkämä 2011.) The Joanna Briggs instituutin (2013) julkaiseman tutkimusnäyttöön 

perustuvan hoitosuosituksen  mukaan palliatiivisen hoidon sanotaan soveltuvan parhai-

ten elämän loppuvaiheen hoidoksi iäkkäille, jotka voivat sen avulla jäädä heille ennes-

tään tuttuun ympäristöön.  

 

2.3. Kotisairaalan toiminta palliatiivisessa hoidossa 
 

Saarelman (2005) mukaan kotisairaalalla tarkoitetaan kotona toteutettavaa sairaala-

tasoista hoito, jossa palliatiivinen kotisairaalahoito mahdollistaa elämän loppuvaiheessa 

olevalle potilaalle yksilöllisen, turvallisen ja korkeatasoisen hoidon ja kuoleman kotona. 
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Kotisairaalan erityishaasteena on koti toimintaympäristönä, jossa korostuvat palliatiivi-

sen hoidon psykososiaaliset, inhimilliset ja eettiset ulottuvuudet. Kotisairaala toimii läpi 

vuorokauden ja sen toimintaa ohjaavat saatavuus, toiminnan joustavuus, hoidosta vas-

taavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan sitoutuminen, kiinnostus ja osaaminen palliatiivi-

sen hoidon alueella. Saattohoitopäätös tehdään siinä vaiheessa, kun potilaan tila oleelli-

sesti huonontuu. Kotisairaalan avulla pyritään järjestämään saattohoito kuolevan tarpei-

den ja toiveiden mukaisesti, ja sitä voidaan toteuttaa myös kodinomaisissa laitoksissa, 

kuten palveluasunnoissa tai ryhmäkodeissa. Hyvä saattohoito, joka on osa palliatiivista 

hoitoa, perustuu kuolevan ammatillisesti arvioitujen tarpeiden, arvojen, kulttuurin ja 

toiveiden kunnioittamiseen, oireiden hyvään hoitoon, lähestyvään kuolemaan valmistau-

tumiseen sekä läheisten tukemiseen. (Etene 2008b, Pinzon ym. 2011.) 

 

Ahlström ja Hänninen (2004) kuvaavat kotisaattohoidon edellytyksiä. Näitä ovat saatto-

hoidon hyvä suunnittelu, jossa hoidon toteutumisen ja onnistumisen edellytyksenä on 

potilaan ja omaisen toive hoidon järjestämisestä kotona. Kotona tulee olla vähintään 

yksi omainen, joka haluaa sitoutua hoitoon. Kotona tapahtuvan hoidon lääketieteellises-

tä osuudesta vastaa kotisairaalan lääkäri, joka vastaa hoidon kokonaisuudesta. Potilaan 

turvaksi on varauduttava kriisitilanteisiin ja mahdollisuus ottaa yhteyttä kotisairaalaan 

kaikkina vuorokaudenaikoina. Hoidon suunnittelussa on tavoitteena hoidon jatkuminen 

kotona kuolemaan saakka. Kotisairaalan henkilökunnan tehtävänä on huolehtia säännöl-

lisistä käynneistä kotona ja apuvälineistä hoidon onnistumiseksi. Hoitohenkilökunnan 

tehtävänä on potilaan tarpeista lähtevän hoidon tarjoaminen, riittävän tiedon tarjoami-

nen sekä potilaiden ja omaisen emotionaalisten reaktioiden kohtaaminen, omaisen ohja-

us ja tukeminen. Tärkeätä on kotikuoleman onnistumiseksi kertoa, mitä kuolemaan liit-

tyy, miten sen todennäköisemmin tapahtuu ja mitä omaisten täytyy tehdä kuoleman 

jälkeen. Kotihoidon etuina voidaan pitää potilaan omaa aktiivisuutta ja osallistumista 

perheen arkeen, mahdollisuutta vaikuttaa oman hoidon toteuttamiseen, itsemääräämis-

oikeuden, arvokkuuden ja elämänhallinnan tunteen merkitystä. Kotihoito voidaan nähdä 

myös pelon ja ahdistuksen helpottajana. Yhteinen aika perheen kanssa tutussa kodissa 

antaa potilaalle monenlaiselle kokemiselle, keskustelulle ja tilanteen hyväksymiselle. 

Haastavina tekijöinä palliatiivisessa hoidossa kotona ovat omaisen jaksaminen, asennoi-

tuminen ja motivaatio, ongelmatilanteiden hallinta, päätöksenteko, taloudellisen tuen 

varmistaminen ja välineiden hankinta. 
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Kotisairaaloiden vastuu saattohoidosta kotona on kasvanut viime vuosina. Erityisesti 

tulisi huomioida saattohoitopotilaan, omaishoitajan ja  hänen perheensä selviäminen 

sekä psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, joiden vastaamiseen tarvitaan varhaisen tuen mää-

rittelemistä, säännöllisen tuen antamista ja kriisiapua. Kuoleman läheisyys herättää poti-

laassa ja hänen läheisissään vaikeita kysymyksiä elämän merkityksellisyydestä, jälki-

polvien selviytymisestä, surusta ja henkisestä kestävyydestä. (Hänninen 2013, Etene 

2008b, Pinzon ym. 2011). Yhteiskunnalle kuolema kotona merkitsee vähäisempiä kus-

tannuksia kuin sairaalassa (Hänninen 2013, Candy ym. 2011).  

 

Hänninen (2013) katsoo kotisairaalan ja kotisairaanhoidon erikoisyksikön pystyvän 

parhaiten tukemaan kuolevia ja heidän perheitään. Sosiaali- ja terveysministeriön 

(2010b) mielestä on tärkeää kehittää kuntien kotisairaala- ja kotisairaanhoitoa niin, että 

ne pystyvät järjestämään saattohoidon kotona tarkoituksenmukaisesti potilaan tarpeiden 

ja toiveiden mukaisesti. Tähän tarvitaan voimavarojen kohdentamista uudelleen sekä 

yhteistyön lisäämistä alueiden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. 

Hännisen (2011) mukaan hyvällä saattohoitopolulla luodaan mahdollisuus toteuttaa 

saattohoitoa kotona Hoitopolut palliatiivisessa hoidossa ovat erilaisia ja yksilöllisiä, ja 

sitä tulisi järjestää pääsääntöisesti kodeissa. Hoidon tavoitteena on sairastuneen ja hänen 

läheistensä hyvinvointi, jossa kuolema kulkee loppuelämän rinnalla. Palliatiivisella hoi-

dolla autetaan sairastunutta elämään kuolemaansa asti aktiivisesti ja tukemaan omaisia 

rinnalla kulkemisessa (Etene 2008b, Rimpiläinen & Akurali 2007, Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2010a).  

 

2.4. Hoitolinjaus ja hoitotahto palliatiivisessa hoidossa 
 

Hoitolinjauspäätöksien tekemistä korostetaan palliatiivisessa hoidossa. Saattohoitopää-

töksellä tarkoitetaan hoidon linjaamista (Grönlund & Huhtinen 2011). Saattohoito pe-

rustuu aina hoitolinjaukseen. Hoitolinjaus pyritään tekemään palliatiivisen hoidon aika-

na, koska silloin potilas ja hänen läheisensä pystyvät valmistautumaan lähestyvään kuo-

lemaan. Hoitolinja sisältää mahdollisuuden kuolla siinä paikassa, jossa asuu. (Etene 

2008a.) Asiasta tulisi keskustella rauhassa ja harkiten jo ennen kuin palliatiivisessa hoi-

dossa olevan vointi heikkenee niin, ettei hän enää kykene ottamaan kantaa hoitoonsa. 

Hoidon arvioinnissa on aina kysymys prosessista, jossa hoitolinjaa on voitava arvioida 
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uudelleen. Hoitolinjapäätöksen teossa on hyvä olla mukana potilas, hänen läheisensä 

sekä häntä hoitavat henkilöt. (Seymour ym. 2004, Etene 2008b, Laakkonen, 2012, Kok-

konen, 2012.)  

 

Hoitotahdolla on monenlaisia merkityksiä, joita voivat olla sen sitovuus lääkärin pää-

töksenteossa, vaatimukset hyvästä kivunhoidosta ja muusta palliatiivisesta eli oireen-

mukaisesta hoidosta, autonomian paraneminen, turhien tehohoitojen estäminen elämän 

loppuvaiheessa, terveydenhuollon menojen vähentäminen (Hildén 2006). Elämän lop-

puvaiheesta keskusteleminen hoitotahdon tekemisen yhteydessä auttaa potilasta ymmär-

tämään ja kohtaamaan oman sairautensa ja kuolemansa avoimemmin. Hoitotahto on 

Kokkosen (2012) mukaan: 

 

”…suullinen tai kirjallinen tahdonilmaisu, jolla sen laatija ilmaisee tahtovansa sel-
laisen tilanteen varalle, jossa ei itse esimerkiksi tajuttomuuden tai muun syyn 
vuoksi pysty kertomaan omaa tahtoaan hoitojensa suhteen. Hoitotahdolla tavoitel-
laan hyvää kuolemaa”. 

 

Hoitotahdon tarkka sisältö on tärkeää tietää, jotta potilaan oikeudet toteutuvat (Laakko-

nen 2012). Hoitolinjaus voi sisältää päätöksiä elvytyksestä, tehohoidosta ja muista hoi-

doista elämän loppuvaiheen hoidossa. Palliatiiviseen tai saattohoitoon siirtymisestä 

päättää aina lääkäri yhdessä potilaan ja hänen läheisensä kanssa. Hoitolinjaus voidaan 

kirjata hoitotahtona, jota tulee kunnioittaa potilaan hoidossa. (Seymour ym. 2004, Etene 

2008b, Laakkonen, 2012, Kokkonen, 2012.) Hoitotahtoa säilytetään potilasasiakirjojen 

yhteydessä tai siitä on ainakin mainita siitä mistä tai keneltä se tarvittaessa löytyy. Hoi-

totahto voidaan myös peruuttaa koska tahansa. (Kokkonen 2012.) Jos hoitotahtoa ei ole 

tai potilas ei itse pysty tekemään päätöksiä, hänen perheensä on oleellinen tekijä päätet-

täessä hoidosta. Usein on vaikeaa määrittää mitä potilas oikeasti haluaa, mitkä ovat lä-

heisten ja perheen toiveet ja mikä on lääketieteellisesti tärkeää. (Hänninen 2012.) 

 

Elämää ylläpitävien hoitojen mahdollinen käyttö lähellä kuolemaa on luonut ihmisille 

mahdollisuuden ilmaista ennakoivasti toiveitaan elämänsä loppuvaiheen hoidoista. Eu-

roopan maissa potilaiden ennakkoon laatimat kirjalliset hoitotoiveet tai –tahdot ovat 

vielä melko harvinaisia ja niiden käytännöt ovat vasta kehittymässä. Yhdysvalloissa 

tilanne on toinen, jolloin vuonna 2000 jopa 70% kuolleista oli tehnyt hoitotahdon. 

(Laakkonen & Pitkälä 2006.) Potilaan itsemääräämisoikeus on lisätty mm. Suomen ja 
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Yhdysvaltojen lakiin, jossa Suomessa laki potilaan oikeuksista antaa potilaalle oikeuden 

kieltäytyä kaikesta itseä koskevasta hoidosta mukaan lukien elämää ylläpitävä hoito. 

(Hildén 2006.) Suomalaiset laativat kirjallisia hoitotahtoja toistaiseksi harvoin (Laakko-

nen 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   13	  

3. TUTKIELMAN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

	  
Tutkimuksen tarkoituksena on määritellä ja kuvata palliatiivisen hoidon kotiympäristös-

sä käsitteen käyttöä. Tutkimuksen tavoitteena on selkiyttää palliatiivisen hoidon käsitet-

tä kotiympäristössä. 

 

Tutkimustehtävät Walker ja Avantin (1993) käsiteanalyysin mukaisesti ovat: 

 

1. Mitä palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitteellä tarkoitetaan? 

2. Mitkä ovat palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitteen lähikäsitteet? 

3. Mitkä ovat palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitteen ominaispiirteet? 

4. Mitä ennakkoehtoja palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitteen esiintyminen edel-

lyttää? 

5. Mitä seurauksia palliatiivisella hoidolla kotiympäristössä käsitteellä on? 
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4. TUTKIELMAN AINEISTO JA MENETELMÄT 

	  

4.1. Tutkimusaineiston keruu 
	  
Tutkimusaineiston keruu toteutettiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena, jossa 

tunnistetaan, arvioidaan ja tehdään yhteenveto tutkimusaiheesta löydetyistä tieteellisestä 

kirjallisuudesta. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus etenee tarkasti määritellyn tiedon-

hakuprosessin mukaisesti ja sen tavoitteena on arvioida tiedon luotettavuutta. (Johans-

son 2007, Hovi ym. 2011, Polit & Beck 2012 ). Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus 

valittiin tutkimusaineiston keruumenetelmäksi, koska tutkimustietoa aiheesta on vähän 

ja kirjallisuuteen perustuva aineisto antaa tieteellistä tietoa tutkimusilmiöstä. Tutkimus 

aloitettiin tekemällä tiedonhaku hoitotieteen kansainvälisistä Medline ja Cinahl tieto-

kannoista sekä kotimaisesta Medic ja Arkkinen tietokannoista. Hakua laajennettiin Psy-

cInfo –tietokantaan monitieteisen näkökulman vuoksi. Hakusanat on kuvattu liitteessä 

1. Tietokantahakujen lisäksi suoritettiin manuaalinen haku Palliatiivinen hoito-, ja Hoi-

totiede lehdistä. Tietokantahaussa käytettiin informaatikon apua ja tiedonhaku tehtiin 

kokonaisuudessaan joulukuun 2013-helmikuun 2014 aikana. 

 

Haku rajattiin kaikissa lähteissä vuosina 2009-2013 englannin tai suomen kielellä jul-

kaistuihin tieteellisiin artikkeleihin, alkuperäistutkimuksiin, raportteihin ja suosituksiin. 

Poissulkukriteereinä olivat suomenkieliset opinnäytetyöt, hankeraportit ja ammattilehti-

en artikkelit. Sisäänottokriteerinä käytettiin ikärajausta 18 ikävuodesta eteenpäin, koska 

tietoa halutaan löytää alaikäisiä lukuun ottamatta. Tietokannoista löytyvä aineisto halut-

tiin ensisijaisesti koota tieteelliseen tietoon perustuvista tutkimuksista. Soveltuvuus var-

sinkin monitieteisten artikkeleiden osalta otettiin huomioon. Tutkimusaineistoa löytyi 

paljon, joten sisäänotto- ja poissulkukriteereitä arvioitiin uudelleen tietokantahaun ede-

tessä ja ne esitellään taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Tutkimusaineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 
Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

ü Tutkimuksen kohteena on palliatiivisen 

hoidon käsite 

ü Tutkimuksen kohteena on palliatiivisessa 

kotihoidossa olevat yli 18- vuotiaat 

ü Tutkimuksen kohteena olevat palliatiivi-

sessa hoidossa olevat potilaat asuvat koto-

na 

ü Tutkimusympäristö on kuvattu ja/tai tut-

kimus on toteutettu kotona 

ü Tutkimuskohteena on potilas, omaishoita-

ja, perhe ja hoitohenkilökunta 

ü Julkaisu on tieteellinen alkuperäistutkimus 

tai siitä tehty artikkeli 

ü Tutkimuksen kohteena olevaa palliatiivis-

ta hoitotyötä kotona kuvattu, määritelty tai 

liitetty teoreettisiin lähtökohtiin 

ü Julkaisuvuosi on 2009-2013 (current) 

ü Julkaisukieli on suomi tai englanti 

ü Alkuperäistutkimus on saatavissa Oulun 

yliopiston kirjaston tietokannoista  

ü Tutkimuksen kohteena olevat palliatiivi-

sessa hoidossa olevat asuvat muualla kuin 

kotona 

ü Tutkimuksen kohteena on lapset ja alle 18 

v. 

ü Tutkimuksen kohteena ovat hoitokodit 

ü Tutkimus ei vastaa tutkimuskysymyksiin  

ü Artikkelin tutkimusympäristö on muu 

kuin länsimainen kulttuuri 

ü Tutkimuskohteena Eutanasia 

ü Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset 

ü Puutteellinen tiivistelmä tai kokoteksti 

ü Kyseessä ei ole tieteellinen alkuperäistut-

kimus tai siitä tehty artikkeli, hanke, pro-

jekti tai puheenvuoro tai kirja 

ü Julkaisuvuosi on muu kuin 2009-2013 

(current) 

ü Julkaisukieli ei ole suomi tai englanti 

ü Alkuperäistutkimus ei ole saatavissa Ou-

lun yliopiston kirjaston tietokannoista 

 

4.2. Tutkimusaineiston valinta 
 

Tutkielman aineisto toteutettiin kahden itsenäisesti työskentelevän tutkijan kesken käyt-

tämällä aihealueeseen liittyviä asiasanoja valittuihin tietokantoihin sisäänottokriteerien 

mukaisesti. Kirjallisuushakujen perusteella löytyi 1410 artikkelia (kuvio 1). Tämän jäl-

keen käytiin läpi löydetyn aineiston otsikot ja niistä valittiin seuraavaan vaiheeseen 177 

artikkelia. Tiivistelmien lukemisen jälkeen poistettiin artikkelit, joilla ei ollut teoreettis-

ta taustaa, hankkeet, projektit ja puheenvuorot, ei koko tekstiä saatavilla olevat artikke-

lit, paikalliset tutkimukset, ei länsimaisessa kulttuurissa tehdyt tutkimukset sekä tutki-

mukset, jotka eivät vastanneet tutkimuskysymyksiin. Tiivistelmien lukemisen jälkeen 

artikkeleita oli 35, joista toinen tutkija esitti poistettavaksi (n=11) artikkelia. Tutkimuk-

sesta poistettiin systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, joiden arvo nähtiin teoriaosuudes-
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sa tai pohdinnassa. Kokoteksteihin tutustumisen jälkeen tutkijat valitsivat laadunarvi-

ointiin yhteensä (n=19) artikkelia yhteisymmärryksessä.  

 

Manuaalinen haku ei tuottanut yhtään tieteellistä artikkelia vuosilta 2009-2013 Hoito-

tiede ja Palliatiivinen hoito –lehdistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvio 1. Kirjallisuushaun eteneminen 

 

 

Tietokantahaku: 
Cinahl, Medline, Medic, Arkkinen, PsykINFO 

 

Hakutulokset: Cinahl 375, Medline 68, Medic 6, 
Arkkinen 11, PsykINFO 950 
(n=1410) 

Otsikon perusteella hyväksytyt artikkelit: Cinahl 
21, Medline 8, Medic 3, Arkkinen 0, PsykINFO 
145 (n = 177) 

Tiivistelmän perusteella hyväksytyt artikkelit: 
Cinahl 8, Medline 6, 
PsykINFO 21 (n = 35) 

Kokotekstin perusteella hyväksytyt artikkelit: 
Cinahl 5 , Medline 5, PsykINFO 9 (n = 19) 

Otsikon läpikäynnin jälkeen poissul-
kukriteerit:  

 Puutteellinen abstrakti 
 Lapset alle 18v. pediatrinen 

hoito 
 Ei-tieteellinen artikkeli 
 Hoitokodit 
 Hankkeet, projektit, puheen-

vuorot 
 Eutanasia 
 Kirjat 
 Ei vastaa tutkimustehtäviin 

 

Poissulkukriteerit tiivistelmien läpi-
käynnin jälkeen:  

 Hoitokodit, ei kotihoito, ei 
palliatiivinen hoito, ei pal-
liatiivinen kotihoito 

 Ei länsimainen kulttuuri 
 Ei vastaa tutkimustehtäviin 
 Systemaattiset kirjallisuus-

katsaukset 

Poissulkukriteerit kokotekstien läpi-
käynnin jälkeen: 

 Ei teoreettisia lähtökohtia 
 Ei länsimainen kulttuuri 
 Ei vastaa tutkimustehtäviin 

Laadunarviointiin valitut artikkelit (yhteensä n 
= 19) 

Laadunarvioinnin jälkeen valitut artikkelit: Ci-
nahl 5, Medline 4, PsykINFO 9 (yhteensä n = 18) 
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4.3. Tutkimusaineiston laadunarviointi 
 

Tutkimusaineiston laadunarvioinnin suoritti kaksi tutkijaa hyväksyttyjen (n=19) artikke-

leiden kokotekstien perusteella. Aineiston laadunarvioinnissa käytettiin Joanna Briggs 

Instituutin laatimia laadunarviointikriteereitä, joissa kriittinen arviointi perustuu meto-

dologiseen laadunarviointiin. Arviointikriteerit määräytyvät käytetyn tutkimusasetelman 

mukaisesti ja arvioinnissa edellytetään kahden tutkijan itsenäisesti tekemää arviointia 

(Hovi ym. 2011.) Tutkimusaineiston laadulliset tutkimukset (n=15) arvioitiin tulkinnal-

liselle ja kriittiselle tutkimukselle tarkoitetun tarkistuslistan mukaisesti ja pisteytettiin 1-

10 välillä. Artikkeleiden hyväksymisen alapisteraja oli 50%. Yksi laadullinen tutkimus 

hylättiin, koska se alitti alapisterajan. Yhteensä (n=15) laadullista tutkimusta valittiin 

laadunarvioinnin jälkeen tutkimukseen.  

 

Tutkimusaineiston määrälliset tutkimukset (n=3) arvioitiin kuvailevalle tutkimuksel-

le/tapaussarjalle (n=1) ja kohortti/tapaus-kontrolli tutkimukselle (n=2) tarkoitetun kriit-

tisen arvioinnin mukaan mukaisesti. Tieteelliset artikkelit pisteytettiin 1-9 välillä. Ar-

tikkeleiden hyväksymisen alapisteraja oli 50% pistettä, jonka kaikki tutkimusartikkelit 

täyttivät. Lopulliseen tutkimusaineistoon valittiin (n=18) artikkelia (taulukko 2). Liit-

teessä 3. kuvataan kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit. 
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Taulukko 2. Artikkeleiden laadunarvioinnin pistemäärät (). 

 
Artikkelin numero Tekijät Artikkelin pisteet 

1. Aoun ym. (2012) 9/10 

2. Carlander ym. (2011a) 9/9 

3. Carlander ym. (2011b) 10/10 

4. Edwards ym. (2012) 7/9 

5. Ewing ym. (2012) 5/8 

6. Garrison ym. (2011) 6/8 

7. Hirano ym. (2011) 8/9 

8. Iranmanesh ym. (2009) 10/10 

9. Jack ym. (2013) 9/10 

10. Karlsson ym. (2012) 9/9 

11. Karlsson ja Berggren (2011) 9/10 

12. Law (2009) 10/10 

13. Leppert (2012) 7/9 

14. Maloney ym. (2012) 7/8 

15. Melin-Johansson ym. (2009) 7/9 

16. Milberg ym. (2012) 8/9 

17. Stajduhar ym. (2011) 9/9 

18. Vassal ym. (2010) 6/9 

	  

	  

4.4. Tutkimusaineiston kuvaus  
 

Tutkimusaineisto sisälsi laadullisella (n=15) ja määrällisellä (n=3) menetelmällä tehtyjä 

tutkimuksia. Tutkimusartikkeleiden aineisto oli kerätty yksilö- tai teemahaastattelulla 

(n=11), kyselylomakkeella (prospektiivinen) (n=2), haastattelulla ja sähköisellä kyselyl-

lä (n=1), haastattelulla ja havainnoinnilla (n=1), kyselylomakkeella (deskriptiivinen 

ennen/jälkeen tutkimusasetelma), yksilö- ja teemahaastattelulla ja ”think aloud” eli ää-

neen ajattelu- menetelmällä sekä havainnoivalla, prospektiivisella seurantatutkimuksel-

la. Määrällisen tutkimuksen kyselylomakkeina ja mittareina oli käytetty Maloneyn ym. 

(2012) tutkimuksessa interventioon ENABLE (Educate, Nurture, Advice Before Life 

Ends) perustuvia kyselylomakkeita FACITPC (the Functional Assessment of Chronic 
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Illness Therapy for Palliative Care), joka mittaa fyysistä emotionaalista, sosiaalista ja 

toiminnallista hyvinvointia ja oirehoitoon sekä depressioon liittyvää mittaria sekä pal-

liatiivisen kotihoidon tutkimukseen osallistuvan hoitohenkilökunnan koulutukseen pe-

rustuvaa työkirjaa ”Charting your course: an intervention for people and families living 

with cancer”. Garrison ym. (2011) tutkimuksessa käytettiin PSS (Palliative Performance 

Scale) kuvaamaan fyysistä toimintakykyä, SPMSQ (Short Portable Mental Status Ques-

tionnaire) kognition mittaamiseen, MSAS (Memoral Symptom Assessment Scale) mit-

tamaan oireita, HQLI (Hospice Quality of Life Index) kuvaamaan elämänlaatua , BPI 

(Brief Pain Inventory) kuvaamaan kipua sekä CES-DSF (Center for Epidemiological 

Studies-Depression Short Form) kuvaamaan masennuksen yleisyyttä. Leppert ym. 

(2012) tutkimuksessa käytettiin EORTC QLQ30 ja EORTC QLQ-LC13 mittareita, jot-

ka kuvaavat roolia, kognitiota, sosiaalista toimintakykyä, pahoinvointia, kipua, väsy-

mystä ja ruokahalua.  

 

Tutkimusmaat olivat Ruotsi (n=7), UK (n=3), Kanada (n=2), USA (n=2), Japani (n=1), 

Puola (n=1) ja Ranska (n=1). Tutkimuksen ympäristöön kiinnitettiin erityistä huomiota 

ja (n=10) tutkimusmenetelmiä on käytetty palliatiivista hoitoa toteutetussa kotiympäris-

tössä. Näistä tutkimukseen (n=18) osallistujia olivat potilaat (n=7), omaishoitaja (n=3). 

Loput tutkimuksen osallistujat olivat potilas, omaishoitaja ja hoitohenkilökunta (n=1), 

omaishoitaja (n=1) ja hoitohenkilökunta (kotisairaanhoitaja/lääkäri) (n=6).  

 

4.5. Käsiteanalyysin kuvaus 
 

Käsiteanalyysi on keskeinen lähestymistapa hoitotieteellisen tiedon kehittämisessä tut-

kimuksen avulla. Se on lähestymistapa, joka on saanut hoitotieteellisessä tutkimuksessa 

yhä keskeisemmän aseman. (Wills & McEwen 2011, Suhonen & Vaartio-Rajalin 2010.) 

Käsitteen luonnetta selvitettäessä sen määrittely edellyttää käsitteen käytön analysointia, 

tarkastelua eri määrittelyjen keskinäisistä samankaltaisuuksista ja eroista sekä tarkaste-

lua miten omat määritelmät voidaan suhteuttaa niihin (Kakkuri-Knuutila 1998). Käsite-

analyysiä voidaan toteuttaa eri menetelmien avulla. Se pyrkii tunnistamaan käsitteiden 

ominaispiirteitä ja niiden keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Käsite on ajatteluun perus-

tuva ilmiö, joka voi olla abstrakti, konkreettinen tai primitiivinen. Käsiteanalyysin pe-

rustarkoituksena voidaan pitää käsitteen olennaisten piirteiden erottamista epäoleellises-
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ta. Käsitteen kuvaus sellaisena kuin se on kuvattu kirjallisuudessa ja käytännön hoito-

työssä, on eräs hoitotieteen perustutkimuksen tavoite. (Walker & Avant 1992.)  

 

Palliatiivinen kotihoito-käsite määriteltiin Walker ja Avantin (1992) käsiteanalyysin 

vaiheiden mukaisesti. Yleistä on käsitteen kuvaaminen aikaisemmin tutkimuksissa tai 

tieteellisessä kirjallisuudessa, jolloin tätä aineistoa voidaan käyttää käsiteanalyysin ai-

neistona. Salosen (2007) mukaan tuntemattoman käsitteellistäminen on tieteen yksi 

keskeinen ja perustava tavoite. Ronkaisen ym. (2013) mukaan käsitteiden analyyttinen 

ja tulkinnallinen käyttö nivoo tutkimuksessa sen tulokset aiempaan tutkimukselliseen 

ymmärrykseen tutkimusilmiöstä ja osallistuu teoreettiseen keskusteluun. Tämä johtaa 

käsitteiden käytössä ja käsitteellistämisen tutkimuksessa syvempään tulkintaan ja uusiin 

analyyseihin aineistosta. Seuraavassa kuvataan käsiteanalyysin (Walker & Avant 1992, 

Eriksson ym. 2008) vaiheet: 

 

1. Käsitteen valinta 

2. Käsiteanalyysin tavoitteen määrittäminen 

3. Käsitteen käyttötapojen ja –alueiden tunnistaminen 

4. Käsitteen alakäsitteiden ja ominaispiirteiden nimeäminen 

5. Rajatapauksien sekä lähi- ja vastakäsitteiden tunnistaminen 

6. Esimerkkien etsiminen tai tutkimustuloksista pelkistettyjen esimerkkien laatimi-

nen 

7. Käsitteen ennakkoehtojen ja seurausten tunnistaminen 

8. Käsitteen tarkoituksenmukaisen tutkimusmenetelmän pohtiminen 

9. Käsitteen syntyhistorian ja ilmenemisen tunnistaminen eri yhteyksissä 

 

Käsiteanalyysin vaiheita 6 ja 8-9 ei käsitellä tässä tutkimuksessa, koska tutkimusta oh-

jaaviin tutkimustehtäviin haluttiin saada vastaus. Vaiheiden merkitystä tutkimukselle ei 

pidetty ensisijaisena. Käsiteanalyysin vaiheet ovat samanaikaisia ja päällekkäisiä, koska 

tutkimusaineistoa tarkastellaan palaten välillä aikaisempaan aineistoon (Walker & 

Avantin 1992). Käsiteanalyysi aloitettiin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa käsitteen 

valinnalla ja jatkettiin määrittämällä analyysin tavoitteet ja tarkoitus. Seuraavaksi kar-

toitettiin käsitteen käyttötapoja ja lähikäsitteitä, tunnistettiin sen ominaispiirteet sekä 

ennakkoehdot ja seuraukset. (Walker & Avantin 1992.)  
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Käsiteanalyysin lähtökohtana voidaan pitää käsitteen tärkeyttä ja keskeisyyttä tieteen-

alalla, jolloin sen sisältöä halutaan tutkia lähemmin (Walker & Avant 1992). Palliatiivi-

nen kotihoito käsite valittiin analysoinnin kohteeksi, koska käsitteen sisältö on epäselvä 

ja sitä käytetään vaihtelevasti kirjallisuudessa. Lisäksi tutkija on kiinnostunut käsittees-

tä. Käsiteanalyysin tarkoituksena on määritellä palliatiivisen kotihoito-käsitteen käyttöä, 

ja tavoitteena on selkiyttää sen määritelmiä monitieteisen aineiston avulla. Käsitteen 

määrittelyyn vaikuttaa se, mitä tutkija ymmärtää käsitteellä, koska se ohjaa tulosten 

tulkintaa (Rodgers 2000). Tutkijan esiymmärryksen mukaan palliatiivinen kotihoito on 

kotona tapahtuvaa kuolemaan johtavaa hoitoa, joka perustuu potilaan toiveeseen elää 

loppuelämänsä omassa kodissaan. Palliatiivisen kotihoidon sisältö on käsiteanalyysin 

edetessä laajentunut kokonaisuudeksi, jossa siihen vaikuttavia tekijöitä on useita.  

 

Käsitteen käytön selvittämiseksi käsitteestä on tunnistettava palliatiivisen kotihoidon 

lähikäsitteitä. Tutkimusaineisto koostui järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla 

tuotetusta tiedosta. Walker ja Avantin (1992) mukaan aineistona voi käyttää myös sana-

kirjoja tai epäsuoria lähteitä, joita otettiin mukaan analyysiin. Näitä olivat Euroopassa ja 

Suomessa laaditut suositukset palliatiiviselle hoidolle sekä suomen kielen sanakirjat. 

Tiedonhaku on kuvattu aikaisemmin, jossa pyrittiin monitieteisyyteen eikä haluttu rajata 

käsitettä hoitotieteeseen. Käsitettä haluttiin tutkia kotiympäristössä, johon aineisto kes-

kittyi. Aineisto valittiin tarkkojen hakukriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu erilli-

sessä taulukossa. Käsiteanalyysin seuraavien vaiheiden mukaisesti tutkimusaineistoon 

tutustuttiin lukemalla tutkimusartikkeleita useita kertoja läpi ja kerättiin induktiivisella 

sisällönanalyysillä keskeisempiä tutkimustuloksia, jonka tarkoituksena on kuvailla tut-

kittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa. Analysointimenetelmä sopii hyvin tutkimuksen 

tarkoitukseen, koska sen avulla voitiin järjestää ja kuvailla tarkasteltavaa ilmiötä (Polit 

& Beck 2012, Elo & Kyngäs 2007). Käsiteanalyysin tarkoitus on Polit & Beckin (2012) 

mukaan yhteneväinen sisällönanalyysin kanssa. Ne voivat yhdessä johtaa käsitteenmuo-

dostukseen ja samalla niiden tavoitteena menetelmänä on ymmärryksen lisääminen kä-

sitteestä. 

 

Walker ja Avant (1992) mukaan käsiteanalyysin tekemiseen ei ole mitään tarkkoja sään-

töjä, joten analyysi eteni tutkimusaineiston ja tutkijan osaamisen mukaisesti. Tutkimus-

aineiston laajuuden vuoksi luokiteltiin ja tiivistettiin tutkimuksissa esille tulleita asioita 

aineistolähtöisesti käsiteanalyysin mukaisesti. Tutkijan mielessä olivat koko ajan tutki-
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mustehtävät. Käsiteanalyysi aloitettiin keräämällä keskeisimmät tutkimustulokset, jonka 

jälkeen niitä yhdisteltiin, ryhmiteltiin ja pelkistettiin. Aineistoa pelkistettiin edelleen 

manuaalisesti listaksi, josta tutkimustuloksista koodattiin eri värein palliatiiviseen koti-

hoitoon liittyviä tekijöitä. Aineiston analyysi eteni tutkimustehtävistä johdettuihin tee-

moihin. Tutkimusaineistosta löytyi tässä vaiheessa kokonaiskuva, jotka ohjaisivat vas-

taamaan tutkimustehtäviin. Aineistosta löytyi palliatiivisen kotihoidon ominaispiirteitä, 

jotka toistuivat ja kuvasivat käsitettä. Vaikeutena ja haasteena käsiteanalyysin lähikäsit-

teiden määrittämisessä olivat tutkittavan käsitteen merkitykset eri maissa. Lähikäsittei-

den määrittäminen vaati tulkintaa, jossa käsitteen määritelmä muodostettiin sanallisessa 

muodossa ilmaistuna käsitteenä, joka voi muodostua useasta sanasta tai lauseesta. 

(Walker & Avant 1992.)  

 

Käsiteanalyysiä jatkettiin etsimällä aineistosta käsitteen ennakkoehdot, jotka ovat ennen 

käsitteen esiintymistä havaittuja ilmiöitä. Lopuksi luokiteltiin käsitteen seuraukset, jotka 

esiintyvät käsitteen vaikutuksesta tai sen tuloksena. Samansisältöisiä alaluokkia yhdis-

teltiin toisiinsa ja muodostettiin yläkäsitteitä mukaillen alakäsitteiden pelkistettyjä tu-

loksia. Liitteessä 2. esitetään esimerkki Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan 

fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä tutkimustuloksista, niiden ryhmittelystä ja käsitteiden 

muodostamisesta. 
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5. TULOKSET 

 

5.1. Palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitteen määrittely  
 

Palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitettä ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa ja 

käsitteen metodologiaa halutaan selkiyttää. Palliatiivisen hoidon anglosaksinen termi on 

”palliative care” tai ”palliative medicine” riippuen siitä, viitataanko lääketieteelliseen 

toimintaan vai kokonaisvaltaiseen hoitoon. Suomeksi termiä kutsutaan nimityksellä 

”palliatiivinen hoito” tai ”palliatiivinen lääketiede”. (Hänninen 2003.) Kielitoimiston 

sanakirjan (2006a) mukaan palliatiivinen tarkoittaa oireita helpottavaa, lievittävää ja 

sanaa verrataan sanaan palliatiivinen hoito. Nurmen (2004) mukaan palliatiivinen sanal-

la viitataan lääketieteen termistöön, jossa se kuvataan lievittävä, helpottava (mutta ei 

parantava) ja viitataan käsitteeseen parantumattomasti sairaiden palliatiivinen hoito. 

Palliatiivinen hoito sanan etymologia viittaa lievittävään ja helpottavaan hoitoon, jossa 

hoidetaan potilaan oireita.  

 

WHO määrittelee palliatiivisen hoidon olevan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, kun 

sairaus ei ole parannettavissa eikä elämän pidentäminen ole ainut hoidon päämäärä. 

Hoidon ei tulisi olla riippuvainen diagnoosista. Palliatiivinen hoito voi kestää sairaudes-

ta riippuen jopa vuosia, ja siinä on keskeistä oireenmukaisen hoidon toteutuminen. Näi-

tä ovat kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psykologisiin, sosiaalisiin, hengellisiin ja 

elämänkatsomuksellisiin tarpeisiin vastaaminen. (Hänninen 2003, Etene 2008b, Rimpi-

läinen & Akurali 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö 2010a.) Grönlund & Huhtisen 

(2011) mukaan palliatiivisen hoidon ensimmäinen tavoite on ymmärtää kuolema elämän 

normaalina päätepisteenä. Heidän mukaansa palliatiivinen hoito on myös elämänlaadun 

parantamista, jossa elämässä jäljellä oleva aika eletään niin aktiivisesti kuin potilaalle 

on mahdollista. Myös omaisille tarjotaan tukea sairauden aikana ja kuoleman jälkeen.  

 

Hoitotieteessä Hoitotyön asiasanastosta –Hoidokista löytyvät saattohoito ja palliatiivi-

nen hoito avainsanat määritellään seuraavasti. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan oirei-

ta lievittävää hoitoa, jossa potilaan kokonaishoito on aktiivista silloin, kun kuolemaan 

johtavaa sairautta ei voida enää parantaa. Käsitteen määrittely perustuu Suomen Lääkä-

riliiton vuoden 2009 määritelmään. Palliatiivisen hoidon englanninkielinen vastine on 
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Palliative care. Palliatiivinen hoidon kotiympäristössä käsitteelle ei löytynyt yhtään 

määritelmää. Saattohoito käsitteellä tarkoitetaan kuolemaa lähestyvän potilaan aktiivista 

hoitoa ja läheisten tukea. Se on hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa ja kuolinpro-

sessin aikana, jossa keskeistä on potilaan oireisen ja kärsimyksen lievitys. Saattohoidon 

lähtökohtana on potilaan etenevä parantumaton sairaus, johon ei ole tarjolla ennustetta 

parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä. Potilaan jäljellä olevan eliniän arvel-

laan olevan lyhyt. Saattohoito ei ole riippuvainen diagnoosista. Saattohoitopäätös on 

lääketieteellinen päätös, jonka potilasta hoitava lääkäri tekee yhteisymmärryksessä yh-

dessä potilaan ja hänen edustajansa kanssa. Se voi olla yksi hoitolinjapäätös tai lopputu-

los pitkästä prosessista, jonka aikana on selvinnyt, ettei sairaus ole parannettavissa. Kä-

site perustuu Valtakunnallisen terveydenhuollon neuvottelukunnan ETENEn saattohoi-

toa koskevaan muistioon vuodelta 2003. Saattohoito käsitteen englanninkielinen vastine 

on Hospice Care. Hoitotieteellinen asiasanasto HOIDOKKI on Medical Subject Hea-

dings –asiasanastoon (MeSH) perustuva hoitotieteellisen tiedon indeksoinnin erikois-

sanasto.(Sairaanhoitajien koulutussäätiö 2014.) Palliatiivinen kotihoito käsitteelle ei 

löytynyt vastaavaa määritelmää sanastosta. 

 

Palliatiivinen hoito kotiympäristössä määritellään kansainvälisesti monenlaisilla käsit-

teillä. Oheiseen taulukkoon (3) on koottu samansisältöiset käsitteet tutkimuksen tiedon-

hankintavaiheesta: 

 

Taulukko 3. Palliatiiviseen hoitoon kotiympäristössä liittyviä käsitteitä kansainvälisestä 

kirjallisuudesta 

 
Palliatiivinen hoito kotiympäristössä: 

End-of-life care in the patiens’ own home 

End-of-life care at home 

Palliative homecare 

Home care nursing at the end-of-life 

Homebased palliative care 

Hospital-based palliative home care 

 

Tutkimuksessa palliatiivinen hoito käsitteeseen sisältyy sen toimintaympäristö. Käsite 

Palliatiivinen hoito kotiympäristössä tarkoittaa Edwardsin ym. (2012) mukaan kuolevan 

läheisen, hänen perheenjäsenensä ja hoitohenkilökunnan välistä molemminpuoliseen 
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päätöksentekoon perustuvaa palliatiivista kotihoitoa. Perheen elämällä lähellä kuolemaa 

kotona on merkittävä vaikutus sen perheenjäseniin ja ystäviin. Palliatiivinen hoito koti-

ympäristössä on perheenjäsenen vastuullisesti antamaa hoitoa kuolevalle läheiselleen 

hoitohenkilökunnan tukemana. (Carlander ym. 2011a). Law (2009) määrittelee palliatii-

visen hoidon olevan kotona tapahtuvaa kotisairaanhoidon tarjoamaa ympärivuorokautis-

ta hoitoa, jonka avulla kuoleva henkilö voi asua ja kuolla kotonaan toiveittensa mukai-

sesti. Saattohoito kotihoidossa tarkoittaa saattohoitopalveluiden viemistä kotiin (Jack 

ym. 2013). Carlander ym. (2011b) kuvaavat elämän loppuvaiheen hoidon ja palliatiivi-

sen hoidon järjestämisen kotona olevan kuolevan läheisen ja hänen perheensä asettamis-

ta keskiöön.  

 

Palliatiivinen hoito kotiympäristössä on turvallista, kotona annettavaa kokonaisvaltaista 

hoitoa (Milberg ym. 2012), joka perustuu kotisairaanhoidon ja perheenjäsenten vuoro-

vaikutukseen (Stajduhar ym. 2011). Karlsson ym. (2012) mukaan elämän loppuvaiheen 

hoito kotona on kotihoidon antamaa kuolevan potilaan hoitoa yhdessä omaisten kanssa. 

Elämän loppuvaiheen hoidon tavoitteena on ehkäistä ja helpottaa kärsimystä tunnista-

malla potilaan oireita ja tukemalla omaisia. Se on Iranmanesh ym. (2009) mukaan sai-

raanhoitajien kotona antamaa väliaikaista ammatillista hoitoa, jossa on oltava herkkä 

huomioimaan perheen kirjoittamattomat säännöt ja ilmapiiri ja jossa sairaanhoitajan 

rooli on ainutlaatuinen. Hän on osa perhettä koko kotihoidon ajan.  

 

Tutkimuksen käsitteiden määrittelyn tuloksena syntyi käsite palliatiivinen kotihoito, 

joka kuvaa tutkimusilmiötä. Kuvioon 12. on koottuna Palliatiivisen kotihoidon käsite-

analyysissä löydetyt käsitteet ja niiden väliset yhteydet. 
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5.2. Palliatiivinen kotihoito lähikäsitteet 
	  

Taulukko 4. Palliatiiviseen kotihoitoon liittyvät lähikäsitteet 

 
Lähikäsitteet: 

- Saattohoito 

- Kotisaattohoito 

- Hospice 

- Hospice at Home Services 

- Terminaalihoito 

	  

Walker ja Avantin (1992) mukaan palliatiivisen hoidon lähikäsitteiden tarkastelu auttaa 

löytämään käsitteiden väliset yhtäläiset ja eroavat ominaispiirteet. Palliatiivisen hoidon 

kotiympäristössä teoreettiset lähtökohdat perustuvat palliatiivinen hoito käsitteeseen. 

Palliatiivinen hoito kotiympäristössä käsitteen tarkastelu edellyttää hoitotieteen ja mui-

den tieteenalojen avulla välittyvää tietoa ja sen analysointia. Tutkimuksen lähikäsitteet 

ovat sen kannalta tärkeitä, jolla voidaan erottaa käsitteille ominaisia piirteitä. Kun ote-

taan huomioon käsitteiden yleiset ja tieteelliset määritelmät voidaan huomata käsittei-

den samansisältöisyys, mutta myös ristiriitaisuus. Saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat 

osittain päällekkäisiä käsitteitä, mutta niillä tarkoitetaan elämän loppuvaiheen oireen-

mukaista hoitoa (Etene 2008b). Suomalaisen ja anglosaksisen termistön sekoittuminen 

on aiheuttanut saattohoidon ja palliatiivisen hoidon käsitteiden sekoittumista Suomessa. 

Suomessa saattohoito –sanalla tarkoitetaan saattamista, mukana kulkemista ja tukemis-

ta. Se liitetään myös usein tiiviisti kuoleman läheisyyden yhteyteen. (Hänninen 2003.) 

Kielitoimiston sanakirjan (2006b) mukaan saattohoito tarkoittaa lääketieteen termistössä 

kuolevan potilaan loppuvaiheen henkisesti tukevaa ja oireita lievittävää hoitoa, termi-

naalihoitoa. Nurmen (2004) mukaan saattohoitoa verrataan saattohoitajaan, joka tarkoit-

taa kuolevasta potilaasta viime hetkiin asti henkisesti ja fyysisesti tukevaa hoitajaa. 

Skandinaviassa vastaava termi on ”omsorg” ja ”vård i livets slutskede”. Hännisen 

(2013) mukaan oireiden hoitamisen kannalta termien erottelu ei ole merkityksellinen, ja 

saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa käytetään osittain samansisältöisenä.  

	  

Sekä palliatiiviseen että saattohoitoon kuuluu potilaan kivun ja muiden oireiden hallin-

taa, kärsimyksen ehkäisemistä, psykososiaalisten ja eksistentiaalisten sekä hengellisten 

ongelmien ratkaisemista ja perheen tukemista (Grönlund & Huhtinen 2011). Saattohoito 
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ja palliatiivinen hoito –käsitteet voidaan erottaa ajallisella suhteella kuolemaan, potilaan 

yleistilan tai toimintakyvyn määrittelyllä, hoitopaikalla, diagnoosilla tai ennusteella, 

sairauden pahanlaatuisuudella tai asteella. Kaikki nämä erot ovat ongelmallisia ja käsit-

teiden erojen tarkastelu haastavaa.  

 

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa (Grönlund & Huhtinen 2011). Saattohoito on 

ihmisen loppuvaiheen oireita ja kärsimystä lievittävää hoitoa, jossa parantavaa hoitoa ei 

enää anneta tai hän on kieltäytynyt siitä, ja kuolemaan johtavan sairauden etenemistä ei 

voida enää estää. Potilaan olemassa olevan eliniän arvioidaan olevan lyhyt. Saattohoito 

ei kuitenkaan ole sidoksissa diagnoosiin. Saattohoidossa keskeistä on potilaan hyvä oi-

rehoito ja kärsimysten lievittäminen. (Etene 2003, 2008b, 2012,  Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2010a.) Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe (Etene 2012). Se 

on potilaan viimeisen vaiheen hoitoa, joka ajoittuu lähelle kuolemaa, vaikka ajallisen 

ennusteen määrittäminen on vaikeaa (Grönlund & Huhtinen 2011).  

 

Tutkimuksissa tuli esille englanninkielisen Hospice käsitteen ja palliative care käsitteen 

selkeä ero. Hospice käsite liittyi saattohoitokotiin tai mainittiin erityisesti kotihoidon 

kohdalla ja se liittyi elämän viimeisten hetkien hoitoon. Hospice sisälsi usein jonkinlai-

sen hoitofilosofian, jonka mukaisesti hoitoa toteutettiin. (Jack ym. 2013.) 

	  

Palliatiivinen hoito kotiympäristön lähikäsitteenä voidaan pitää vuonna 1982 lääkintö-

hallituksen terminaalihoito-ohjeiden tuomaa terminaalipotilas nimitystä, joka merkitsee 

nykyisin kuolevaa potilasta, jolla ennuste on tunteja tai päiviä (Hänninen 2003). Kieli-

toimiston sanakirjan (2006) mukaan terminaalihoito tarkoittaa lääketieteen termistössä 

saattohoitoa. Terminaalivaiheessa tarkoitetaan kuolemaan johtavan sairauden loppuvai-

heessa, lähellä kuolemaa olevaa potilasta. Termillä viitataan taudin terminaalivaihee-

seen. Nurmen (2004) mukaan terminaalihoito on kuolevan potilaan hoitoa ja terminaali-

vaiheella tarkoitetaan sen mukaan parantumattomasti sairaan potilaan odotettua kuole-

maa edeltävää vaihetta. Taulukossa 4. kuvataan palliatiiviseen kotihoitoon liittyvät lähi-

käsitteet 
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5.3. Palliatiivinen kotihoito ominaispiirteet 
 

Palliatiivisen kotihoidon –käsitteelle tunnistettiin tyypillisiä käyttötapoja ja käsitteen 

piirteitä, jotka esiintyvät yhä uudelleen. Ominaispiirteitä ovat palliatiivisessa kotihoi-

dossa olevan potilaan fyysinen hyvinvointi, palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan 

ja perheen psykososiaalinen hyvinvointi sekä psykososiaalinen hyvinvointi hoitohenki-

lökunnan kokemana. Palliatiivisessa kotihoidossa oleva potilas, hänen omaishoitajansa 

ja koko perheensä psykososiaalinen hyvinvointi jakaantuu perheen jokapäiväiseen elä-

mään, turvallisen ympäristön kokemukseen sekä potilaan, perheen ja hoitohenkilökun-

nan väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamisen haasteisiin.  

 

5.3.1. Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan fyysinen hyvinvointi 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan fyysinen hyvinvointi voidaan jakaa fyysis-

ten oireiden hallintaan ja hoitoon, fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen, kivun hoi-

don merkitykseen, muuttuvaan kehoon kuoleman lähestyessä ja välineiden järjestämi-

sestä kotihoitoon. Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan fyysinen hyvinvointi 

ilmenee elämänlaatua tutkimalla (Melin-Johansson ym. 2009, Leppert ym. 2012). Lep-

pertin ym. (2012) mukaan elämänlaatuun ovat yhteydessä kotona asuvilla syöpää sairas-

tavilla potilailla fyysisten oireiden hallinta ja oirehoito. Näitä oireita ovat väsymys, hen-

genahdistus ja pahoinvointi sekä kognition aleneminen. Myös Milberg ym. (2012) ku-

vaa tehokkaan oirehoidon merkitystä, joista kotona tapahtuvalla hoidolla on erityisesti 

makuulla oloaikaan, pahoinvointiin ja ahdistuneisuuden esiintymiseen merkittävä vai-

kutus. Melin-Johansson ym. (2009) kuvaa fyysisinä oireina ahdistuneisuuden, masen-

nuksen ja alhaisen mielialan. Vassal ym. (2010) tuo esiin potilaan kliinisen tilan, jossa 

hyvän kivunhoidon koettiin olevan yhteydessä kotona kuolemiseen. Myös muissa aikai-

semmissa tutkimuksissa kipu nähtiin merkitykselliseksi. Garrison ym. (2011) on tutki-

nut syöpää sairastavan ikääntyneen kotona tapahtuvaa saattohoitoa, jossa fyysisen toi-

mintakyvyn huomioiminen ja sen heikkeneminen ovat keskeisiä asioita. Heidän mu-

kaansa hyvä fyysisen oirehoito, depression huomioon ottaminen, infektioiden seuranta 

ja lääkehoitojen reaktioiden hoitaminen liittyvät hyvään palliatiiviseen kotihoitoon. 

Aoun ym. (2012) mukaan yksin asuvilla palliatiivisessa kotihoidossa olevilla potilailla 

pitää huomioida kaatumisten ehkäiseminen.  



Ewing ym. (2012) ovat tutkineet omaishoitajia, jotka hoitavat palliatiivisessa kotihoi-

dossa olevaa läheistään. Tutkimuksen mukaan kotona asumista edistää läheisen oire- ja 

lääkehoidon järjestäminen, erityisesti kivunhoito sekä välineiden järjestämisellä on ko-

tihoitoa edistävä vaikutus. Carlanderin ym. (2011b) mukaan lähestyvästä kuolemasta 

potilasta muistuttaa muuttuva keho, jossa kipu, väsymys ja heikentynyt fyysinen toimin-

takyky sekä yleinen hyvinvoinnin tunne vuorottelevat. Law (2009) on jakanut palliatii-

visessa kotihoidossa olevan potilaan ja perheen maailman moneen vaiheeseen, joista 

potilas elää sairauden alkuvaiheessa sairauden ja toimenpiteiden maailmassa, ja jatku-

vasti kuolemansa saakka sairauden ja syövän maailmassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan fyysinen hyvinvointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alakäsite Yläkäsite 

Fyysisten oireiden hallinta ja hoito 
Kivun hoidon merkitys 
Fyysisen toimintakyvyn heikke-
neminen 
Välineiden järjestäminen kotiin 
Muuttuva keho kuoleman lähetessä 

Palliatiivisessa 
kotihoidossa 

olevan potilaan 
fyysinen hyvin-

vointi 



5.3.2. Psykososiaalinen hyvinvointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan, omaishoitajan ja perheen psy-

kososiaalinen hyvinvointi 

 

5.3.2.1. Perheen jokapäiväinen elämä 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan psykososiaalinen hyvinvointi ilmenee suh-

teessa ympäristöön, jossa potilas ja hänen omaishoitajansa ja perheensä voivat kokea 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta (Aoun ym. 2012, Carlander ym. 2011a, Carlander ym. 

2011b). Yhteenkuuluvaisuuden tunne korostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja per-

heen jokapäiväisessä elämässä. Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ei tarvitse myöskään 

sitoa ympäristöön, sillä kuolevalla voi olla käytössään myös koko maailma Internetin 

kautta. (Carlander ym. 2011b.) 

 

Useissa tutkimuksissa (Iranmanesh ym. 2009, Hirano ym. 2011, Law 2009) mainitaan 

kuuntelemisen merkitys, joka ilmenee potilaan, omaishoitajan ja hoitohenkilökunnan 

välillä. Tämä lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kaikkien kesken. Tunne tulla kohda-

tuksi ihmisenä, huomaavaisuuden ja herkkyyden tunnistaminen potilaan ja omaishoita-

jan välillä lisäävät luotettavuuden tunnetta. Iranmanesh ym. (2009) mukaan aktiivinen 

Alakäsite Yläkäsite 

Perheen jokapäiväinen 
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kuunteleminen vaatii hoitohenkilökunnan täyttä läsnäoloa, erityisesti jos potilas ja/tai 

perhe on allapäin. Hoitaja voi antaa aikaa kuuntelemalla heitä ja pystyä olemaan hiljaa. 

Tutkimuksen mukaan perhe kokee sanattoman kommunikaation kiitollisina. Law (2009) 

kuvaa kuuntelemista kuolevan maailman ja ulkopuolisen maailman väliseksi keinoksi 

kohdata potilaan kokemukset ja tukea häntä elämään näissä maailmoissa. Hirano ym. 

(2011) tuo esille psykososiaalisen tuen tarpeen surun kohtaamisessa. Kuunteleminen ja 

elämässä eteenpäin auttaminen ovat tärkeitä tekijöitä surusta selviämisessä.  

 

Carlander ym. (2011a) mukaan yhteydenpito ystäviin, kirjallisuuden lukeminen, elä-

mäntarinan jakaminen muiden kanssa ja perhetapahtumien jakaminen kuuluvat pal-

liatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan hyvinvointia lisäävään elämään. Aoun ym. 

(2012) mukaan yksin asuvilla syöpää sairastavilla ikääntyneillä korostuvat yhteisölli-

syyden ja ryhmään kuulumisen tarpeet. Pienet teot, kuten apu postikorttien kirjoittami-

sessa tai omaan puutarhaan pääseminen ihailemaan luontoa ovat tärkeitä. Carlander ym. 

(2011b) kuolevalle potilaalle yhteisöllisyys merkitsee tietoista itsensä etsimistä, jossa 

suhde aikaan ja tulevaan kuolemaan ovat keskeisiä. Tällöin potilaan psykososiaalisen 

tuen tarve kasvaa.  

 

Hirano ym. (2011) tuo esille potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen keskustelemisen 

merkityksen, jota Ewingin ym. (2012) mukaan tarvitaan erityisesti hengellisen tuen an-

tamisessa. Kun potilas haluaa kuolla kotonaan ja on erityisesti yksinasuva, psykososiaa-

listen tarpeiden ja hyvinvoinnin merkitys kasvaa (Aoun ym. 2012, Garrison ym. 2011, 

Vassal ym. 2011.) Hoitohenkilökunta voi kotihoidossa huomioida positiivisten koke-

musten antamisen potilaalle tarjoamalla hänelle kauniita näkymiä ja herkullisesti tuok-

suvia aterioita, jota voidaan toteuttaa kotona (Iranmanesh ym. 2009). 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa perheen jokapäiväinen elämä näkyy päivittäisinä rutiineina, 

joita Carlander ym. (2011a) kuvaavat turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta lisäävänä te-

kijänä. Omat tavat ja rutiinit luovat elämän jatkuvuuden tunnetta, kun perhe elää lähellä 

kuolemaa. Perhe on asettanut etusijalle yhdessä olemisen vaikeassa tilanteessa. Tavalli-

sen elämän jatkaminen niin pitkään kuin mahdollista on perheelle usein tärkeää. Rutiinit 

estävät kotona myös kaaoksen tunnetta. Milberg ym. (2012) näkevät palliatiivisen hoi-

don kotona olevan tavallisten asioiden tekemistä, joka edustaa tervettä puolta elämästä. 

Hyvän oirehoidon ja avun turvin potilas voi jatkaa tuttuja harrastuksiaan kotiympäris-
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tössä, esimerkiksi puutarhatöitä, kävelyä luontoon tai olemista vain perheen kanssa. 

Koti tarjoaa näin turvallisuuden tunnetta. Koti hoitoympäristönä on haasteellinen, mutta 

antaa myös mahdollisuuden potilaan asua kotona palliatiivisessa hoidossa. Erilaiset tek-

niset apuvälineet antavat mahdollisuuden asua kotona. Kotisairaanhoitajat kunnioittavat 

vaihtelua tuovaa ympäristöä, joka tarjoaa erilaisen ja paremman mahdollisuuden yksi-

lölliselle kohtaamiselle ja psykososiaalisen tuen antamiselle.(Iranmanesh ym. 2009).  

 

Potilas kokee, että kotona hänellä on oma identiteetti. Koti on paikka, jossa jokapäiväi-

nen elämä jatkuu entiseen tapaan (Carlander ym. 2011b). Karlsson ja Berggrenin (2011) 

mukaan kotona eläminen lisää potilaiden itsenäisyyden tunnetta ja luo toivoa, jonka 

avulla potilas voi tehdä sellaisia asioita kotona mitä haluaa. Tähän itsenäisyyteen vai-

kuttavat potilaan halu olla kotona elämän loppuvaiheen ja perheenjäsenet kannustavat 

siihen. Potilas osallistuu näin päätöksentekoon asiasta ja saa kokea omien toiveiden ja 

oikeuksien toteutuvan. Integriteetillä tarkoitetaan palliatiivisessa kotihoidossa olevan 

potilaan kohdalla hänen eheyden ja koskemattomuuden tunnetta. Potilaan kokemukset 

hyvästä elämän loppuvaiheen hoidosta omassa kodissaan luovat vahvaa integriteetin 

tunnetta. Perheen kunnioitus, itsenäisyys, luottamus ja luottamuksellisuus ovat tekijöitä, 

joita kotisairaanhoitajat voivat osoittaa perheelle. Ymmärtävä suhtautuminen on kotisai-

raanhoitajalle integriteettiä lisäävä kohtaamisen haaste, jota hän jokapäiväisessä työs-

sään tarvitsee. Aoun ym. (2012)  ovat tutkineet yksin asuvien potilaiden omaa hyvin-

voinnin kokemusta ja elämänlaatua kotona, jossa he kokevat saavansa olla normaaleja 

eli oma itsensä.  

 

Perheen omat arvot nousevat esille, joista tärkein arvo on saada olla kotona (Iranmanesh 

ym. 2009). Perheen viettämä jokapäiväinen elämä (Milberg ym. 2012), yhteinen aika, 

menneistä puhuminen ennen sairautta ja avoimuus tuovat tunteen elämän hallinnasta 

(Carlander ym. 2011a). Perhe on tehnyt ison elämänmuutoksen päättäessään viettää 

yhdessä läheisensä elämän loppuvaiheen (Milberg ym. 2012, Edwards ym. 2012). Perhe 

elää omassa sosiaalisessa maailmassaan, jossa perheen olemassa olevat yhteydet ulko-

puoliseen maailmaan muuttuvat (Law 2009) ja perhe yrittää tehdä jäljellä olevasta elä-

mästä mielekkään (Iranmanesh ym. 2009). Myös huumorin käyttö ja positiivisen ilma-

piirin luominen kuvaavat perheen omaa arkea (Law 2009).  

 



Perhe alkaa tehdä myös suunnitelmia tulevaisuuden varalle (Edwards ym. 2012, Car-

lander ym. 2011a), jotka sisältävät perheenjäsenten elämään liittyviä asioita sekä kes-

kustelua millaisia fyysisiä ja henkisiä voimia omaisilla on hoitaa kuolevaa läheistään 

kotona. Perheellä on useita mahdollisuuksia ja paljon päätettäviä asioita lähestyvään 

kuolemaan valmistautumisessa. Perhe käy keskustelua yhdessä järjestelyistä, jotka eivät 

ole helppoja kaikille osapuolille. Suunnittelussa kunnioitetaan kuolevan läheisen toivet-

ta kuolla kotonaan. (Carlander ym. 2011a). Ewingin ym. (2012) mukaan omaishoitajilla 

taloudelliset ja työhön liittyvät tekijät perheen jokapäiväisessä elämässä vaikuttavat 

perheen arkeen ja palliatiivisen kotihoidon toteutumiseen. Tasapainoileminen työn ja 

omaishoitajan roolin välillä vaativat joustavuutta hoidon järjestämisessä. Omaishoitaja 

tarvitsee tukea, tietoa ja ohjausta, jotta perhe voi elää tavallista, jokapäiväistä elämää 

läheisen kuoleman lähestyessä. 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Palliatiivisessa kotihoidossa olevan perheen jokapäiväinen elämä 
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5.3.2.2. Koti turvallisena ympäristönä 

 

Palliatiivinen kotihoito turvallisessa ympäristössä jaetaan turvallisuuden tunteeksi koto-

na, riippumattomuudeksi toisista, kontrollin tunteeksi ja yksityisyyden tunteeksi kotona. 

Palliatiivisessa kotihoidossa yksin asuvilla nousee keskeiseksi tekijäksi turvallinen ym-

päristö. Kotona asuminen tuo vapauden ja kontrollin tunnetta, jossa potilas voi olla riip-

pumaton muista ihmisistä. Kun ympäristö on turvallinen, siellä pystyy asumaan pitem-

pään. Yksityisyyttä kuvataan keskeisemmäksi tekijäksi palliatiivisessa kotihoidossa. 

(Aoun ym. 2012). Myös perheen kokemana koti on turvallinen paikka (Carlander ym. 

2011a, Milberg ym. 2012). Kotiympäristö tuo kontrollin tunnetta, jossa yksityisyys, 

turvallisuus ja mukavuus korostuvat (Carlander ym. 200b). Palliatiivisessa kotihoidossa 

työskentelevät sairaanhoitajat kokevat kodin turvallisuuden tärkeäksi sekä potilaalle, 

hänen omaisilleen ja perheelleen ja itselleen (Karlsson & Berggren 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Palliatiivinen kotihoito turvallisessa ympäristössä 

 

5.3.2.3. Potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan välinen 

vuorovaikutus voidaan jakaa hyvään suhteeseen potilaan, omaishoitajan ja hoitohenki-

lökunnan välillä, ajan antamiseen palliatiivisessa kotihoidossa, yhdessäolon ja luotta-

Alakäsite Yläkäsite 

Turvallisuuden tunne 
kotona 
Riippumattomuus muis-
ta 
Kontrollin tunne 
Yksityisyyden tunne 
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ristössä 



muksen merkitykseen ja läsnäoloon ja kuuntelemiseen. Palliatiivisessa kotihoidossa 

olevan potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta kuvaavat koti-

sairaanhoitajien kokemukset hyvän hoitosuhteen merkityksestä. Stajduhar ym. (2011) 

mukaan vuorovaikutukselle on tyypillistä, että sen luominen vie aikaa. Luottamuksen 

syntyminen on keskeistä. Myös Karlsson ja Berggren (2011) näkevät kotisairaanhoita-

jan ja potilaan ja perheen vuorovaikutuksessa uskon ja luottamuksen merkityksen. Läs-

näolo ja Iranmanesh ym. (2009) mukaan myös kokemusten jakaminen vuorovaikutuk-

sessa auttavat ymmärtämään potilaan perheen ainutkertaisuuden. Sairaanhoitajan oma 

toiminta vuorovaikutuksessa, aktiivinen kuunteleminen lisäävät läheisen vuorovaiku-

tuksen merkitystä. 

 

Myös potilaat ja omaishoitajat tuovat esille samoja teemoja vuorovaikutuksessa. Ed-

wards ym. (2012), Vassal ym. (2010) ja Carlander ym. (2011b) korostavat kommuni-

kaatiota potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan välillä. Luottamus ja potilaan toivei-

den kunnioittaminen edistävät palliatiiviseen kotihoitoon liittyvää hyvinvointia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan, omaishoitajan ja perheen sekä 

hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus 
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5.3.2.4. Potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan kohtaamisen haasteet 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa olevien potilaiden, omaishoitajien ja perheiden kohtaami-

sen haasteet voidaan jakaa kuoleman läheisyyteen liittyviin tunteisiin, joita ovat toivon, 

epätoivon, turvallisuuden, syyllisyyden, eristäytyneisyyden, arvokkuuden, kiitollisuu-

den, mielenrauhan ja mukavuuden, menetyksen, yksinäisyyden ja haavoittuvuuden tun-

teet. Kohtaamisen haasteet liittyvät arvokkaaseen kohtaamiseen, kuolemasta puhumi-

seen ja avoimuuteen ja kuoleman läheisyyden vaikutuksesta omaan minäkuvaan ja 

kontrollin ja sisäiseen rauhan tunteeseen. Ne liittyvät myös potilaan kokemaan kehon 

muutoksiin. Hoitohenkilökunnan kokemat tunteet liittyvät heidän omiin arvoihinsa, 

perheen tuntemiseen ja vastuun ottamiseen.  

 

Kuoleman läheisyyteen liittyviä tunteita ovat toivon, toiveikkuuden ja epätoivon koke-

mukset (Law 2009, Maloney ym. 2012, Milberg ym. 2012). Milberg ym. (2012) kuvaa-

vat toivoa palliatiivisessa kotihoidossa turvallisuuden kautta, jossa potilaan sairaus ei 

ole parannettavissa ja kuolemaa lähestyy. He tarkoittavat toivon merkitystä potilaan ja 

hänen perheensä tarpeiden kohtaamisessa ja toivon yhteyttä kotona elämiseen hyvän 

oirehoidon turvin. Potilaan ja hänen perheensä täytyy luottaa hoitohenkilökuntaan ja 

siksi toivo ja turvallisuudentunne auttavat heitä kohtaamaan tulevaisuuden tarpeet. Kuo-

leman läheisyyteen kuuluu myös syyllisyyden tunnetta. (Vassal ym. 2010).  

 

Kuolevan eristäytyminen perheen muista jäsenistä ja koko perheen eristäytyminen 

muusta maailmasta saattaa tapahtua helposti (Edwards ym. 2012). Eristäytymisen eh-

käiseminen on tärkeää (Law 2009), koska eristäytyneisyyden tunne koskee kaikkia per-

heen jäseniä. Kuoleva potilas ja hänen perheensä kohtaavat itse henkilökohtaisella tasol-

la eksistentiaalisia kysymyksiä, jotka johtavat jokapäiväiseen taisteluun kaiken pitämi-

seksi normaalina. Kuoleman läheisyys eristää perheenjäseniä muista ihmisistä, jossa he 

kohtaavat itsensä ja oman elämänsä uusin silmin. (Carlander 2011a.) 

 

Yksin asuvilla potilailla korostuvat arvokkuuden, kiitollisuuden ja mielenrauhan tunteet. 

Niiden saavuttaminen edellyttää oikeanlaista henkilökohtaista apua kotiin, joka tuo heil-

le em. tunteita. (Aoun ym. 2012.) Mukavuuden tunne liittyy mahdollisuuteen asua ko-

tona palliatiivisessa kotihoidossa, jossa potilaalla on oma sosiaalinen identiteetti (Car-

lander ym. 2011b). Mukavuuden tunne voi tarkoittaa myös palliatiiviseen kotihoitoon 
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liittyvää mukavuuden tunnetta, jossa tehokas oirehoito ja sen tukeminen järjestyvät pal-

liatiivisen kotihoidon henkilökunnan toimesta. Kivun kokeminen voi vähentää muka-

vuuden tunnetta. (Milberg ym. 2012.) 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa potilas ja perhe kokevat menetyksen tunteita, joilla on yh-

teys hyvinvointiin (Carlander ym. 2011a). Pysähtyminen potilaan ja perheen vierelle on 

tärkeää (Edwards ym. 2012). Yksin asuvat kokevat yksinäisyyden tunteita (Aoun ym. 

2012). Potilas palaa sairaalasta palliatiiviseen kotihoitoon haavoittuvana. Haavoittuvuus 

tarkoittaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä heikkouden tunnetta, joka pe-

rustuu potilaan oireisiin. Jos haavoittuvuuden eri osa-alueet otetaan huomioon, potilaan 

mahdollisuus palata kotihoitoon lisääntyy. (Vassal ym. 2010). 

 

Potilaan arvokas kohtaaminen vaatii empatiakykyä (Law 2009), tukea (Aoun ym. 2012) 

ja emotionaalisten tarpeiden huomioimista (Law 2009). Maloneyn ym. (2012) mukaan 

potilaan saama tuki on yhteydessä voimaantumisen tunteeseen, rauhoittumiseen ja aut-

taa vakuuttamaan, että palliatiivinen kotihoito onnistuu. Kuolemasta on tärkeä puhua 

avoimesti (Carlander ym. 2011a). Kuoleman läheisyydellä on seuraukset kuolevan 

omaan elämään ja minäkuvaan (Carlander 2011a), jossa hän saa olla oma itsensä. Pal-

liatiiviseen kotihoitoon liittyy potilaan oma tunne, että on sama ihminen kuin ennen 

sairastumistaan. Turvallinen kotiympäristö usein takaa jokapäiväisen elämän yhdessä 

perheen ja läheisten ystävien kanssa. Haasteita tilanteeseen tuovat potilaan psyykkinen 

ja fyysinen tila ja niiden muutokset sairauden edetessä. Ne uhkaavat potilaan minäku-

vaa. Näissä tilanteissa on tärkeätä kohdata potilas arvokkaasti, huomioivasti ja yksilölli-

sesti ottaen huomioon hänen elämän historiansa ja elämäntapansa. Hyvä lääkitys ja tuen 

antaminen auttavat itsenäisyyden pitämisessä ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. (Mil-

berg ym. 2012.) 

 

Kuolevan kehollisuus, kehon muisti, johon kuuluvat haavoittuvuus, muuttuva keho, ja 

mielihyvän tuottaminen tuovat kuolevan mieleen kuoleman läheisyyden. Tämän koke-

muksen jakaminen muiden kanssa on vaikeaa. Perheenjäsen näkee läheisessään tapah-

tuvat haurastuvan kehon muutokset. Muutokset tuovat heidän mieleensä oman kuole-

vaisuuden. Kehollisuuden muutoksella on vaikutusta seksuaalisiin tarpeisiin, johon vai-

kuttavat psyykkinen ja fyysinen kipu. Kipu haittaa yöunia ja usein pariskunta väliaikai-

sesti muuttavat omiin makuuhuoneisiin ja nukkuvat paremmin. Seksuaalisuus muuttuu 
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aistillisuuden kokemukseksi, jota voidaan toteuttaa hieronnalla ja läheisyydellä. (Car-

lander ym. 2011a). 

 

Kohtaamisen haasteisiin kuuluu myös kontrollin tunne, joka tarkoittaa palliatiivisessa 

kotihoidossa potilaan vakuuttamista, että ongelmat pystytään ratkaisemaan. Hoitohenki-

lökuntaan kohdistuvalla luottamuksella on vaikutusta potilaan kokemiin uhkiin, jossa 

henkilökunta kohtaa vastuun tilanteesta. Yhdessä perheen kanssa esimerkiksi morfiinin 

annostelussa on tärkeää luottaa toisiinsa. Hylkäämisen, selviämisen puutteen ja epävar-

muuden tunteiden estämiseksi hoitohenkilökunta pyrkii toimimaan niin, että potilaalla 

ja hänen perheellään säilyy kontrollin tunne. Toinen kohtaamisen haaste on sisäisen 

rauhan tunteet, joka tarkoittaa potilaan elämistä ilman jatkuvaa huolta. Hoitohenkilö-

kuntaan voidaan ottaa yhteyttä koska tahansa, koska luotetaan heidän apuunsa. (Milberg 

ym. 2012.) 

 

Hoitohenkilökunta kohtaa omia, potilaan ja perheen tunteita omalla tavallaan. Ne voi-

daan jakaa hoitohenkilökunnan omiin arvoihin ja tunteisiin, perheen tuntemiseen liitty-

viin tekijöihin ja vastuun ottamiseen. Iranmanesh ym. (2009) mukaan kuolevan potilaan 

ja hänen perheensä hoitaminen vaatii omien arvojen tutkimista, henkilökohtaista vah-

vuutta ja itseluottamusta sekä nöyräksi tulemista. Omalla arvopohjalla on merkitystä 

heidän hoitaessaan palliatiivisessa kotihoidossa olevaa potilasta ja toimiessaan vuoro-

vaikutuksessa omaishoitajan ja perheen kanssa. Kotisairaanhoitajalta vaaditaan omien 

arvojen tutkimisen taitoa, jossa hänen suhtautumisensa elämään on muuttuu. He kunni-

oittavat elämää ja nauttivat jokaisesta elämänsä hetkestä. Kuolevan potilaan ja hänen 

perheensä hoitaminen saa heidät tutkimaan omia asenteitaan elämää kohtaan ja hyväk-

symään kuoleman osaksi elämää. Hoitokokemuksen aikana heidän itseluottamuksensa 

paranee, kun he huomaavat olevansa tärkeitä perheelle. He joutuvat kokemaan monia 

vaikeita tilanteita, joissa he pyrkivät pitämään tasapainon ammatillisuuden ja perheen 

läheisyyden välillä. Potilaan ja perheen kohtaaminen tuottaa kotisairaanhoitajalle mieli-

hyvää, kun hän kykenee hoitamaan eteen tulevia haasteita kaikille parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Itseluottamuksen kehittyminen vaatii heitä olemaan lähellä potilasta ja 

perhettä. Joissakin tilanteissa kotisairaanhoitaja voi toimia intuition voimalla, joka voi 

kertoa esimerkiksi lähestyvästä kuolemasta. Hän voi silloin auttaa perhettä valmistau-

tumaan siihen. Nöyräksi tuleminen tarkoittaa kotisairaanhoitajan kykyä hyväksyä, ettei 

kaikkeen ole valmista vastausta. Potilaan turhautumisen tunteet on kohdattava. Kotisai-
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raanhoitaja voi myös kokea surullisuuden tunteita, joita syntyy jos potilas on saman-

ikäinen kuin hoitaja tai potilaalla on samanikäisiä lapsia kuin hoitajalla. Kotisairaanhoi-

tajat pyrkivät pysymään nöyrinä ja alkavat tuntea olevansa kutsuttuja perheeseen. Poti-

laan hyvinvointi heille antaa positiivisia kokemuksia, jossa hän osallistuu perheen joka-

päiväiseen elämään. Hän kohtaa myös perheen sisäisiä konflikteja, joita kotihoidossa 

voi syntyä perheenjäsenten välille. Kotisairaanhoitajan tehtävä on tukea perhettä näissä-

kin tilanteissa, joissa hänelle on muodostunut oma roolinsa. Law (2009) mainitsee 

huumorin käytön, joka on sallittua ja auttaa jaksamaan.  

 

Stajduharin ym. (2011) mukaan perheen tuntemisella on merkitystä, erityisesti päätök-

senteossa. Kotisairaanhoitajilta vaaditaan omien tunteiden kontrolloimista. Karlsson ja 

Berggren (2011) ja Karlsson ym. (2012) mainitsevat rohkeuden kohdata potilas ja hoita-

jan sitoutumisen merkityksen palliatiivisessa kotihoidossa. Karlsson ja Berggren (2011) 

jatkavat esittämällä, että kotisairaanhoitajalta vaaditaan pelon puutetta ja avoimuutta 

kohdata kuolema. Karlsson ym. (2012) ovat pohtineet eettisestä näkökulmasta palliatii-

vista kotihoitoa, jossa kotisairaanhoitajat kokevat monenlaisia haasteita. Hyvä ja onnis-

tunut palliatiivinen kotihoito vaatii hoitajalta epämiellyttävien tunteiden sietämistä ja 

kontrollin ja menetyksen tunteita. Positiivisilla tunteilla on kuitenkin tärkeä asema. Ko-

tisairaanhoitajan täytyy kyetä ottamaan vastuuta ja pyrkiä tekemään parhaansa. Turval-

lisuuden tunteella ja tilanteen ymmärryksellä hoitaja saa paljon omasta työstään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Palliatiivisessa kotihoidossa olevien potilaiden, omaishoitajien ja perheen koh-

taamisen haasteet 

 

5.4. Palliatiivinen hoito kotona ennakkoehdot 

 

Walker ja Avantin (1992) käsiteanalyysi mukaan ennakkoehdoilla tarkoitetaan tapah-

tumia, joita on oltava ennen kuin käsiteanalyysin kohteena oleva käsite voi esiintyä. 

Jokin asia ei voi olla samanaikaisesti sekä käsitteen ominaispiirre että käsitteen ennak-

koehto. Palliatiivisen kotihoidon ennakkoehtoja kuvataan tässä siihen liittyvänä päätök-

sentekona kotihoitoon siirtymisestä sekä kotihoitoa ennen, sen aikana ja sen jälkeen. 

Palliatiivinen kotihoito vaatii myös järjestämistä ja siihen liittyvää palvelujen tarpeen 

arviointia ja toteuttamista.  

 

5.4.1. Palliatiivisessa kotihoidossa tapahtuva päätöksenteko 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa tapahtuva päätöksenteko jaetaan ennen siirtymistä kotihoi-

toon, sen aikana tapahtuvaan ja jälkeen tapahtuvaan päätöksentekoon. Päätöksiä arvioi-

daan jatkuvasti koko palliatiivisen kotihoidon aikana. Päätöksentekoon liittyvät myös 

eettisten ongelmien ratkaiseminen. 

 

Alakäsite Yläkäsite 

Kuolemasta puhumi-
nen, avoimuus 
Menetyksen tunne 
Arvokas kohtaaminen 
Kuoleman läheisyyden 
vaikutus omaan minä-
kuvaan 
Kuoleman läheisyyteen 
liittyvät tunteet 

Palliatiivisessa kotihoi-
dossa olevien potilaiden, 
omaishoitajien ja perheen 

kohtaamisen haasteet 
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Ennen siirtymistä palliatiiviseen kotihoitoon hoitohenkilökunta arvioi yhdessä potilaan 

ja hänen perheensä kanssa potilaan mahdollisuuksia kuolla kotonaan. Hoitohenkilökun-

ta toimii potilaan ja hänen perheensä tukena päätöksenteossa. Hoitohenkilökunta kertoo 

perheelle mitä on tulossa ja mitä voidaan tehdä. (Hirano ym. 2010.) Palliatiivinen koti-

hoito vaatii omaishoitajaa, joka olisi sitoutunut hoitoon ja kykenee vastuullisuuteen. 

Yhteytenä omaishoitajan hyvinvointiin liittyvänä tekijänä voidaan pitää vahvuuden tun-

netta, kykyä sopeutua, syyllisyyden tunteen käsittelemistä, kontrollin menettämisen 

pelon käsittelemistä sekä ”oikeiden” päätösten tekemistä. Hoitohenkilökunta, potilas ja 

perhe keskustelevat kuolemasta kotona sekä millaisia voimia se vaatii koko kotihoidon 

ajan. (Carlander ym. (2011a.) Vassalin ym. (2010) mukaan palliatiiviseen kotihoitoon 

jäämisen edellytyksenä on omaishoitajan kunnioittaminen ja hänen tunteensa huomioi-

minen. Vapaus valita on tärkeätä tunne, jossa riippumattomuus tukee päätöksentekoa. 

Puolison sairaus saattaa estää kotihoidon toteutumisen, jos sopivaa tukea palliatiiviselle 

kotihoidolle ei löydy. Tällöin päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon sairaalaan on ainut 

vaihtoehto, mutta se saa omaishoitajan tuntemaan kyvyttömyyttä vastata hoidosta koto-

na (Edwards ym. 2012).  

 

Palliatiivisen kotihoidon aikana perhe rakentaa yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa hoi-

don kokonaisuutta ja hoitohenkilökunta tukee hoidon järjestelyissä, joihin kuuluvat re-

surssien järjestäminen kotiin ja psyykkisen tuen tarjoaminen (Hirano ym. 2011). Poti-

laan toiveita tulee kunnioittaa (Edwards ym. 2012). Kotisairaanhoitajien mielestä pää-

töksenteossa on tärkeää perheen tunteminen, sillä se auttaa käyntien arvioimisessa ja 

muiden resurssien järjestämisessä (Stajduhar ym. 2011). Päätöksenteossa tukeminen 

auttaa omaishoitajaa ottamaan ohjat käsiinsä (Edwards ym. 2012), perheet näkivät pys-

tyvänsä toimimaan huolimatta kriiseistä ja surusta sekä tilanteet ohjasivat perheen mah-

dollisuuksia. Oma vastuullisuuden tunne kotihoidossa tarkoitti myös ”oikeiden” päätös-

ten tekemistä. Tämä koski esimerkiksi perheenjäsentä, joka esitti vaihtoehtoista hoito-

toimenpidettä potilaalle. Päätöksenteossa tuli ottaa huomioon kaikki osapuolet ja poti-

laan tuli saada tulla kuulluksi. (Carlander ym. 2011a.) Potilaan ja omaishoitajan ongel-

manratkaisutaidot paranivat, jotka koskivat ongelmia liittyen sairauteen, oireisiin tai 

hoitohenkilökunnan ja perheen väliseen kommunikaatioon (Maloney ym. 2012). Lawn 

(2009) mukaan palliatiivinen kotihoito vaatii jatkuvaa arviointia, johon liittyy erityisesti 

emotionaalisen tuen arvioiminen kotihoidossa. Tähän liittyy myös laitokseen siirtymi-

sen mahdollisuus, jos kotona resurssit eivät riitä (Edwards ym. 2012).  



 

Kuoleman kohdatessa hoitohenkilökunta ehdottaa missä ja kuinka perhe voi hyvästellä 

läheisensä viimeisen kerran (Hirano ym. 2011). Iranmanesh ym. (2009) mukaan hoito-

henkilökunnan tärkeä tehtävä on huomata tuen tarve kuoleman kohdatessa.  Hoitohenki-

lökunnan läsnäolo tilanteessa vaatii luottamusta ja rehellisyyttä, jota he voivat antaa 

valmistamalla perhettä tulevaan. Luottamus merkitsee perheen kykyä ottaa tilanne hal-

tuunsa, riskien hallinta ja luottamus perheen kykyyn selvitä kaikesta. Joskus perhe halu-

aa kohdata läheisen kuoleman ilman hoitohenkilökunnan läsnäoloa.  

 

Eettisten ongelmien ratkaiseminen palliatiivisessa kotihoidossa hoitohenkilökunnan, 

potilaan ja hänen perheensä välillä vaativat kaikilta osapuolilta yhteistyötä. Hoitohenki-

lökunta kohtaa eettistä pohdintaa vaativia asioita pyrkiessään hoitamaan kuolevia poti-

laita. Edessä oleviin mahdollisiin ongelmiin heiltä vaaditaan eettisten ongelmien ym-

märtämistä, millä on yhteys elämän loppuvaiheen hoitoon kotona. Hyvä hoito vaatii 

ongelmien ratkaisemista olemassa olevan tiedon, läsnäolon, vastuullisuuden ja kyvyllä 

toimia potilaan parhaaksi. (Karlsson ym. 2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Palliatiivisessa kotihoidossa tapahtuva päätöksenteko 

 

Alakäsite Yläkäsite 

Palliatiiviseen kotihoi-
toon siirtymisestä päät-
täminen 
Päätöksenteko yhdessä 
perheen kanssa 
Jatkuva arviointi 
Kotona kuolemasta päät-
täminen 
Eettisten ongelmien rat-
kaiseminen yhdessä 
 

Palliatiivisessa 
kotihoidossa 

tapahtuva päätök-
senteko 
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5.4.2. Palliatiivisen kotihoidon järjestäminen 

 

Palliatiivisen kotihoidon järjestäminen voidaan jakaa perheen ja hoitohenkilökunnan 

väliseen yhteistyöhön, hoitohenkilökunnan väliseen yhteistyöhön, perheen tuen, ohjauk-

sen  ja tiedon tarpeeseen, palliatiiviseen kotihoitoon erikoistuneen yksikön merkityk-

seen, kotihoidon haastavuuteen, hoitohenkilökunnan osaamiseen ja kotihoidon luotetta-

vuudesta, saavutettavuudesta ja jatkuvuudesta huolehtimiseen.  

 

Palliatiivisen kotihoidon järjestämiseen kuuluu palvelujen tarpeen arviointi yhdessä 

potilaan ja perheen kanssa ja hoidon toteuttaminen. Tämä voidaan jakaa yksilöllisen 

hoitosuunnitelman tarpeeseen, oikea-aikaisen, henkilökohtaisen avun saamisen kotiin, 

omaishoitajan vastuun arviointiin, perheen osallistumiseen hoitoon, omaishoitajan ohja-

uksen tarpeeseen ja avun järjestämiseen akuuteissa tilanteissa. 

 

Selkeä yhteistyö hoitohenkilökunnan ja hoitavan omaisen välillä on keskeistä palliatii-

visen kotihoidon järjestämiseksi (Karlsson & Berggren 2011, Karlsson ym. 2012, Iran-

manesh ym. 2009). Karlssonin ym. (2012) mukaan yhteistyön puute saattaa johtaa eetti-

siin ongelmiin kotona. Nämä voivat näkyä hoitohenkilökunnan negatiivisissa asenteissa 

ja käyttäytymisessä, jos he eivät ole samaa mieltä potilaan ja hoitavan omaisen kanssa 

kotona asumisesta palliatiivisessa hoidossa. Tilanne voi johtaa ristiriitatilanteisiin, mutta 

toisaalta myös potilas voi kokea hoitohenkilökunnan läsnäolon turhautuneesti. Ristirii-

tatilanteita voi myös aiheuttaa potilaan sairastumisen hyväksyminen omaisten taholta. 

Hoidon järjestämisessä tulee huomioida ajan antaminen, jossa vältytään erimielisyyksil-

tä keskustelemalla. Kotihoidon jatkuvuuden kannalta yhteistyö merkitys tulisi nähdä 

yhteisten tavoitteiden saavuttamisena. (Karlsson & Berggren 2011.) Tiimityö hoitohen-

kilökunnan välillä auttaa erityisesti tiedon kulussa ja käytännön tilanteiden selvittämi-

sessä. Tiimin välinen oma ohjaus ja neuvonta on tärkeää kohdatessa erilaisia tilanteita 

kotona. (Iranmanesh ym. 2009).  

 

Potilas ja omaishoitaja sekä perhe tarvitsevat tukea, ohjausta ja tietoa ennen palliatiivi-

seen kotihoitoon siirtymistä. He etsivät vastauksia ja odottavat diagnoosin varmistumis-

ta. (Edwards ym. 2012.) Tiedon tarve liittyy tietoon sairaudesta (Ewing ym. 2012, Car-

lander ym. 2011b) , josta tulee keskustella potilaan kanssa. Kotihoidossa on tärkeää 

kuolemisen vaiheiden ymmärtäminen, jossa on keskeistä sairauden ymmärtäminen. Po-
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tilas ja omaishoitaja haluavat tietää etukäteen mitä tulee tapahtumaan. Selvitykset siitä, 

miten hoitohenkilökunta tulee antamaan tukea ja apua kotihoidon aikana on tärkeää. 

(Ewing ym. 2012.) Lohdun ja tiedon saaminen auttavat ymmärtämään tilannetta (Mil-

berg ym. 2012). Palliatiivisen kotihoidon järjestämisen haastavuus vaatii osaavaa hoito-

henkilökuntaa (Milberg ym, 2012, Karlsson & Berggren 2011). Kotia voidaan pitää 

haastavan ympäristönä palliatiivisen kotihoidon järjestämisessä (Iranmanesh ym. 2009).  

 

Potilas ja omaishoitaja tarvitsevat luottamusta hoitohenkilökuntaa kohtaan, jossa se syn-

tyy hoitohenkilökuntaa kohtaan turvallisuuden tunteen kautta (Milberg ym. 2012, Staj-

duhar ym. 2011) ja toivovat hoitohenkilökunnalta apua taakan ja vastuullisuuden hel-

pottamiseksi. Huolimatta sairaudesta potilas ja omaishoitaja odottavat tunnetta kokea 

olonsa tervetulleeksi omaan kotiinsa (Milberg ym. 2012), jossa on sovittu hoitohenkilö-

kunnan käyntien määrä ja niiden merkitys (Edwards ym. 2012). Palliatiivisen kotihoi-

don suunnittelulla varmistetaan kotihoidon jatkuvuus ja luotettavuus (Stajduhar ym. 

2011, Milberg ym. 2012). Milbergin ym. (2012) mukaan erityisesti perheenjäsenet tar-

vitsevat tukea, jossa jatkuvuudella tarkoitetaan yhteisiä palavereja hoitohenkilökunnan 

ja perheen välillä ja toisaalta myös hoitohenkilökunnan tiimien välillä. Luotettavuus 

koostuu käynneistä kotona ja puheluista, joiden avulla voidaan olla varmoja, että tehdyt 

päätökset tulevat tehdyksi. Päätöksissä ympäri vuorokauden annettavan avun saavutet-

tavuudella on keskeinen merkitys. Palliatiiviseen kotihoitoon erikoistuneen yksikön 

toiminta ja merkitys nähtiin hoidon onnistumisessa. (Jack ym. 2013, Vassal ym. 2010.) 

Milberg ym. (2012), Stajduhar ym. (2011), & Ewing ym. (2012) mukaan omaishoitajat 

toivovat nimettyä yhteyshenkilöä, jonka kanssa voidaan keskustella kotihoitoon liitty-

vistä asioista.  

 

Palvelujen tarpeen ja resurssien arvioimiseksi (Stajduhar ym. 2011) nähdään yksilölli-

sen, henkilökohtaisen hoitosuunnitelman ja suunnittelun tarve ja merkitys (Garrison ym. 

2011, Carlander ym. 2011b). Yksilökeskeinen elämän loppuvaiheen hoidossa kotona 

tarkoittaa lähellä kuolemaa olevan potilaan elämän järjestämistä niin, että huomioidaan 

hänen vahvuutensa, etunsa ja voimavaransa tukemalla hänen identiteettiään ja minäku-

vaansa. Elämän loppuvaiheen hoidossa potilas ja hänen perheensä asetetaan keskipis-

teeksi. Potilaan tulee olla mukana hoidon suunnittelussa. (Carlander ym. 2011b.)   
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Palliatiivisessa kotihoidossa palvelut sisältävät Jack ym. (2013) mukaan ammattitaitoi-

sen hoitohenkilökunnan tuottamia palveluita kotona, joihin voivat kuulua esimerkiksi 

kotona annettava hoito elämän loppuun saakka, kuljetusten järjestämistä asioiden hoi-

tamiseksi ja apua kriisien sattuessa. Kriisitilanteilla tarkoitetaan palliatiiviseen kotihoi-

toon tarvittavaa välitöntä apua, jota antavat moniammatillinen tiimi. Tiimin tehtäviin 

kuuluu arviointikäynti ja hoidon suunnittelu sekä hoidon järjestäminen tilanteen ajaksi. 

Tällä pyritään kotihoidon tukemiseen. Vassal ym. (2010) mukaan lähisairaalan tuki 

mahdollistaa on palliatiivisen kotihoidon ja kotona kuolemisen. Koti nähdään heidän 

mukaansa myös paikkana, jossa potilaalle ja omaishoitajalle järjestettävällä tukiryhmäl-

lä olisi merkitystä. Perheen taloudellisten huolten huomioiminen lisää tyytyväisyyttä 

palliatiiviseen kotihoitoon ja sen järjestämiseen.  

 

Potilaan näkökulmasta palveluissa korostuu tuen saamisen tunne ja hoidon suunnittelun 

merkitys (Maloney ym. 2012). Tämä voi tarkoittaa oikea-aikaista tukea kotiin, joka (Hi-

rano ym. (2011) tutkimusten mukaan tarkoittaa potilaan ja hänen tilanteen perheensä 

kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tuen antaminen kotiin alkaa palliatiiviseen kotihoi-

toon siirtymisestä, jossa määritellään mitä on tulossa ja mitä voidaan vielä tehdä. Kun 

perheen tilanne selviää, hoitohenkilökunta selvittää resurssien jakamista kotona asumi-

sen aikana sekä  tarjoaa psyykkistä apua. Hoitohenkilökunta elää perheen tilanteessa ja 

reagoi eteen tuleviin hoidon tarpeisiin.  

 

Aoun ym. (2012) mukaan yksin asuvilla palliatiivisessa kotihoidossa olevilla henkilö-

kohtainen apu kotiin tai henkilökohtaisen hälyttimen käyttö auttoivat jokapäiväisen 

elämän taakan helpottumisessa ja jatkumisessa. Henkilökohtainen apu kotiin tarkoitti 

apua kotitöissä ja muissa käytännöllisissä asioissa, kuljetuksien avustamisessa, ruokai-

luissa, joka ehkäisi mm. painonlaskua. Henkilökohtaisen tuen ja avun vaikutuksina näh-

tiin potilaiden mukaan tunteena saada loton täysosuma. Yleinen hyvinvointi parani, kun 

potilaan hoidon tarve huomioitiin, annettiin kumppanuutta. Itseluottamus kasvoi ja elä-

mänlaatu paranivat. Oma yksityisyyden tunne kuitenkin säilyi annetun henkilökohtaisen 

avun aikana. Potilaat arvostivat puolesta tekemistä, sillä heidän oli vaikea pyytää apua. 

He tunsivat kuuluvansa johonkin, joku oli heitä varten. Turvallisuuden tunne ja mielen-

rauha olivat tärkeitä, kun he olivat yksin kotona. Henkilökohtaisen hälyttimen käyttö 

yksin asuvalla syöpäsairaalla palliatiivisessa kotihoidossa esti kaatumisia, potilas pystyi 

liikkumaan ulkona vapaammin ja lisäsi fyysisen turvallisuuden tunnetta. Hälyttimen 
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avulla ei tuntunut yksinäiseltä, sillä sen avulla sai avun tarvittaessa ja sen avulla itsenäi-

syys säilyi kotona asumisessa. 

 

Jack ym. (2012) tuovat esiin omaishoitajan tukemisen palliatiivisen kotihoidon palve-

luiden järjestämisessä. Omaishoitaja tarvitsee apua ja tukea aina tarvittaessa (Milberg 

ym. 2012), jossa täytyy huomioida vastuun määrä (Milberg ym. 2012, Ewing ym. 

2012). Omaishoitajan jaksamisen tukemiseen kuuluvat lepohetkien antaminen, jossa 

hoitohenkilökunta hoitaa läheistä omaishoitajan levon ajan. Omaishoitaja voi hoitaa 

asioitaan päivällä tai välillä nukkua. Yöhoitoa voidaan järjestää tarvittaessa. Omaishoi-

tajan fyysiseen terveyteen tulee kiinnittää huomiota, kuten infektioiden hoitamiseen ja 

omien sairauksien hoitoon. Taloudellisten asioiden järjestämiseen ja työasioiden hoita-

miseen hän tarvitsee tukea. Tärkeintä on kuitenkin käytännön apua kotiin, jossa apu 

kodinhoitotöissä, ruuanlaitossa tai kaupassa käynnissä on tarpeen. Henkinen tuki koko 

palliatiivisen kotihoidon ajan auttaa omaishoitajaa jaksamaan. (Ewing ym. 2012). Ed-

wards ym. (2012) mukaan palliatiivisessa kotihoidossa omaishoitajan unentarpeesta 

tulee huolehtia. He kokevat itsenäisyyden menetyksen pelkoa joutuessaan ottamaan 

vastaan apua läheisensä wc-käynneissä tai vaippojen vaihdossa. He tarvitsevat erityistä 

tukea kuoleman lähestyessä. Hyvä fyysinen oirehoito mahdollistaa kotona asumisen 

elämän loppuvaiheessa. (Melin-Johansson ym. 2009). Jatkuva apu kriiseissä ja akuu-

teissa tilanteissa siirtomahdollisuus sairaalaan ovat hoitohenkilökunnan mukaan koti-

hoidon edellytys (Jack ym. 2013). Kaiken kaikkiaan palvelujen ja avun saatavuus pal-

liatiivisessa kotihoidossa nousee useissa tutkimuksissa esille (Karlsson & Berggren 

2011, Stajduhar ym. 2011, Milberg ym. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Palliatiivisen kotihoidon järjestäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Palliatiivisen kotihoidon palvelujen tarpeen arviointi ja kotihoidon toteutus 

 

Alakäsite Yläkäsite 

Perheen ja hoitohenkilökunnan välinen 
yhteistyö 
Hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö 
Perheen tiedon, tuen ja ohjauksen tarve 
Hoitohenkilökunnan osaaminen 
Palliatiivisen kotihoidon haastavuus 
Palliatiivisen kotihoidon luotettavuu-
desta  ja jatkuvuudesta huolehtiminen 
Tiedon tarve  
Palliatiivisen kotihoitoon erikoistuneen 
yksikön merkitys 

Palliatiivisen 
kotihoidon 
järjestämi-

nen 

Alakäsite Yläkäsite 

Yksilöllisen, henkilökohtaisen 
hoitosuunnitelman tarve 
Oikea-aikainen tuki 
Henkilökohtainen apu kotiin 
Perheen osallistuminen hoi-
toon 
Omaishoitajan vastuun arvi-
ointi 
Omaishoitajan ohjauksen 
tarve 
Apu akuuteissa tilanteissa 

Palliatiivisessa koti-
hoidon palvelujen 
tarpeen arviointi ja 
kotihoidon toteutus 
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5.5. Palliatiivinen hoito kotona seuraukset 

	  
Käsiteanalyysissä Walker ja Avantin (1992) mukaan seurauksien tunnistamisella voi-

daan valaista niitä sosiaalisia yhteyksiä, joissa käsitettä käytetään. Se auttaa myös omi-

naispiirteiden täsmentämisessä. Seuraukset ovat sellaisia tapahtumia, jotka esiintyvät 

käsitteen esiintymisen vaikutuksesta. Niiden tutkiminen auttaa myös käyttötarkoituksen 

rajaamisessa. Palliatiivinen kotihoito mahdollistaa kotona tapahtuvan kuoleman koh-

taamisen perheen yhteisenä kokemuksena. Seurauksia kuvataan kuolevan ja hänen lä-

heisensä kokemana yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena, jossa palliatiivinen 

kotihoito päättyy kuoleman järjestelyiden jälkeen surevien tukemiseen. 

 

5.5.1. Kuoleman kohtaaminen perheen yhteisenä kokemuksena 

 

Palliatiivisessa kotihoidossa kuoleman kohtaamiseen liittyy kuolevan toiveiden kunni-

oittamiseen liittyviä tekijöitä kuoleman lähestyessä, kuolevan läheisen tarpeiden huomi-

oimista, kuoleman kokeminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena ja kuoleman 

jälkeisiin järjestelyihin liittyviä tekijöitä.  

 

Karlssonin ja Berggrenin (2011) ja Edwardsin ym. (2012) mukaan kuolevan toiveita 

tulee kunnioittaa. Carlanderin ym. (2011b) mukaan kuoleva yleensä on tietoinen lähes-

tyvästä kuolemastaan. Kuolema koetaan yksilöllisenä kokemuksena, jolloin kuoleva 

toivoo rauhallista kuolemaa kotona (Carlander (2011a), sitä voi kutsua myös kunniak-

kaaksi kotikuolemaksi (Karlsson & Berggren 2011). Kuolema yhteisöllisenä kokemuk-

sena sisältää rauhallisen kuoleman kotona, jossa se voidaan jakaa muiden perheenjäsen-

ten kanssa yhdessä. Kuolema koetaan ja nähdään eri tavalla ja kuolleen läheisen näke-

minen vaikuttaa läheisiin eri tavalla. Kuoleman kohdatessa perhe voi toimia ennen kuo-

lemaa tehtyjen suunnitelmien mukaan, joihin kuuluvat hautaukseen ja mahdolliseen 

polttohautaukseen liittyviä tehtäviä sekä hautajaisten järjestelyjä. (Carlander ym 2011a.)  

 

Law (2009) jakaa palliatiivisen kotihoidon viimeisen vaiheen kuoleman maailmaan ja 

astumisen kuoleman maailmaan. Kuoleman maailma on pitänyt sisällään sairauden ja 

syövän kanssa elämistä, johon on liittynyt sisäinen emotionaalinen maailman kokemi-

nen. Astuminen kuoleman maailmaan tarkoittaa tunteiden esittämistä, uusien suhteiden 



luomista olosuhteiden järjestelyjen vuoksi, jossa tärkeää on kuolevan emotionaalisten 

tarpeiden huomioiminen. Koko perhe ja palliatiivisen kotihoidon hoitohenkilökunta 

sekä ystävät ja muut hoidossa mukana olleet kohtaavat nämä maailmat. Silta ulkopuoli-

sesta maailmasta kuoleman maailmaan yhdistää sosiaalisen prosessin avulla nämä maa-

ilmat kuoleman kohdatessa yhteen.  

 

Omaishoitaja käsitys lähestyvästä kuolemasta on syytä ottaa huomioon, sillä he yleensä 

pystyvät ennustamaan kuoleman (Edwards ym. 2012). Edwards ym. (2012) kuvaavat 

surevien omaishoitajien kokemuksia kuoleman jälkeen. He toivoivat järjestelyjen toi-

mivan loppuvaiheessa, joita olivat lääkehoidon ja välineiden saatavuus. Surevat omais-

hoitajat tarvitsevat tukea kuoleman saapuessa (Ewing ym. 2012) ja surusta toipuminen 

vaatii ihmisiä, joita ovat lähiomaiset, lähisukulaiset, ystävät ja hoitohenkilökunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Palliatiivisessa kotihoidossa tapahtuvan kuoleman kohtaaminen perheen yh-

teisenä kokemuksena 

 

 

Alakäsite 
Yläkäsite 

Kuolevan toiveiden kunni-
oittaminen kuoleman lä-
hestyessä  
Kuolema yksilöllisenä 
kokemuksena 
Kuolema yhteisöllisenä 
kokemuksena 
Kuolevan läheisen tarpei-
den huomioiminen kuole-
man lähestyessä 
Kuoleman jälkeiset järjes-
telyt 
 

Palliatiivisessa kotihoi-
dossa tapahtuvan kuo-

leman kohtaaminen 
perheen yhteisenä ko-

kemuksena 



Kuvio 12. Palliatiivinen kotihoito 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALLIATIIVINEN KOTIHOITO 

 
 

Palliatiivisen 
kotihoidon 

järjestäminen 

Palliatiivisessa kotihoi-
dossa olevan potilaan 
fyysinen hyvinvointi 

Palliatiivisessa koti-
hoidossa olevan 

potilaan, omaishoi-
tajan ja perheen sekä 
hoitohenkilökunnan 

psykososiaalinen 
hyvinvointi 

Perheen jo-
kapäiväinen 

elämä  

Koti turvalli-
sena ympäris-
tönä 

Vuorovaiku-
tus 

Kohtaamisen 
haasteet  

 
 
 

Palliatiivises-
sa kotihoi-

dossa tapah-
tuvan kuole-
man kohtaa-
minen per-

heen yhteise-
nä kokemuk-

sena 

Hoitohenki-
lökunta 

Hoitohenki-

Potilas 
Omaishoitaja 

Perhe 
 

ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITO KOTIYMPÄRISTÖSSÄ 

SAATTOHOITO 
KOTONA 

 
 

Palliatiivises-
sa kotihoi-

dossa tapah-
tuva päätök-

senteko 
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6. POHDINTA 

	  

 6.1. Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksen tarkoitus oli määritellä ja kuvata palliatiivisen hoidon käsitettä kotiympä-

ristössä, josta löytyy vähän tutkimustietoa Suomessa. Tämä käsiteanalyysi osoittaa, että 

palliatiivinen, aktiivinen ja kokonaisvaltainen kotihoito on kuolevan potilaan saattamis-

ta saattohoitoon kotiympäristössä. Tutkimustulokset kertovat, että palliatiivisessa hoi-

dossa kotona korostuu kokonaisvaltainen kuolevan potilaan elämän loppuvaiheen hoito. 

Hännisen (2012) mukaan käytännön palliatiivisen hoidon erityisyys suhteessa muihin 

terveydenhuollossa annettuun kuolevien potilaiden hoitoon perustuu kärsimyksen mo-

nimuotoisuuden havaitsemiseen. Kotiympäristössä tämä merkitsee potilaan, omaishoita-

jan ja perheen kohtaamista, jossa merkityksellisiä ovat palliatiivisen hoidon erityispiir-

teet. Halu olla omassa kodissaan on lähtökohtana hoidon toteutumiselle, mikä vaikuttaa 

potilaan tunteeseen kohdata sairauden tuoma kärsimys. Palliatiiviseen hoitoon kotiym-

päristössä saattaa vaikuttaa päätöksenteko, jota potilas ja hänen perheensä tekee sairau-

den eri vaiheissa. Tutkimuksessa ei tullut suoraan esille hoitotahto, vaan lähtökohtana 

oli toive saada kuolla omassa kodissaan. Päätöksentekoon vaikuttivat perheen mahdolli-

suus olla vaikuttamassa hoitolinjaukseen ja mahdollisuus osallistua hoidon järjestämi-

seen. Brink ja Smith (2008) tuovat esille miten tärkeää on tukea perhettä elämän loppu-

vaiheen hoidossa, jossa potilaan ja perheen valinta kuolla omassa kodissaan on heille 

tärkeää. Näin palliatiivisen kotihoidon ennakkoehtojen avulla voidaan kuvailla ja sel-

kiyttää palliatiivisen kotihoidon käsitettä. 

 

Palliatiivisesta hoidosta kotiympäristössä löytyi käsiteanalyysin mukaisesti ominaispiir-

teitä, jotka kuvaavat hyvinvoinnin merkitystä hoidossa. Koti nähdään hyvin symbolise-

na, mutta myös konkreettisena elementtinä palliatiivisessa kotihoidossa. Symboliset 

elementit kuvaavat kuolemisen maailmaa, jossa potilaan kokema vapauden, riippumat-

tomuuden, yksityisyyden, haavoittuvuuden tai normaaliuden tunne korostuivat palliatii-

visessa kotihoidossa. Tutkimus toi esille psykososiaalisen hyvinvoinnin tarpeen, jonka 

tukemiseen tarvitaan kuolevaa potilasta ja hänen perhettään kohtaavia ihmisiä. Hänni-

nen (2001) korostaa, että potilaan vaikea sairaus ja sen eteneminen sekä kuolinprosessi 

tulevat vaikuttamaan omaisten koko loppuelämään. Mielikuvat tapahtumista vaikuttavat 
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hänen mukaansa ihmisten elämään ja kokemuksiin miten uudet kuolematapaukset koe-

taan. Omaisille on hyvin tärkeää millaisissa tilanteissa ja missä sävyssä jokin asia on 

sanottu. Tämä ohjaa tutkimusta selvittämään millaisia näyttöön perustuvia interventioita 

pystytään kehittämään palliatiivisessa kotihoidossa olevien omaisten tukemiseksi. Tho-

mas ym. (2010) näkevät ideaalimallin käsittävän arviointityökaluja, joilla voidaan mita-

ta omaishoitajien tarpeita tukemalla heitä omaishoitajan roolissaan läheisen kuolemaan 

saakka ja surun aikana sekä kehittämään säännöllisiä tapaamisia omaishoitajien kanssa. 

Potilaan kokema psykososiaalinen hyvinvointi näyttäytyy kotiympäristössä omalla eri-

tyisellä tavallaan perheen jokapäiväisessä elämässä. 

 

Yllättävänä tuloksena tässä käsiteanalyysissä voidaan pitää tutkimusaineiston jakaantu-

mista selkeästi kolmeen eri näkökulmaan heti induktiivisen sisällönanalyysin alussa. 

Tutkimuskonteksti oli rajattu kotiympäristöön ja sieltä löytyivät kuolevan potilaan, hä-

nen omaishoitajansa ja perheensä sekä hoitohenkilökunnan näkökulmat selkeästi. Tut-

kimuksen lähtökohtana oli kotiympäristö, jota haluttiin tutkia ja kuvata juuri näistä nä-

kökulmista. Käsitteen määrittelyn haasteita oli saada tämä laaja tutkimusaineisto tiivis-

tettyä, jonka jälkeen käsite alkoi saada muotoaan. Ronkaisen ym. (2013) mukaan käsit-

teiden valinta, käyttö ja käsitteellistäminen ovat tutkijalle teoreettista työtä, jossa hän 

kiteyttää oppimiaan asioita. He korostavat ymmärrystä, joka tutkijalle syntyy tutkimus-

prosessin aikana. Tämä ymmärrys auttaa tutkijaa nostamaan tiettyjä asioita tuloksiksi ja 

tulkitsemaan niitä. Käsitteet kuuluvat määrittelijän maailmaan.  

 

Kansainvälisen tutkimuksen määrä palliatiivisesta kotihoidosta on aivan eri kuin Suo-

messa, mutta elementit kuvaavat hoitoa Suomeen sovellettavaksi. Tutkimusta ovat oh-

janneet tutkijan omat lähtökohdat, joilla on ollut vaikutusta tutkimustulosten esittämi-

seen. Herber ja Johnston (2013) omassa kirjallisuuskatsauksessaan ovat löytäneet sa-

manlaisia tekijöitä kuin tässä tutkimuksessa, joten tutkimusilmiötä yhdistää tutkijoiden 

samansuuntaiset tutkimusintressit. Heidän mukaansa palliatiivisessa ja elämän loppu-

vaiheen hoidossa löytyy hoitohenkilökunnan kuvaamana emotionaalisen ja sosiaalisen 

tuen tarvetta sekä henkilökohtaisen tuen tarvetta kohdatessa kuoleva ja hänen perheen-

sä, joita myös tässä tutkimuksessa on saatu tulokseksi. Bee ym. (2008) kuvaavat tutki-

maansa näyttöä, jossa kivun hoito, fyysiset oireet ja ympärivuorokautinen apu kotiin 

löytyivät heidän laajasta kirjallisuuskatsauksestaan. Tutkimus lisäsi tietoa tutkittavalla 

alueella ja selkiytti palliatiivisen kotihoidon käsitettä.  
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Tutkimusaineistoa yhdistivät kuoleman lähestyminen, johon perhe valmistautui yhdessä 

hoitohenkilökunnan kanssa. Aika sairauden alkamisesta kuolemaan oli tutkimusaineis-

tossa keskittynyt saattohoitoon kotona. Kuitenkin palliatiivisen kotihoidon kestoa on 

vaikea määritellä, joten omaishoitajan jaksamiseen liittyvässä aineistossa tuotiin esille 

hoidon jatkumisen tuomat haasteet. Toisaalta tutkimuksissa kuvattiin arvokasta tietoa 

kuoleman kohtaamiseen liittyvistä haasteista kaikista näkökulmista. Tutkimuksesta nou-

sevien palliatiivisen kotihoidon teemojen vieminen suomalaiseen kotiin lisää tutkimuk-

sen siirrettävyyttä, mikä lisää haasteita tutkimusaiheen sensitiivisyyden vuoksi. Lisäksi 

tutkimusaineisto toi esille palliatiivisen kotihoidon erityisalueet, joina voidaan pitää 

ikääntymisen tuomaa väestörakenteen muutosta, yksin asuvien kuolevien potilaiden 

palliatiivista kotihoitoa, ei-syöpää sairastavien palliatiivisessa kotihoidossa olevien hoi-

don järjestelyitä sekä kuolevan potilaan alaikäisten lasten huomioimista.  

 

Tutkimuksen haastavana tekijänä voidaan pitää tutkimusaineiston kulttuurisidonnaisuut-

ta. Sisäänottokriteerinä toiminut länsimainen kulttuuri jakaantuu monen maan omaan 

kulttuuriin, joissa ovat omat ominaispiirteensä. Perheen rakenne, yhteiskunnallinen pa-

nostus ja psykososiaalisen tuen erilaisuus palliatiivisen kotihoidon järjestämiseen ovat 

kullakin maalla erilaisia, joka vaikuttaa vertaillessa palliatiivisen kotihoidon toteutta-

mista. Silti kuoleman lähestyessä näyttäisi olevan mahdollista, että yhteneväisiä piirteitä 

löytyy jokaisesta kulttuurista. Bellin ym. (2010) kirjallisuuskatsauksen mukaan eri 

maista kootun tiedon mukaan löytyi avaintekijöitä, jotka ovat yhteisiä kansainvälisesti. 

Näitä ovat lääkäri antaman tuen merkitys, välineiden järjestämisen tarpeellisuus tai per-

heen tukeminen. Yksilöllisistä tarpeista nousee esille potilaan kohtaama tieto sairaudes-

taan ja sen kulusta. Tämän tutkimuksen tulokset kertovat tavallaan kulttuurista riippu-

mattomista ja yhteisistä tekijöistä palliatiivisessa kotihoidossa Toisaalta tutkimusaiheen 

sensitiivisyys, kulttuurisidonnaisuus ja psykososiaalisen hyvinvoinnin merkitys nähdään 

tärkeänä, joten tekijöiden esille tuominen kuvaa palliatiivista kotihoitoa haastavana toi-

mintaympäristönä. Lisäksi se vahvistaa palliatiiviselle hoidolle annettuja suosituksia. 
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6.2. Tutkimuksen luotettavuus  
 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa eettisten ja luotettavuus-

kriteerien avulla (Holloway & Wheeler 2009). Tämän tutkimuksen suunnittelun alku-

vaiheessa on määritelty järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuuteen vaikut-

tava PICO (Patient, Intervention, comparator, outcome). PICO auttaa arvioimaan sopii-

ko tutkimustulos potilaan tilanteeseen ja onko se yleistettävissä potilaan hoitoon. (Hovi 

ym. 2011.) 

 

Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta voidaan arvioida valikoitumis-

harha huomioimalla. Tutkimusaineiston valinnassa otettiin huomioon vain ne artikkelit, 

jotka vastasivat tutkimustehtäviin sekä aineiston valinnan ja laadun arvioivat kaksi tut-

kijaa. Tietokantahaku tapahtui tarkasti rajattujen hakusanojen avulla ja haku suoritettiin 

jokaiseen tietokantaan liitteeseen kirjatuilla hakusanoilla. (Kontio & Johansson 2007, 

Pölkki ym. 2012.) Tietokantahakuprosessi (Hovi ym. 2011) kuvattiin taulukkoon. Tie-

tokantahakuun lisättiin PsykINFO tietokanta monitieteisen näkökulman saamiseksi. 

Hakutuloksen suuri määrä ohjasi tutkimusten valintaa, jossa lopullisiin tutkimuksiin 

valikoitui tästä tietokannasta valittuja artikkeleita. Tutkimusta rajoittava tekijä saattaa 

olla tietokantahaku psykINFOsta, jonka tutkimusaineisto oli kaikkein laajin. Lopulli-

seen tutkimusaineistoon valikoitui suurin osa tästä tietokannasta ja se on voinut vaikut-

taa psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvien tekijöiden määrään tutkimustuloksissa. 

Tutkimusilmiön laaja-alaisuus vaati kuitenkin tietokantahaun hyväksymistä ja siitä vali-

tut artikkelit antavat tutkimukselle oman näkökulman.  

 

Aineiston valintaa ohjasivat tarkat sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Tutkimuksen luotet-

tavuutta ohjasivat tietokantahakujen pyrkimys saada tietoa palliatiivisen hoitotyön ko-

tona käsitteestä. Kriteereitä tarkistettiin koko tietokantahaun ajan ja palattiin alkuperäi-

siin hakuihin tarkistamaan, että kaikki tutkimukset on huomioitu. Kriteerit kuvattiin 

taulukkoon niiden luotettavuuden arvioimiseksi. Tutkimusaineiston laatua arvioitiin JBI 

(Joanna Briggs Institute) laatiman kriittisen arvioinnin mukaisesti (The Joanna Briggs 

Institute 2013) ja kirjattiin tulokset erilliseen taulukkoon luotettavuutta osoittamaan. 

Tutkimusten laadunarvioinnin perusteella ne vastasivat laadittuja kriteereitä ja olivat 

niiden perusteella laadultaan hyviä.  
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Kirjallisuuskatsauksen tulosten luotettavuuteen saattoivat vaikuttaa eri tutkimusmene-

telmillä ja asetelmilla tehtyjen tutkimusten mukaan ottaminen. Tutkimukseen haluttiin 

kuitenkin ottaa mukaan kaikki tutkimustehtäviin vastaavat artikkelit, jotka olivat alku-

peräistutkimuksia. Tutkimukset olivat julkaistu vertaisarviointikäytäntöä noudattavissa 

lehdissä ja edustivat eri tieteenaloja. Tutkimusaiheesta laadittuja tutkimuksia pyrittiin 

tavoittamaan ja tietokantahakujen yhteydessä toistuivat samat artikkelit, joten tutkimus-

ilmiötä kuvaavat artikkelit tavoitettiin suurelta osin. Suurin osan tutkimusaineiston ar-

tikkeleista on laadullisia tutkimuksia, jossa tulosten luotettavuutta olisivat lisänneet 

RCT-tutkimukset. Tietokantahaussa löytyneet RCT-tutkimukset eivät kuitenkaan vas-

tanneet tutkimustehtäviin ja olisivat rajanneet ja muuttaneet tutkimusaihetta. Positiivista 

oli kylläkin RCT-tutkimusten löytäminen, joka kuvaa palliatiivisen kotihoidon merkit-

tävyyttä. Tutkimusaineistoon valittiin RCT-tutkimuksiin pohjautuvia interventiotutki-

muksia, joilla saattaa olla luotettavuutta lisäävä vaikutus tähän tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen tiedonhakusanojen arviointia käytiin läpi Oulun yliopiston lääketieteelli-

sen kirjaston informaatikon ja niiden kattavuutta pyrittiin huomioimaan. Hakusanojen 

avulla pyrittiin tavoittamaan palliatiivista hoitoa kotona, missä sanojen valintaa vaikut-

tivat kotiympäristön kuvaaminen tarkasti. Hakusanojen valinnan laaja-alaisuus saattoi 

vaikuttaa tietokantahakujen osumien määrään, sillä tutkimusten valintavaiheessa haas-

teellista oli poimia tutkimusilmiötä kuvaavia tutkimuksia. Hakusanojen valinta toisaalta 

myös laajensi näkökulmaa ja lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Hakusanat kuvattiin eril-

liseen taulukkoon havainnollistamaan kokonaisuutta. Tutkimuksen tiedonhakuprosessi 

on pyritty kuvaamaan yksityiskohtaisesti, jotta sen etenemistä voidaan seurata ja tarvit-

taessa toistaa toisen tutkijan toimesta.  

 

Tutkimuksen sisällönanalyysin ja käsiteanalyysin luotettavuutta voidaan arvioida laa-

dullisen tutkimuksen arviointikriteereillä, joita ovat aineiston merkittävyys, riittävyys, 

uskottavuus, vahvistettavuus ja siirrettävyys. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

ohjaavat tutkijan näkökulma (Lincoln & Cuba 20011), joka perustuu ajatukseen, ettei 

todellisuudesta ole yhtä objektiivista tulkintaa, vaan se ilmenee monella eri tavalla (Po-

lit & Beck 2012). Tutkimuksen merkittävyyttä voidaan arvioida tutkimustehtävän kan-

nalta aineistonkeruuseen liittyvien lähteiden avulla, joista tietoa oletetaan parhaiten löy-

tyvän (Nieminen 1997). Tutkimusaineisto perustui laajaan kirjallisuushakuun, joka to-

teutettiin systemaattisesti. Tutkija valitsi aineiston tutkimustehtävien ja omien taus-
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tasitoumuksien sekä aikaisemman tiedon pohjalta palliatiivisesta kotihoidosta. Tutkijan 

kokemattomuus vaikutti laajan tutkimusaineiston analysointiin ja sieltä oleellisen tiedon 

käsittelyyn. Tutkimuksen riittävyyttä voi voida suoraan arvioida mahdollisen saturaati-

on avulla, sillä tutkimusaineisto pyrki kokoamaan kirjallisuushaun kokoamat tiedot. 

Tutkimuksen uskottavuus edellyttää sitä, että tulokset on kuvattu niin selkeästi, että lu-

kija ymmärtää analyysin etenemisen ja tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2009). Tutkimuksen analyysi on kuvattu mahdollisimman 

tarkasti ja tuloksia on havainnollistettu taulukoiden ja kuvioiden avulla. Lincoln & Gu-

ban (2011) mukaan aineiston uskottavuudella tarkoitetaan tulosten totuudenmukaisuut-

ta. Tutkijan käsitteellistä ajattelua on tutkimuksessa pyritty kuvaamaan tutkimusaineis-

tosta löydettyjen alakategorioiden kuvaamisella. Analyysiin ovat vaikuttaneet tutkijan 

esiymmärrys, joka perustui käytännön kokemukseen. Tutkimuksen lähtökohtien ku-

vaamisella pyrittiin tuottamaan relevanttia tietoa tutkimusilmiöstä. Nämä ovat olleet 

lähtökohtana analyysille. Tutkimuksen analyysi toi kuitenkin esille tutkimusaiheen ra-

jauksen, jossa aineistoa kertyi paljon ja analyysissä täytyi ottaa huomioon useita näkö-

kulmia. Tutkittava ilmiö osoittautui laajemmaksi kuin tutkija oli etukäteen osannut aja-

tella. Tutkimusaineisto on kirjallisuudesta lähtöisin olevaa tietoa, jota tutkija on henki-

lökohtaisesti kerännyt ja analysoinut. 

 

Tutkimustulosten vahvistettavuus oikeaksi tiedoksi tarkoittaa, että tulosten pitää perus-

tua aineistoon eikä vain tutkijan käsityksiin (Lincoln & Cuba 2011). Tutkimuksessa on 

pyritty käyttämään alkuperäisilmaisuja, jotka on käännetty englanninkielestä suomen 

kielelle. Aineisto on vaatinut tulkintaa, koska suoria käännöksiä ei ole suomen kieleen 

löytynyt. Analyysissä muodostetut kategoriat on esitetty havainnollistavin kuvion, jois-

sa alakategoria kuvaa alkuperäisilmaisuja pelkistettynä. 

 

Tulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten sovellusarvoa (Lincoln & Cuba 2011), 

jossa niiden muotoutumiseen ovat vaikuttaneet tutkijan, tutkimusilmiön ja aineistonke-

ruun ajankohtaan liittyvät tekijät. Tulosten sovellettavuutta voidaan kuitenkin tarkastella 

käsitteen määrittelyn selkeyden, käsitteen ominaispiirteiden, käsitteen seurausten ja 

käsitteen ennakkoehtojen ja rajaamisen osalta. Käsitettä on pyritty kuvaamaan näiden 

kriteerien mukaisesti. Käsite ei kuitenkaan ole vielä valmis, vaan tarvitsee yksityiskoh-

taisempaa analyysiä, jossa eri näkökulmat tulevat esiin. Tutkimus tehtiin tutkimuseetti-
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sen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti (Tenk 

2012).  

 

6.3. Tutkimuksen eettisyys 

 

Kylmän ja Juvakan (2007) mukaan tutkimuksen hyvään laatuun vaikuttaa tutkijan jat-

kuva tietoisuus niiden eettisten valintojen seurauksista, joita hän tekee tutkimusproses-

sin eri vaiheissa. Tutkijalla on laaja-alainen vastuu, koska tutkimuksen vaikutukset saat-

tavat koskettaa useita ihmisiä. Tutkimuksen alkuvaiheessa on tärkeää pohtia tutkimuk-

sen seurauksia, joka perustuu tutkijan haluun tuoda esille tärkeä tutkimusilmiö. Kank-

kunen ja Vehviläinen-Julkusen (2013) mukaan jo tutkimusaiheen valinta on tutkijan 

tekemä eettinen ratkaisu, jossa tutkijan on erityisesti pohdittava, miten tutkimus vaikut-

taa siihen osallistuviin. Tutkimuksen aihealueen sensitiivisyys tulee tiedostaa jo tutki-

muksen suunnitteluvaiheessa (Kylmä & Juvakka 2007). Tässä tutkimuksessa tutkimus-

aineisto muodostui tietokantahakuihin perustuvasta tiedosta, jossa tutkijalla ei ollut fyy-

sistä kontaktia tutkimuskohteeseen. Tutkimuksessa on kuitenkin huomioitu tutkimus-

kohteen sensitiivisyys käsittelemällä tutkimusaihetta kunnioittavasti ja arvostavasti. 

Tutkimuksessa on pyritty rehelliseen kuvaukseen tutkimusilmiöstä. Pietarinen (2002) 

asettaa tutkijalle tärkeän eettisen vaatimuksen, ihmisarvon kunnioittamisen, jossa tutki-

muksen tekeminen ei saa loukata ihmisarvoa yleisesti eikä kenenkään yksittäisen henki-

lön tai ihmisryhmän moraalista arvoa.  

 

Tutkimusetiikan mukaisesti tutkijan tulee ottaa huomioon tutkimuksen aiheuttamat fyy-

siset, emotionaaliset, sosiaaliset tai taloudelliset haitat. Tutkijan on tunnettava eettiset ja 

lainsäädännölliset ohjeistukset, joita ihmiseen kohdistuvaan tutkimukseen liittyy. Aho ja 

Kylmä (2012) ovat kuvanneet sensitiivisiä tutkimusaiheita ja niiden hoitotieteellistä 

tutkimusta tutkimusprosessin eri vaiheissa sekä omakohtaisten kokemusten avulla. Hei-

dän mukaansa sensitiivisessä tutkimuksessa on monia tekijöitä, joita tutkijan on otettava 

huomioon. Näitä ovat tutkimusaiheen valintaan, osallistujien valintaan, aineistonkeruun 

ajankohtaan ja menetelmiin liittyvät tekijät sekä aineiston analyysin ja raportoinnin 

haasteet. Sensitiivinen tutkimus vaatii tutkijalta eettisesti korkeatasoista ja vastuullista 

toimintaa, joka ottaa huomioon tutkittavien haavoittuvuuden. Samalla tutkijan on huo-

mioitava omat psyykkiset, ajalliset ja metodiset valmiutensa. Tässä tutkimuksessa on 
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pyritty huomioimaan sensitiivinen tutkimusaihe koko tutkimusprosessin ajan ja käyttä-

mään niitä taitoja, joita tutkijalla tällä hetkellä on. Tutkimusprosessissa otettiin huomi-

oon tutkimusaiheen valintaan, aineiston analyysiin ja raportointiin liittyvä sensitiivi-

syys.  

 

6.4. Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 
 

Tämän käsiteanalyysin perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset palliatiivi-

sesta hoidosta kotiympäristössä: 

 

1. Palliatiivinen, kokonaisvaltainen kotihoito on kuolevan potilaan saattamista 

elämän loppuvaiheessa tapahtuvaan saattohoitoon kotiympäristössä. 

2. Palliatiivista kotihoitoa voidaan kutsua myös elämän loppuvaiheen hoidoksi, 

jossa keskeistä on kuolevan potilaan oireenmukainen ja yksilöllinen hoito. 

3. Palliatiiviseen kotihoitoon osallistuvat potilaan omaishoitaja ja hänen perheensä 

sekä hoitohenkilökunta. Kotihoitoa edeltää päätöksenteko, jossa kuolevan poti-

laan toiveella on suuri merkitys ja se tulee huomioida hoidon suunnittelussa. Ko-

tihoitoon liittyvät järjestelyt tehdään yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa 

kaikkien osapuolien välillä.  

4. Palliatiivinen kotihoito toteutuu jokapäiväisen elämän rakentamisella kuolevan 

potilaan kotiin, jossa hän voi kokea turvallisuuden tunnetta yhdessä läheistensä 

ja ystäviensä kanssa.  

5. Kuolevan potilaan fyysiseen hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota ja psy-

kososiaalinen hyvinvointi potilaan, hänen omaishoitajansa ja perheensä sekä 

hoitohenkilökunnan kokemana tulee ottaa huomioon kotihoidon jokaisessa vai-

heessa. 

6. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta mitä palliatiivisen kotihoidon käsite tarkoittaa 

syventämällä tutkimus käsittämään kuolevan potilaan hoito kotiympäristössä 

Suomessa. Empiirinen tutkimus kuolevan potilaan kokemuksista avaisi uutta 

näkökulmaa potilaan itse kokemana ja voisi tuoda lisää tietoa siitä, miten pal-

liatiivinen kotihoito toteutuu Suomessa. Kuolevan potilaan oman mielipiteen 

tuominen esiin on tärkeää kehitettäessä palliatiivista hoitoa kotona. Toinen tut-

kimuskohde voisi olla kotisairaalan kokemukset palliatiivisesta hoidosta kotona, 
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jotka voivat ohjata kehittämään koulutusta palliatiivisesta kotihoidosta ja raken-

tamaan hoitopolkuja kuoleville potilaille. Ikääntymisen lisääntyessä tarvitaan li-

sää tutkimusta palliatiivisen kotihoidon mahdollisuuksista Suomessa. Saattohoi-

toa koskevien suositusten mukaisesti tutkimuksen tarpeeseen tulisi vasta. 
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Tietokantahakujen hakusanat ja rajaukset  

 
Tietokanta Hakusanat Rajaukset 

CINAHL 

(Ebsco) 

palliative and nursing and home 

place of death and home 

end of life care and home 

palliative care and home 

 

2003-2013 (2009-2013) 

current 

Abstrakti 

Kieli englanti 

Ikä yli 18 

 

MEDLINE 

(Ovid) 

palliative nursing and home care (home care servi-

ces) 

palliative nursing (palliative care and home)  

end of life care (terminal care) and home 

place of death (terminal care) and home 

2003-2013 (2009-2013) 

current 

Abstrakti 

Kieli englanti 

Ikä yli 18 

 

MEDIC  

ARKKINEN 

palliati* and hoi* and kot*, saattoh*, kot* 

 

2003-2013 (2009-2013) 

current 

Abstrakti 

Kieli suomi ja englanti 

 

PsykINFO 

(Ovid) 

palliative nursing and home  

palliative and (palliative nursing or palliative care) 

and home (home care)  

2003-2013 (2009-2013) 

current 

Abstrakti 

Kieli englanti 

Ikä yli 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



     LIITE 2.  

Esimerkki Palliatiivisessa kotihoidossa olevan potilaan fyysiseen hyvinvointiin liittyvis-

tä tutkimustuloksista, niiden ryhmittelystä ja käsitteiden muodostamisesta. 

 
Pelkistetty ilmaisu  Alakäsite  Yläkäsite 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fyysisten oireiden hallinta 

Väsymys, hen-
genahdistus, pa-

hoinvointi, ahdistu-
neisuus, depressio, 
alhainen mieliala, 

kognitio 

Infektioiden seuranta, lääke-
hoidon reaktiot 

Heikentyvä fyysinen 
toimintakyky 

Kaatumisten ehkäisy, 
syöminen, ruokahalu 

Muuttuva keho 

Kipu 

Potilaan oire- ja lääkehoidon jär-
jestäminen kotiin 

Fyysisten oireiden hallinta 
ja hoito 

Palliatiivises-
sa kotihoidos-

sa olevan 
potilaan fyy-
sinen hyvin-

vointi

Välineiden järjestäminen kotiin 

Sairaalan ja toimenpiteiden maailma, 
sairauden ja syövän maailma 

Fyysisen toimintakyvyn heikke-
neminen 

Muuttuva keho kuoleman 
lähetessä 

Kivun hoidon merkitys 

Välineiden järjestämi-
nen kotiin 

Fyysis



	  

Liite3. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetut artikkelit 
 

Tutkimuksen tekijät, tut-
kimuspaikka ja -vuosi 

Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset 

Aoun ym.  
2012 
Australia 
 
 

Laadullinen tutkimus. Kaksiosainen tutkimus kotona (24 
potilasta)tai saattohoidossa (2 potilasta). Glasser & Straussin 
(1967) ja Glaserin (1978) sisällönanalyysi. Beanlandin 
(1999) luokittelu. 2 interventioryhmää: henkilökohtainen 
hälytin tai henkilökohtainen apu kotiin. 
Vaihe 1. Kaikki N=26, lyhyt haastattelu aikaisemman inter-
vention hyödyistä ja haasteista koskien hoitamisen mallia, 
johon olivat osallistuneet. Vaihe 2. Yksilö, syvähaastattelu 
n=8, N=5 hälytinryhmä ja n=3 henkilökohtainen apu ryhmä 
Mallit testattu RCT-tutkimuksen avulla. 
 

Henkilökohtainen apu kotiin –ryhmässä potilaat kokivat jokapäiväisen 
elämän taakan helpottuvan; hyvinvoinnin tukeminen, elämänlaadun lisään-
tyminen ja arvokkuuden tunteen säilyminen ja yksinäisyyden ja eristäyty-
neisyyden tunteen väheneminen. Henkilökohtaisen hälyttimen ryhmässä 
kehittyi turvallisuudentunne, mielenrauhan tunne, helpottui eristäytynei-
syyden tunne. Molemmissa ryhmissä koettiin, että he pystyivät asumaan 
kotona pidempään. 

Carlander ym. 
2011 
Ruotsi 
 
 

Tulkitseva, kuvaileva metodologia (Thorne 2008). Laadulli-
nen tutkimus. Yksilöhaastattelu, pariskunta ja ryhmähaastat-
telu.  Lähestymistapa perustuu sosiaalitieteisiin, joka sisältää 
käsitteellisen ihmisen luonnon kokemuksen. Induktiivinen 
sisällönanalyysi. Perheen seuranta 6-18 kk. 

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan/malliin: ”being me in a family living 
close to death” ja ”being us in a family living close to death”. ”Being me” 
tarkoittaa yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunnetta, putting life on 
hold, the body as a memento mori, handling the responsibility. ”Being us” 
tarkoittaa overcoming the family’s silence about death, modifying the 
family picture ja making a family plans for death. Näiden osien välistä 
suhdetta voidaan kuvat optimaaliseksi tavaksi elää lähellä kuolemaa. Yksi-
löllinen minäkuva tulee esille ”me-ness” käsitteellä ja perheen yhteinen 
”being us” käsitteellä ”we-ness”, joka kuvaa kuoleman kohtaamista per-
heenä, ryhmänä.  
 

Carlander ym. 
2011 
Ruotsi 
 
 

Narratiivinen tutkimus, jonka analyysi tehtiin kokonaisvaltai-
sella sisällöllisellä lukemisella. Narratiivisuus nähdään osal-
listujien sisäistä maailmaa tutkimalla ja sen suhdetta jokapäi-
väiseen elämään. Viggon, Ellan ja Floran tarinat. 

Tutkimuksesta löytyi neljä teemaa: ”inside and outside of me” ja ”search-
ing for togetherness”, jotka kuvaavat minäkuvaa sekä ”My place in space” 
ja My death and my time”. Tulokset tuovat esille yksilön tavan kertoa 
menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Kuolemaa lähellä oleva jokapäiväinen 
elämän tuo rajoituksia. Lähellä kuolemaa tärkeitä asioita ovat merkityksen 
tunteen löytäminen, uusi tieto sekä yhteisöllisyys, jotka auttavat identitee-
tin muodostumisessa lähellä kuolemaa. 
 

Edwards ym. 
2012 

Grounded teoriaan perustuva lähestymistapa. Induktiivinen 
analyysi. Glaser & Strauss (1967) mukainen symbolinen 

Päätöksentekoon vaikuttavat perheenjäsenten välinen päätöksenteko. 
”Dancing on the stairs” vaatii läheistä suhdetta perheenjäsenten kesken, 



	  
Kanada 
 
 
 
 
 
 
 

interaktionismi, joka perustuu vuorovaikutukseen ja sen 
merkitykseen ihmisten välillä. Laadullinen tutkimus. 

joiden toiveet ovat samanlaisia. He pystyvät kohtaamaan vaikeudetkin. 
Syöpää sairastava potilas on kykenevä päättämään omista asioistaan. Invit-
ing the dancers (seeking answers, receiving the diagnosis) -> finding the 
tune (taking stock, making lifestyle changes) -> managing the steps (taking 
the lead, cutting in) -> finishing the dance (controllig access, winding 
down, bowing out) -> the experience of death -> leaving the dance (pro-
cessing, moving on, considering the future). 
 

Ewing ja Grande 
2012 
UK 
 
 
 
 
 

Teemahaastattelu ryhmissä (n=9) 4-6 henkilöä/ryhmä ja 
puhelinhaastattelu, haastattelut päätettiin debfiebring istun-
toihin, myös osallistujille soitettiin jälkeenpäin defiebring 
tyyppinen puhelu, jossa kysyttiin henkistä hyvinvointia. 
Tutkimuksen sisältö koostui ajasta ennen kuolemaa kotona 
(2-3 kk), laadullinen tutkimus, thematic analysis 
 

Riittävän tuen tarjoamiseen liittyivät seuraavat tekijät : nimetty yhteyshen-
kilö, potilaan oire- ja lääkehoidon järjestäminen, välineiden järjestäminen, 
henkilökohtaisen avun tarjoaminen, tietoa sairaudesta, kuolemisen vaihei-
den ymmärtäminen, potilaan mukaan ottaminen keskusteluun sairaudesta, 
tuki kuoleman kohdatessa. Omaishoitajaa tukevat tekijät: kunnioittava 
tuki, fyysisen terveydentilan huomioiminen, taloudelliset ja työhön liitty-
vät tekijät, käytännöllinen tuki, henkinen tuki.  
 

Garrison ym. 
2011 
USA 
 
 

Pitkäaikaistutkimuksen osa, jossa ikä on rajoitettu yli 65v. 
Kyselytutkimus, useita mittareita. Tilastolliset analyysimene-
telmät. Regressiomalli. Selittävät muuttujat: ikä, toimintaky-
ky, oireiden määrä ja laatu, kivun voimakkuus, depressio-
oireet. Selitettävä muuttuja elämänlaatu.  

Keski-ikä 78.1 vuotta, SD 7.4. Regressiomallin mukaan 46% osallistujista 
oireiden määrällä ja laadulla, depressiolla ja toimintakyvyllä on vaikutusta 
elämänlaatuun. Kipu, ikä ja omaishoitajan depressio eivät vaikuttaneet 
elämänlaatuun. Koska sekä fyysiset oireet että depressio ovat yhteydessä 
elämänlaatuun, niihin tulisi kiinnittää huomiota ikääntyneiden elämän 
loppuvaiheen hoidossa. 
 

Hirano ym. 
2011 
Japani 
 
 

Induktiivinen lähestymistapa, a constant comparative ap-
proach analysis (Corbin & Strauss, 2008), laadullinen tutki-
mus. Puoli-strukturoitu haastattelu. 

Kotihoidon sairaanhoitajat arvioivat potilaan mahdollisuuksia kuolla koto-
naan, kertomalla perheelle mitä on tulossa ja mitä voidaan tehdä, ehdotta-
vat missä ja kuinka perhe voi hyvästellä läheisensä, rakentamalla perheen 
kokonaisuutta tukemalla heitä järjestämisessä jne. , järjestämällä resursseja 
kotiin ja tarjoamalla psyykkistä tukea surussa (kuunteleminen, keskuste-
leminen). Oikea-aikainen tuki. Erot syöpäsairaiden/ei-syöpäsairaiden välil-
lä. 
 

Iranmanesh ym.  
2009 
Ruotsi 
 
 

Yksilöhaastattelu, laadullinen tutkimus, taustalla Ricoeur’n 
filosofia (hermeneuttinen) 
 

Tutkimuksesta löytyi kolme pääteemaa: potilaan ja perheen ainutkertai-
suus (aktiivinen kuunteleminen, toiminta vuorovaikutuksessa, olla kutsuttu 
perheeseen), haastavan ympäristön ymmärtäminen (hoitoympäristön kun-
nioittaminen, kokemusten jakaminen), henkilökohtainen vahvuus (itseluot-
tamuksen paraneminen, omien arvojen tutkiminen, nöyräksi tuleminen) 



	  
sekä lisäksi läheisen vuorovaikutuksen merkitys. Lisäksi tutkimus toi esille 
läsnäolon teeman. 
 

Jack ym. 
2013 
UK 
 
 
 
 
 

Arviointi (evaluation) tutkimus. Mixed metods. Teemoittai-
nen, retrospektiivinen analyysi. Ryhmäteemahaastattelut, 
sähköinen kysely. Tutkimus käsittää laadullisen osuuden 
laajemmasta tutkimuksesta. 

Yksilöllinen, räätälöity hoito on tärkeää palliatiivisessa kotihoidossa, jossa 
osallistujat kokivat kaiken palveluiden tuottamisen tukevan hoitoa. Palve-
luiden avulla potilaat pystyivät jäämään kotiin. Myös omaishoitajan tuke-
misella oli positiivinen vaikutus ja se koettiin tärkeäksi. Omaisia auttoi 
mahdollisuus jatkuvaan apuun kriiseissä ja akuuteissa tilanteissa siirto-
mahdollisuus sairaalaan. Tämä auttoi omaisia sitoutumaan kotihoitoon, 
jossa he halusivat olla. 
 

Karlsson ym. 
2012 
Ruotsi 
 
 

Laadullinen tutkimus, hermeneuttinen lähestymistapa, avoin 
haastattelu. Induktiivinen sisällönanalyysi. 

Tutkimuksessa tuli aluksi esille kaksi teemaa: Epämiellyttävät tunteet ja 
yhteistyön puute. Sen jälkeen turvallisuuden tunne. Lopuksi kontrollin ja 
menetyksen tunteet. Eettisissä kysymyksissä potilaan hoidossa kotona 
hoitaja tarvitsee positiivisia tunteita, yhteistyötä ja turvallisuudentunnetta 
hoitaessaan potilasta elämän loppuvaiheessa kotona. Kotisairaanhoitajat 
pystyvät hyvään hoitoon, ratkaisemaan eettisiä ongelmia, olemaan läsnä, 
ottamaan vastuuta, olemaan rohkeita kohtaamaan potilaan ja tekemään 
parhaansa hänen vuokseen. Eettisiä ongelmakohtia kohtaan tarvitaan ym-
märrystä. 
 

 
Karlsson & Berggren 
2011 
Ruotsi 
 

 
Laadullinen tutkimus, haastattelut analysoitiin fenomenolo-
gis-hermeneuttisella menetelmällä. Induktiivinen analyysi. 

 
Tutkimustuloksissa tuli esille hoitamisen tärkeimmän asian olevan turval-
lisuuden, itsenäisyyden ja perheen huomioimisen tarjoaminen. Tämä luo 
hyvän ja kunniakkaan kuoleman. 

Law 
2009 
UK 
 
 

Grounded teoriaan pohjautuva lähestymistapa. ”Awareness 
of dying” ja ”Time for dying” (Glaser & Strauss). Laadulli-
nen tutkimus. Havainnointi kotona ja puoli-strukturoidut 
haastattelut kotona ja sähköpostilla, teoreettinen otanta: kir-
jallinen materiaali. 
Grouded teorian mukainen analyysi: substantiivinen ja teo-
reettinen koodaus. 

Tutkimustulokset voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen, jotka ovat: ulko-
puolinen maailma (sairaala/toimenpiteet, jokapäiväinen sosiaalinen maa-
ilma), kuolemisen maailma (sairauden/syöpä maailma, sisäinen, emotio-
naalinen maailma), tuleva kuolemisen maailma (uusien suhteiden luomi-
nen, emotionaalisten tarpeiden huomioiminen, tunteiden esittäminen), 
olemassa olevat yhteydet (tunteiden huomioiminen: toivo/epätoivo, huu-
morin käyttö, positiivisen ilmapiirin luominen). Pääkategorian muodostaa 
”bridging worlds” yhdistävät sanat, jotka sisältää ulkopuolisen ja kuolemi-
sen maailman. Tässä prosessissa hoitajilta vaaditaan kuuntelua, empatiaa 
ja jatkuvaa arviointia. Tämä auttaa siinä, että potilas ei eristäydy muusta 



	  
maailmasta kuolemisen maailmaan. 
KUVIO artikkelissa. 
 

Leppert ym. 
2012 
Puola 
 
 

Prospektiivinen tutkimus, kotona asuvilla lääkärin käynti 
joka 2. viikko ja sairaanhoitajan käynti kahdesti viikossa. 
Palliatiivisessa yksikössä päivittäin. Saatu hoito oli saman-
lainen kummassakin paikassa. Ainoastaan happihoitoa oli 
helpompi toteuttaa yksikössä. Hoitotiimiin kuuluivat myös 
psykoterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, pappi ja va-
paaehtoisia. Erilaisia mittareita ja kyselylomakkeita. Deskrip-
tiivinen analyysi.  

Tutkimuksen kävivät läpi (n=50) potilasta. Kotona asuvilla potilailla oli 
hoidon jälkeen parannusta seuraavissa asioissa: elämänlaatua mittaavassa 
mittarissa rooliin, kognitioon ja sosiaaliseen toimintakykyyn, yleiseen 
hyvinvointiin. Oireista väsymykseen, kipuun, hengenahdistukseen ja ruo-
kahaluun, pahoinvointiin. Kaikkein tärkein vaikutus hoidoilla oli hen-
genahdistuksen hoitoon. Aktiivisuus parani kotona asuvilla. Muutamia 
eroja syntyi kotona asuvien ja palliatiivisessa yksikössä olevien potilaiden 
välillä. 
 
 
 

Maloney ym. 
2012 
USA 
 
 
 

Laadullinen haastattelututkimus, puoli-strukturoitu haastatte-
lu. Kyselylomake intervention vaikutuksista. Deskriptiivinen 
temaattinen analyysi. 

Intervention hyödyt tuotiin esille neljän teeman avulla: 1) ongelmanratkai-
sutaitojen paraneminen 2) parempi sopeutuminen 3) voimaantumisen tun-
ne 4) tunne saada tukea tai rauhoittamista/vakuuttamisen tunne. Osallistu-
minen ENABLE interventioon auttoi tulevien potilaiden hoitamisen suun-
nittelussa, kyselylomakkeiden valmistumisessa ja trial/intervention kehit-
tämisessä. 

Melin-Johansson ym. 
2009 
Ruotsi 
 
 

Deskriptiivinen ennen/jälkeen tutkimusasetelma. Elämänlaa-
tua mitattu ennen interventiota (7päivää) ja sen jälkeen (14 
päivää). Moniammatillisen tiimin tuottama palliatiivinen 
hoito kotona. Kyselylomake. Tilastolliset analyysimenetel-
mät. Mittari esitestattu. 

Potilaiden elämänlaatu parani fyysisellä, psykologisella, lääketieteellisellä 
ja yleisellä osa-alueella. Seuraavat tekijät paranivat merkittävästi: makuul-
la olo aika päivässä, pahoinvointi, ahdistuneisuus, henkilökuntaan turvau-
tuminen, vastaanotetun avun ottaminen, yleinen elämänlaatu. Yleiseen 
elämänlaatuun olivat yhteydessä depressio, alhainen mieliala ja tarkoituk-
settomuuden tunne. Kipu ja tarkoituksettomuuden tunne ennakoivat 
koettua elämänlaatua. Tilastolliset merkitsevyydet. 
 

Milberg ym. 
2012 
Ruotsi 
 
 

Attachment (kiintymys) teoriaan (secure base) perustuva 
lähestymistapa, avoin yksilöhaastattelu kotona, deduktiivinen 
sisällönanalyysi, laadullinen tutkimus 
 
 

Tutkimustuloksissa tuli esiin turvallisuuden tunteen merkitys, koska pal-
liatiivisessa kotihoidossa kuolema ja kuoleminen edistävät haavoittuvuut-
ta. Palliatiivinen kotihoito voi lisätä turvallisuuden tunnetta ja tarjota tur-
vallistaa perustaa. Tämä helpottaa, kun 1. osallistujat luottavat hoitohenki-
lökuntaan (saavutettavuus, osaaminen, tuen antaminen, jatkuvuus, huo-
maavaisuus, herkkyys ja luotettavuus) toteutuvat, 2. Perheen tarpeet huo-
mioidaan, erityisesti tehokkaan oirehoidon järjestäminen ja muu tuki on 
tärkeää, 3. tunne tulla kohdatuksi yksilönä ja taakan ja vastuullisuuden 



	  
helpottaminen, 4. tunne kokea olonsa tervetulleeksi, avun ja tuen saaminen 
heti tarvittaessa. 5. Lisäksi lohdun ja tiedon saaminen sekä jokapäiväisen 
elämän viettäminen kuuluvat turvalliseen palliatiiviseen kotihoitoon. 6. 
Liian suuri vastuullisuus koettiin tärkeänä asiana ymmärtää. Siihen kuulu-
vat myös kontrollin ja sisäisen rauhan tunne, kaikesta haastavuudesta ja 
elämänmuutoksesta huolimatta osallistuja pystyisi 7. olemaan oma itsensä 
ja toivomaan, vaikka tiedossa ei olisi enää. 
 

Stajduhar ym. 
2011 
Kanada 
 
 

Etnografinen tutkimus. 1. ryhmä kotisairaanhoitajia ”think 
aloud” menetelmä, jotka nauhoitettiin. Tuottivat narratiivista 
aineistoa päätöksentekoprosessista. 2 viikon aikana he nau-
hoittivat kotikäyntien aikana neljästä viiteen päätöstä johon 
he olivat osallistuneet perheen kanssa. Nauhoitus tapahtui 
ilman perhettä. 1 viikon kuluttua yksilöhaastattelut. 2. ryhmä 
erillinen otos, jossa yksilöhaastattelut. Lopuksi 5 kotisairaan-
hoitajan ryhmä arvioi tuloksia teemahaastattelulla. 
 
 

Tutkimuksessa tuli esille hyvän suhteen tärkeys palliatiivisessa kotihoidos-
sa olevanpotilaan, hänen omaishoitajansa ja kotisairaanhoitajan välillä. 
Huolimatta tarpeiden huomioimisesta ja hyvästä suhteesta perheeseen 
(vaatii aikaa) osallistujat kokivat tarvitsevansa kontrolloida omia henkilö-
kohtaisia tunteitaan suhteessa eri tilanteisiin, joita hoidossa tulee eteen.  

Vassal ym. 
2010 
Ranska 
 
 

Pitkäaikaistutkimus, prospektiivinen, havainnoiva, monipuo-
linen ja perusteellinen tutkimus. 3 kuukauden seuranta.  
 
 

Haavoittuvuus piti sisällään (kliinisen tilan (kipu, muut oireet, ahdistunei-
suus, syyllisyys, luottamuksen puute), eettiset tekijät (potilaan tietoisuus 
elämänsä etenemisestä, kommunikaatio potilaan, perheen ja ammattilaisten 
välillä), käytännölliset tekijät (käytännön apu kotiin, henkilökohtainen 
tyytyväisyys hoitoon, ei taloudellisia huolia, ei kuluteta turhaan aikaa)). 82 
potilasta (56,6%) potilaista palasi kotiin. Kotiutuksen mahdollisti (ennusti) 
palliatiiviseen hoitoon erikoistunut (liikkuva) yksikkö, tukiryhmä, kotisai-
raala, lähisairaalan tuki. Potilaat näkivät tehokkaat järjestelyt, potilaan 
fyysiset ja psyykkiset oireet olivat hallinnassa, käytännön asiat kunnossa ja 
hän ei kokenut haavoittuvuuden tunnetta tärkeinä tekijöinä paluuseen 
kotiin. Perheen ja omaishoitajan haavoittuvuudelle ei löytynyt merkittäviä 
tekijöitä. 
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