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Eri kulttuureista tulevat potilaat hoidossa
Hoitoon tulevat ihmiset hakevat apua sairauteensa. Erilaiset kulttuurit ja uskonnot  
vaikuttavat eri tavoin ihmisten käsitykseen sairaudesta.

Hoitoon hakeutuva on potilaan roolissaan ennen kaikkea ihminen, ja arviointi tehdään 
lääketieteellisin perustein noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Potilaan tarpeet ja toiveet huomioidaan kuitenkin niin pitkälle kuin mahdollista. Jotkin 
asiat on tärkeä huomata. Ne esitellään tässä esitteessä.
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Ajanvaraus

Tulkkaaminen hoidossa

Toivomukset tutkimus- tai hoitohenkilöstön sukupuolesta

Monissa kulttuureissa apua haetaan silloin, kun koetaan, että ollaan sen tarpeessa. Meidän sairaan -
hoito mme on organisoitu pääasiassa ajanvarauksen kautta. 

Potilaan on voitava tehdä itsensä ymmärretyksi ja voitava ymmärtää se, mitä sanotaan. Parhaan mahdol-
lisen tiedonkulun takaamiseksi on käytettävä virallista tulkkia. Omaisen tai tutun käyttämistä tulkkina ei 
suositella, sillä silloin ei tiedetä, mitä tulkataan ja mitä ei. On myös hyvä huomata, että kaikissa kulttuu-  
r eissa ei ole samaa tietämystä ruumiin toiminnoista.

Joissakin kulttuureissa on tarkat säännöt ihmisen yksityisyydestä suhteessa toiseen sukupuoleen. Se 
ulottuu myös lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin.

Toivomukset toteutetaan niin pitkälle kuin se on mahdollista. Se voi kuitenkin olla mahdotonta esim-
erkiksi päivystysaikana ja asia on selitettävä potilaalle viitaten suomalaiseen tapaan ja lainsäädäntöön.
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Kun vastaanottoaika 
lähetetään potilaalle:

> Tietääkö potilas, mitä ajanvaraus 
tarkoittaa?

> Ymmärtääkö potilas sitä kieltä, 
millä ilmoitus on kirjoitettu?

> Onko potilaalla mahdollisuus  
hankkia tulkki tai henkilö, joka 
tuntee järjestelmämme?

> Voiko potilas tehdä itsensä  
ymmärretyksi puhelimitse? 

> Voiko sairaalan henkilökunta 
ottaa yhteyttä henkilöön, joka voi 
informoida potilasta ja varmistaa, 
että ilmoitus on ymmärretty?
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Omaiset osastohoidon aikana

> Raskaus ja synnytys
> Leikkaukset ja toimenpiteet
> Psyykkiset vaivat

> Krooniset sairaudet
> Kuolema
Varaa ylimääräistä aikaa tulkkia varten.

Tapahtumat, jotka voivat vaatia erityistä valmistautumista hoidon antajalta:

Joissakin kulttuureissa on selkeät vaatimukset omaisten ja suvun läsnäolosta sairauden ja kuoleman 
aikana. Tämä voi kuormittaa osastoa. Myös muita potilaita on kunnioitettava ja potilas on sijoitettava 
niin, että vierailijat häiritsevät osaston toimintaa niin vähän kuin mahdollista. On parasta sopia ajoista 
ja vierailijoiden määrästä, tarvittaessa kirjallisesti. Omaiset nimeävät yhteyshenkilön, johon voi saada 
puhelimitse yhteyden.

Uskonnon merkitys
Katso koostetta eri kulttuurien perinteistä.  

Lähteet: De sex världsreligionernas syn på lidande och död, förf. Underskog Ingrid, Läkartidningen nr 26-27, 1998 volym 95
Vakaumuksen kunnioittaminen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus
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HOITO JA ABORTTI RUOKAILU PYHÄT TOIMITUKSET SOSIAALISET TAVAT KUOLEVA POTILAS VAINAJAN KÄSITTELY RUUMIINAVAUS

EVANKELIS- 
LUTERIALAINEN 
KIRKKO

Ei erityistä. Ei erityistä. Sakramentit toimittaa luterilaisen  
kirkon pappi. Hätätapauksessa kasteen  
ja ehtoollisen voi toimittaa kuka  
tahansa konfirmoitu kristitty.

Perheen ja ystävien merkitys 
korostuu ihmisen sairas-
tuessa.

Sairaalapappi kutsutaan 
omaisten tai potilaan pyyn-
nöstä. Rauhallinen ympäristö. 
Pyydettäessä rukous kuolevan 
puolesta.

Omaisilla mahdollisuus vaina-
jan näkemiseen. Saattohartaus 
osastolla tai arkkuun laitet-
taessa.

Ei erityistä.

KREIKKALAIS- 
ORTODOKSINEN 
KIRKKO

Mahdollisten traditioon liit-
tyvien seikkojen huomioon 
ottaminen.  Sekä kreikkal-
ais- että syyrialais- 
ortodoksinen kirkko suhtau-
tuvat aborttiin kielteisesti.

Paasto ennen pääsiäistä, 
keskiviikkoisin ja  
perjantaisin. Syyrialais-
ortodoksisessa kirkossa 
kasvisruokavalio paaston 
aikana. Potilaan kunto 
otetaan huomioon.

Vain ortodoksipappi voi  
suorittaa sakramentit. Hätäkaste  
mieluummin ortodoksin  
suorittamana. 

Yleisinhimillisten näkökohtien 
noudattaminen. Rukousten 
lukeminen potilaan toivomuk-
sesta. Lepopäivä sunnuntai ja 
erityiset pyhäpäivät.

Ikoni sängyn lähelle,  
rukouskynttilä ja lähtörauha. 
Mahdollisuus hiljentymiseen.

Arkkuun pukeminen perinteen 
mukaan. Omaiset viipyvät 
vainajan luona. Hautaus  
kolmantena päivänä.  
Ei polttohautausta.

Vain jos laki vaatii sitä 
tai jos sitä muutoin 
vaaditaan. Syyrialais-
ortodoksinen kirkko 
vaatii, että mitään 
elintä ei saa poistaa 
ruumiista.

KATOLINEN 
KIRKKO

Kielteinen suhtautuminen 
aborttiin.

Paasto ennen pääsiäistä, 
erityisesti tuhkakeskiviik-
kona ja pitkäperjantaina. 
Ei koske sairaita.

Katolinen pappi suorittaa  
sakramentit. Ehtoollisen voi 
suorittaa valtuutettu henkilö.
Hätäkasteen voi suorittaa 
kuka tahansa kristitty.

Ei erityistä. Lepopäivä  
sunnuntai ja erityiset  
pyhäpäivät.

Oma huone, jossa pieni pöytä. 
Omaisia ja ystäviä vakavasti 
sairaan luona koko ajan.

Ei erityistä. Sallitaan, jos laki 
vaatii sitä.

HELLUNTAI-
HERÄTYS

Ei erityistä. Etnisiin vähem-
mistöihin kuuluville  
riisuminen voi olla tabu.

Potilaan omat toivomuk-
set. Etnisiin vähemmis-
töihin kuuluvat voivat 
kieltäytyä sianlihasta.

Ei hätäkastetta. Potilaan yhteydet perheeseen 
tärkeät. Lähiomaisten puut-
tuessa uskonystävien merkitys 
korostuu.

Potilaan toivomuksen mukaiset 
järjestelyt. Omaisten ja läheis-
ten läsnäolo tärkeää. Ehtool-
lista, esirukousta ja siunaamista 
toivotaan.

Ei erityistä. Mahdollisuus viipyä 
vainajan luona.

Ei erityistä.

Kristilliset kirkot ja yhteisöt
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HOITO JA ABORTTI RUOKAILU PYHÄT TOIMITUKSET SOSIAALISET TAVAT KUOLEVA POTILAS VAINAJAN KÄSITTELY RUUMIINAVAUS

VAPAAKIRKKO Ei erityistä. Osa ei syö veriruokia. Ehtoollinen mieluiten vapaakirkon  
työntekijältä, yleensä ei estettä ottaa  
vastaan myöskään esim. ev.lut.  
papilta.

Ei erityistä. Usein toivotaan ehtoollista. Ei erityistä. Ei erityistä.

ADVENTTI-
KIRKKO

Ei erityistä. Ei sianlihaa, verta eikä  
sisäelimiä. Monet ovat  
kasvissyöjiä. 

Ei hätäkastetta.  Ei erityistä. Potilaan toivomuksesta 
henkilö seurakunnasta toimit-
tamaan ehtoollinen ja/tai 
öljyllävoitelu.

Adventtikirkon pastori siunaa, 
poikkeustapauksissa muu  
kristitty pastori.

Ei erityistä.

BAPTISMI Ei erityistä. Useimmat eivät syö verta. Ei hätäkastetta. Perhesiteet tärkeitä. Joskus 
siteet uskonyhteisöön 
voimakkaampia.

Oma huone, jossa omaiset 
voivat jättää hyvästit.  
Ehtoollinen ei välttämätön.

Ei erityistä. Vainajan tai omaisten 
tahdon mukaisesti.

JUUTALAISUUS Kielteinen asenne  
aborttiin, ellei äidin 
henki ole vaarassa.

Ei sianlihaa, äyriäisiä, ankeriaita, 
eikä verta ja lihaa, jota ei ole 
teurastettu ja käsitelty uskonnon 
määräämällä tavalla. Maitoa ja 
lihaa ei syödä samalla aterialla. 
Paasto juutalaisen pääsiäisen  
aikaan. Ei hiivaa sisältävää ruo-
kaa paaston aikana.

Seurakunnan rabbi toimittaa  
pyydettäessä.

Omaiset huolehtivat  
potilaan henkisistä ja 
sosiaalisista tarpeista. 
Lepopäivä perjantai-illasta 
lauantai-iltaan. 

Oma huone. Puhutaan hieno-
varaisesti saattohoidosta.

Sairaalan tavanomaiset toimen-
piteet. Hautausyhdistys noutaa 
vainajan ja hoitaa arkkuun 
laittamisen ja siunaamisen. 
Joskus vainaja viedään kotiin 
jäähyväisiä varten.

Vain pakottavista syistä. 
Pikaisen hautaamisen 
(1–3 vrk kuluessa) 
vuoksi ruumiinavaus on 
tehtävä nopeasti.

Muut uskonnolliset yhteisöt
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HOITO JA ABORTTI RUOKAILU PYHÄT TOIMITUKSET SOSIAALISET TAVAT KUOLEVA POTILAS VAINAJAN KÄSITTELY RUUMIINAVAUS

ISLAMILAISUUS Vältettävä alkoholista ja 
siasta tehtyjä lääkkeitä. 
Abortti sallitaan vain, jos 
äidin elämä on vaarassa 
tai muissa äärimmäisissä 
tilanteissa.

Ei sianlihaa eikä siitä 
jalostettuja ruokia. Ei ver-
iruokia, alkoholia tai äyriäisiä 
sisältäviä ruokia.
Ramadan on paaston aikaa. 
Sairaiden ei tarvitse noudat-
taa paastosääntöjä. 

Ei sakramentin käsitettä,  
ei siis myöskään hätäkastetta.

Toivotaan, että hoito-
henkilökunta ja tulkit ovat 
muslimeja ja samaa suku-
puolta kuin potilas.
Perjantai on yhteinen  
rukouspäivä.

Oma huone ilman uskonnolli-
sia symboleja. Omaiset läsnä.

Omaiset pesevät ja pukevat. Muussa 
tapauksessa pesijän tulee olla samaa 
sukupuolta kuin vainajan. Vainaja 
puetaan määrämuotoon leikattuun 
kuolinliinaan. Hautaus mielellään 
vuorokauden kuluessa. Ei poltto-
hautausta.

Vain jos rikosta 
epäillään tai jos 
kuolinsyy on epä-
varma.

BUDDHALAISUUS Pidättyvä suhtautuminen 
aborttiin.

Monet ovat kasvissyöjiä. Mahdollisesti munkki suorittamaan. Ei erityistä. Oma huone tai kotona. Omaiset pesevät ja pukevat. Länsi-
maiset buddhalaiset noudattavat 
sairaalan rutiineja.

Lain mukaan.

HINDULAISUUS Aborttiin suhtaudutaan 
kielteisesti, ellei äidin henki 
ole vaarassa. Välttävät kos-
kettamista. Eivät mielellään 
tervehdi kättelemällä. Kysy 
tarkasti ruokavaliosta.

Monet ovat kasvissyöjiä 
eivätkä syö kalaa, munia 
tai sieniä. Muut ruoka-
valiomääräykset riippuvat 
elinkaaresta. Paastotessa 
vain nestettä.

Ei tiettyjä lepopäiviä. Kielteinen asenne 
ruumiinavaukseen, 
mutta voidaan 
hyväksyä tarpeen 
vaatiessa.

SIKHILÄISYYS Erittäin pidättyvä  
suhtautuminen aborttiin. 
Eivät tervehdi kättelemällä.

Ruokailu on tärkeää. Ruoka 
jaetaan muiden kanssa. 
Uskova sikhi ei juo alkoholia, 
ei tupakoi tai syö lihaa.

Toivovat, että henkilökunta 
on samaa sukupuolta. Jos 
pitkät hiukset pitää leikata 
ennen leikkausta, kysy, 
kuka tekee sen ja kuinka. 
Jokapäiväiset rukoushetket 
aamulla ja illalla.
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JEHOVAN  
TODISTAJAT

Ei verensiirtoa. Ei verestä 
valmistettuja lääkkeitä. 
Potilaalla mukana  
tahdonilmauslomake.

Ei verta. Ei hätäkastetta. Omaiset ja uskonveljet 
tukevat ja auttavat.  
Jehovantodistajien potilas-
vierailuryhmä käy potilaan 
luona.

Ei sakramentteja eikä pyhiä 
toimituksia.

Ei erityistä. Potilas tai omaiset  
päättävät.

MORMONISMI Ei erityistä. Ei kahvia, teetä, alkoholia. Seurakunnan työntekijät voivat  
toimittaa sakramentteja. Kirkossa  
ei käytetä viimeistä voitelua  
eikä hätäkastetta.

Perheyhteys tärkeä. Kuolevan huoneessa ei  
uskonnollisia järjestelyjä, 
esim. kynttilöitä. Seurakunnan 
piispa tukee ja lohduttaa.

Joissakin tapauksissa omaiset 
pesevät ja valmistelevat vaina-
jan arkkuun.

Mikäli omaiset antavat 
luvan. Irrotetut elimet 
tulee asettaa takaisin.

BAHAI Ei erityistä. Paasto ei koske sairaita. Ei kastetta, ehtoollista eikä voitelua. Perhe tärkeä sairauden-
hoidossa.

Ei erityistä. Pesu ja käärinliinaan  
kietominen. Ruumista ei balsa-
moida, tuhkata eikä kuljeteta  
tuntia kauemman matkan 
päähän kuolinpaikasta.

Ei erityistä.

KRISHNA LIIKE Ei eläinkunnasta tulevia 
lääkkeitä tai lääkkeitä, 
joilla on sivuvaikutuksia. 
Mahdollista, että  
lääkkeet torjutaan 
täysin.

Kasvisruoka, jos mahdollista 
lähimmästä keskuksesta.  
Muuten tarkka tuoteseloste 
potilaalle. Paasto potilaan 
tilan mukaan. 

Ei erityistä. Mies hoitaa miestä, nainen 
hoitaa naista.

Mahdollisuuksien mukaan 
lähimpään temppeliin tai 
seurakunnan papiston jäsen 
kutsutaan paikalle.

Potilaskohtainen testamentti, 
joka kertoo vainajan toivomuk-
set.

Ei erityistä.
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HOITO JA ABORTTI RUOKAILU PYHÄT TOIMITUKSET SOSIAALISET TAVAT KUOLEVA POTILAS VAINAJAN KÄSITTELY RUUMIINAVAUS

SKIENTOLOGIA Valitsevat kipu- ja 
psyykenlääkkeiden  
asemasta henkistä  
neuvontaa. Tulkitsevat 
monet kehon ja mielen 
tilat seuraukseksi vitami-
inien puutteesta.

Voi olla omia ruokavalioita. Ei hätäkastetta. Ei erityistä. Ripittäytyminen scientologi-
papille lukittavassa  
huoneessa, jossa pöytä ja 
kaksi tuolia.  
Selvitetään, haluaako potilas 
tulla haudatuksi skientologia-
kaavan mukaan.

Vainajan toiveiden mukaisesti. 
Polttohautaus ja tuhkan  
sirottelu.

Ei erityistä.

KRISTILLINEN 
TIEDE  
(Christian  
Science)

Yleensä valitsevat 
lääketieteellisen hoi-
don asemasta henkisen 
hoitotavan. Valinta on 
aina henkilökohtainen 
ratkaisu.

Ei erityistä. Ei erityistä. Ei erityistä. Potilaan niin toivoessa 
kristillisen tieteilijän läsnäolo 
tärkeä.

Naispuolisen vainajan käsitteli-
jän tulee olla nainen.

Lain ja vainajan tahdon 
mukaisesti.

ROMANIT Ei erityistä. Ei erityisiä sääntöjä. Joskus 
oma ruoka.

Romaninainen toivoo tavallisesti  
naislääkäriä tai hoitajaa, jos joutuu  
riisumaan. Ei eri-ikäisiä romaneja  
samalle osastolle.

Ei erityistä. Oma huone. Suku osallistuu 
saattohoitoon,  joku läheinen 
on paikalla myös yöllä.

Omaiset osallistuvat vainajan 
pukemiseen ja laittavat tämän 
arkkuun. Miehelle puetaan 
yleensä tumma puku ja naiselle 
valkoinen pusero ja musta 
samettihame.

Periaatteessa ei.

Etniset ryhmät
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