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Johdanto

Lapsen surua käsiteltäessä on erittäin tärkeätä muistaa, että
lapsi kehittyy ja kasvaa vielä, joten jokainen kokemus surusta

tai ilosta kantaa pitkälle ja vaikuttaa siihen, miten lapsi
käsittelee näitä tunnetiloja kasvaessaan aikuiseksi.  

 
Lapsen läheiset ihmiset, perhe, sukulaiset, päiväkodin

henkilökunta sekä kaverit ovat tärkeässä roolissa surevan
lapsen tukemisessa ja menetyksestä toipumisessa. 

Jokaisella aikuisella lapsen lähellä on tärkeä rooli, jonka
vuoksi lapsen kanssa työskentelevän aikuisen on tärkeätä

tietää, kuinka lapsen suruun suhtautua ja millä keinoilla lasta
voidaan auttaa, lohduttaa sekä tukea kriisin keskellä.  

 
Tämän oppaan tarkoituksena on toimia apuvälineenä surun

kohdatessa sekä antaa tärkeätä tietoa surevien lasten 
kanssa työskenteleville. Oppaassa kerrotaan tiiviisti lapsen

surun vaiheista sekä tukikeinoista.



Lapsen suru

Äkillinen menetys koskettaa vuosittain kymmeniä tuhansia
omaisia ja läheisiä tavalla, joihin ei voida itse vaikuttaa ja jota

ei osata odottaa. Läheisten ja omaisten joukossa on usein
lapsia. 

Lasten toipuminen surusta alkaa varsin vaativissa
olosuhteissa: aikuisten surun keskellä sekä surevien aikuisten

ympäröimänä. Sureva lapsi tarvitsee ja ansaitsee kaiken
mahdollisen tuen jatkaakseen normaalia kasvua ja

toipuakseen surusta.  
 

Surun kokeminen, suru itsessään sekä siitä puhuminen on
vaikeaa. Se on kuitenkin asia, jonka jokainen ihminen

elämänsä aikana joutuu kokemaan. Suru voi purkautua monin
tavallisuudesta poikkeavin tavoin. 

 
 



Lapsen suru

 
Pienelle lapselle kuoleman ja läheisen menettämisen

selittäminen voi olla vaikeaa, siksi on tärkeätä tietää, mistä
saa apua ja tukea lapsen surun käsittelemiseen. 

 
Lapsen kanssa kuolemasta puhuttaessa on huomioitava

lapsen kyky käsitellä abstrakteja asioita. 

Aina ei tarvita erityistä
hoitoa, mutta tietoa ja
taitoja lapsen surun

käsittelemiseen tarvitaan
aina.



Lapsen kuolemankäsitys eri ikäkausina

Lapselle ensimmäiset kokemukset kuolemasta voivat olla
esimerkiksi eläimen tai hyönteisen kuolema tai esimerkiksi

lemmikin kuolema. Näiden tilanteiden sanoittaminen ja
selittäminen auttaa lasta kehittämään omaa ajatustaan

kuolemasta 
 

Lapsen kuolemankäsitys riippuu lapsen ikä- ja kehitystasosta.
Lapsi reagoi eroon ja menetyksiin jo pienenä vauvana. Lapsen

kehonkieli auttaa aikuista pääsemään lähemmäksi lapsen
tunnetilaa ja ymmärtämään sitä, sekä tuomaan siihen

helpotusta.  
 

Ajattelun ja kielen kehittyessä lapsi alkaa ymmärtää kuoleman
olemassaolon ja lopullisuuden. 



0-2- vuotias

Alle kaksivuotiaana lapsi käsittää kuoleman erona, joka ei ole
lopullista. Noin kaksivuotiaana lapsi käsittää kuoleman vain

väliaikaisena poissaolona, lapsi uskoo kuolleen tulevan
takaisin. Tämän ikäisenä lapsen ajattelu on hyvin

konkreettista, lapsi ottaa kaiken kuulemansa kirjaimellisesti. 
 

Kaksivuotiaan lapsen on vaikeaa ymmärtää kuolemaan
liittyviä sanontoja esim. “hän nukkui pois” tai “on poismennyt”.

Nämä sanonnat voivat hämmentää lasta siten, että lapsi
saattaa miettiä, milloin kuollut henkilö herää tai tulee takaisin. 

 
 

Lapsi saattaa alkaa pelätä nukkumista, jos hänelle on selitetty
kuoleman olevan pois nukkumista, sillä joku muukin saattaa

nukkua pois. 

2-4- vuotias

Alle viisivuotias lapsi ei välttämättä käsitä kuoleman
lopullisuutta, vaan odottaa kuollutta läheistä takaisin. 

 
Lapsi saattaa esimerkiksi pyytää kaivamaan vainajan pois

haudasta, sillä maan alla on paha olla. 
 

Alle viisivuotias lapsi ymmärtää asiat hyvin konkreettisesti,
sillä tämän ikäinen lapsi ei reagoi tunteillaan heti. 



yli 5-vuotias

Yli viisivuotiaana lapsen ajankäsitys kehittyy ja hän alkaa
ymmärtää menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden, toden

ja mielikuvituksen ero selkiytyy. 
 

Yli viisivuotiaana lapsi alkaa ymmärtämään, että kuollut
ihminen on kuollut ja elintoiminnot ovat lakanneet, eikä kuollut

ihminen palaa enää takaisin. 
Tämän ikäisenä lapsi voi alkaa pelätä kuolemaa

ymmärtäessään kuoleman peruuttamattomuuden sekä sen,
että kuolema koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa

elämää. 
Vaikka yli viisivuotias lapsi hyväksyy kuoleman, saattaa hän

ajatella, että poismennyt kokee erilaisia tunteita tai toimii
edelleen konkreettisesti, kuten muutkin ihmiset.  

 

Tässä ikävaiheessa
lapsi pitää

mahdottomana, että
kuolema kohtaa myös

hänet joskus.



Kuolemasta puhuminen lapsen kanssa 

 & Reaktiot suruun

Lapsia voidaan valmentaa elämän pieniin ja suuriin
menetyksiin keskustelemalla niistä sekä esimerkiksi

vierailemalla hautausmaalla, tällä tavoin vahvistetaan samalla
heidän selviytymisvoimavarojaan suuria menetyksiä varten. 

 
Vanhemmat voivat auttaa lasta opettelemaan surun ja muiden

tunteiden ilmaisua sekä lohduttamisen vastaanottamista. 
Jos kuolema on lähellä, tulisi lapsen kanssa keskustella yhä

enemmän kuolemaan liittyvistä asioista. 
 

Tilanteissa, joissa on suuri tunnelataus,
on tärkeää selventää ajatuksia ja

käsitteitä, jotta kuoleman voisi jotenkin
ymmärtää.

Vaikeaa onkin juuri kuolemista ja kuolemaa koskevien
tosiasioiden esittäminen selvästi kuitenkin suuria tunteita

ohittamatta. 
 

Joskus lapsi saattaa reagoida kuolemantapaukseen jatkamalla
puuhiaan normaalisti, kuin mitään ei olisi tapahtunut. 

Tällä tavoin lapsi etsii turvaa tutuista ja turvallisista asioista, hän
saattaa jopa kysellä kuolleen läheisen perään.  



Kuolemasta puhuminen lapsen kanssa 

& reaktiot suruun

Lasten tavallisin reaktio kuoleman kohtaamisen jälkeen on
ahdistus.  

Lapsen läheisen kuoltua lapsen elämän turvallisuus järkkyy,
lapsi voi alkaa pelkäämään muiden läheisten kuolemaa. 

 
Läheisimpien ihmisten menettäminen, kuten vanhemman,

sisaruksen, tai ystävän menettämisen lisäksi myös
isovanhemman tai lemmikkieläimen kuolema voi koskettaa

lasta erittäin syvästi.  
Kun kuolemantapaus on ollut odotettavissa, lasten reaktiot

riippuvat siitä, mitä heille on kerrottu sairaudesta ja
sairastuneesta ihmisestä. 

 
 

Henkinen valmistautuminen kuoleman kohtaamiseen sekä
jäähyväiset auttavat lasta tekemään surutyötä, silloin järkytys

on pienempi kuin silloin, jos kuolemasta ei ole aiemmin
kerrottu. 

 



Läheisen kuolema

Läheisen ihmisen menetys satuttaa lasta ja se voi herkistää
lasta siten, että hän on myöhäisemmissä elämänvaiheissa

entistä haavoittuvaisempi, etenkin jos kyseessä on menetys
tai sen uhka. 

 
Lapsen tukeminen surun aikana on erityisen tärkeä tehtävä.  

Lapsen tuskan näkeminen voi satuttaa myös läheistä aikuista,
jolloin tukeminen ei ole helppoa. 

 
Läheisensä menettäneen lapsen kohtaamisessa on tärkeätä

huomioida koko perhe ja lähipiiri, jota menetys koskettaa. 
 
 

Lapsen läheisten aikuisten voi olla vaikeata kohdata sureva
lapsi, jolloin lapsen kanssa työskentelevien on tärkeätä osata

auttaa, tukea ja neuvoa lapsen perhettä ja lähipiiriä. 



Vanhemman kuolema

Kaikista kuolemantapauksista lapsiin eniten vaikuttaa
vanhemman kuolema.  

 
Vanhemman kuoleman myötä lapsi menettää ihmisen, joka
häntä rakastaa ja suojelee häntä, mutta silloin myös lapsen
jokapäiväisessä elämässä tapahtuu isoja muutoksia. Lapsi

mahdollisesti kieltää vanhemman kuolemaan liittyvän
lopullisuuden. 

 
Vanhemman kuolema aiheuttaa petetyksi ja hylätyksi

tulemisen kokemuksen, samalla lapsi menettää mahdollisesti
ihmisen, jota hän suuren surun keskellä eniten lohduttajaksi

kaipaisi. 
 

Lapselle erityisen rankka kokemus on, jos hän menettää
molemmat vanhempansa yhtä aikaa tai ainoan huoltajansa ja

rakkaan ihmisen. 
 

Orvoksi jääneen lapsen elämään tulee usein suuria
muutoksia, jotka aiheuttavat lapsessa paljon huolta ja stressiä 



Vanhemman kuolema

Vanhemman kuolema aiheuttaa petetyksi ja hylätyksi tulemisen
kokemuksen. 

 
 
 

Jos vanhemman kuolema on tiedossa esimerkiksi sairauden
vuoksi, on lasta hyvä pitää tietoisena sairauden vaiheista ja

valmistaa häntä kuoleman kohtaamiseen 
 

Sureva lapsi tarvitsee rinnalleen aikuisia tukemaan ja
auttamaan häntä vaikeiden tunteiden kanssa. 

 
Kun lapsen vanhempi on kuollut, lapsi saattaa alkaa vahtimaan

toista vanhempaa varmistaakseen ettei tämäkin kuole. 
 

Lapsi voi pohtia sitä, mitä hänelle tapahtuisi, jos molemmat
vanhemmat kuolevat. 

Tällaisiin kysymyksiin kannattaa miettiä vastaus valmiiksi, sillä
lapsi suhtautuu asiaan hyvin konkreettisesti 



Sisaruksen kuolema

Lapsen reaktiot sisaruksen kuolemaan ovat suurin piirtein
samanlaisia kuin vanhemman kuolemaan 

Sisaruksen kuoleman jälkeen reaktioiden kesto ja voimakkuus
ovat mahdollisesti lyhyempiä.  

 
Lapsen kuolema vaikuttaa suuresti koko perheeseen,
vanhemmat menettävät lapsen, toinen tai toiset lapset

menettävät sisaruksen ja leikkitoverin. 
 

Sisarussuhteet tarjoavat usein lapselle mahdollisuuden
erilaisten elämäntaitojen hankkimiseen sekä vuorovaikutuksen

opetteluun. 
 

Sisaruksen kuoltua lapsi menettää usein parhaan ystävänsä,
jonka kanssa jakaa erilaisia asioita kuin muiden kanssa sekä

johon lapsi luottaa. 



Isovanhemman kuolema

Isovanhemman kuolema saattaa vaikuttaa lapseen erittäin
voimakkaasti, jos heidän välillään on ollut luja side. 

 
Lapsi kaipaa ja suree menetettyä isovanhempaa, mutta suru ja

reaktiot ovat usein erilaisia kuin esimerkiksi vanhemman tai
sisaruksen kuoleman kuoleman jälkeen. 

 
Isovanhempien kuoleman käsitteleminen ja sen hyväksyminen

voi olla lapselle helpompaa, koska isovanhemmat ovat
vanhempia kuin vanhemmat ja itse. Lapsi voi ajatella, että

kuolema on pitkän elämän päätös. 
 

Suru ja sureminen ovat normaaleja reaktioita, jotka liittyvät
jokaiseen isoon menetykseen ihmisen elämässä.  

 
Surevat ihmiset kokevat surun sekä fyysisesti että henkisesti
yrittäessään sopeutua siihen muutokseen, jonka menetys on

heidän elämäänsä tuonut. 



Lapsen suru ja 

Leikki

Lapselle leikki on kokonaisvaltaista. Kun lapsi menettää
läheisen, hän käsittelee tätäkin asiaa leikin kautta. 

Leikkiminen mahdollistaa trauman käsittelemisen turvallisella
tavalla. 

 
Läheisen menettänyt lapsi joutuu käsittelemään kivuliaita

asioita itsestään. Lapsi ei välttämättä ole aiemmin kokenut
vastaavanlaisia tunteita. Leikin avulla lapsen on turvallista
kohdata se vihainen tai sureva minä, jollaista hän ei ole

aiemmin kohdannut.  
Lapsi ei välttämättä löydä sanoja näille uusille tunteilleen, joita

hän kokee itsessään. Lapselle onkin hyvin yleistä, että hän
matkii muiden surua yrittäen näin löytää itselleenkin tavan

surra hänelle sopivalla tavalla. 
 



Lapsen suru ja 

Leikki

 
Ennakoitavissa ja tasapainoisessa ympäristössä oleva lapsi
kokee maailman hyvin turvallisena ja oikeudenmukaisena

paikkana 
Kun lapsi kokee jotain traumaattista, hän joutuu tilanteeseen,

joka voi vaatia paljon enemmän ymmärtämistä, kuin mihin
hänen kehitysvaiheensa kykenee. 

Leikin avulla lapsi pyrkii
rakentamaan itselleen jälleen

turvallista maailmaa ja samalla
aikuisenkin on mahdollista

huomata, että asiat askarruttavat
lasta.



Luova toiminta osana 

lapsen surutyötä

Lapsen surutyössä luovan toiminnan toteutukselle on
annettava riittävästi aikaa sekä vaihtoehtoja luovan toiminnan

toteutukselle.  
Luovuus ja luova toiminta vaatii aikaa ja rohkeutta ajatella ja
toimia eri tavalla kuin normaalisti toimisi, etenkin haastavissa

tilanteissa kuten läheisen menetyksen jälkeen. 
Luovuudessa ja luovassa toiminnassa on lukuisia erilaisia

tapoja tehdä asioita. 

Suoraan surusta puhuminen voi olla lapselle
erittäin haastavaa ja vaikeaa, joten esimerkiksi
surun käsitteleminen satujen, maalaamisen tai
musiikin avulla voi auttaa lasta sanoittamaan ja

ymmärtämään suruaan. 
Lisäksi lapsen kokemukset voivat olla liian kipeitä

tai ne eivät ole vielä siinä pisteessä, että lapsi
kykenisi muodostamaan niistä selkeitä ajatuksia.



Lapsen suruun liittyvää 

kirjallisuutta

VANHA ELEFANTTI 
Bourguignon, Lawrence, LK 2005

Pikku hiiri ja Vanha elefantti ovat
ystävykset, joista on paljon iloa ja apua

toisilleen. Vanhan elefantin kyydissä
Pikku hiiri pääsee pitkille retkille ja

seikkailuihin. Kotipuun alla ne kertovat
toisilleen hauskoja juttuja. Vanha

elefantti on kuitenkin jo hyvin väsynyt
eikä se enää näekään kunnolla. Vanha

elefantti alkaa kaivata vain lepoa ja
rauhaa, pois viidakon iloisesta
elämästä. Vähitellen Pikku hiiri

ymmärtää, että myös luopuminen
kuuluu elämään. Eläinystävien kautta

kirja kertoo kauniisti ja lasta
koskettavalla tavalla kuoleman

lähestymisestä ja surun kohtaamisesta

AINA JA IKUISESTI 
Durant, Alan & Gliori, DebiMäkelä

2004

Kun kettu kuolee, hänen ystävistään
tuntuu, etteivät he toivu ikinä surusta.
Myöhemmin he kuitenkin tajuavat, että

Kettu elää heidän sydämissään ja
muistoissaan…. aina ja ikuisesti



Lapsen suruun liittyvää 

kirjallisuutta

SURUSAAPPAAT 
Franzon Päivi & Airola Sari,

Lasten Keskus 2006

Eemillä on maailman paras keinu- ja
kalakaveri, hänen mummonsa. Toisin
kuin muilla aikuisilla, mummolla riittää

aikaa hitaisiinkin leikkeihin. Kun mummo
sairastuu, yhteiset leikit vaihtuvat

sairaalavierailuihin. Sitten mummo
kuolee, ja Eemin kodin valtaa varovainen

hiljaisuus perheenjäsenten koettaessa
peittää surunsa toisiltaan. Sydämessä

painava surumöykky saa pojan askeleen
yhä raskaammaksi. Eemi kuitenkin oppii

itse ja opettaa äidille ja isällekin, että
vaikeat asiat ovat helpompi hyväksyä,

kun niistä uskaltaa puhua. Vaikka sanoja
surun ilmaisemiseen on aluksi vaikea

löytää, voi yhdessä turvallisen aikuisen
kanssa itketyillä kyynelillä olla puhdistava

vaikutus.

LAHJA KATILLE 
Garvey, Helsinki Media 1999

Katin äiti on kuollut ja kirjassa
Katin ystävä Kaapo pohtii miten

tukea ja huomioida surevaa
ystäväänsä.  Kuuluu

helppolukuisten kirjojen sarjaan:
Kaapon oivalluksia.



Lapsen suruun liittyvää 

kirjallisuutta

KISSAENKELI MUUTTAA
TAIVAASEEN 

Korolainen Tuula, Kuv. Leena
Lumme, Tammi 1999

Aleksilla on kauhea ikävä auton alle
jäänyttä Roope-kissaa. Kun pojan suru

on suurimmillaan, Roope vierailee maan
päällä kissaenkelinä, yhtä kissamaisena

kuin eläessäänkin.

LEIKITÄÄN HAUTAJAISIA 
Nilsson, Ulf, Mä 2006

Koska jonkun pitää auttaa maassa
makaavia kuolleita eläimiä, lapset

perustavat oman hautaustoimiston.
Kuolleet kimalaiset, pakastimesta

löytyneet sillit ja mummon
loukkuihin jääneet hiiret – kaikki ne
saavat arvokkaat maahanpanijaiset

kukkineen, itse kirjoitettuine
värssyineen ja hautakivineen.Yhtä
aikaa humoristinen ja haikea tarina

lapsista pohtimassa elämän ja
kuoleman ikiaikaista mysteeriä.

NALLE PILVENNUKKA
KAIPAA YSTÄVÄÄ:

kertomus lapselle, joka on
kokenut menetyksen 

Mähönen Leea, KP 1995

Tarina Nalle Pilvennukan
elämästä. Kirja kertoo toivosta,

odotuksesta, menetyksestä,
surusta ja ystävyydestä.



Lapsen suruun liittyvää 

kirjallisuutta

JOSPA UKKI NUKKUUKIN? 
Ranssi-Matikainen, Hanna,

Suomen hautaustoimistojen liitto,
2002

Aiheena lapsen suhtautuminen
isovanhempien kuolemaan ja siihen

liittyviin käytännön asioihin.

MÄYRÄN
JÄÄHYVÄISLAHJAT 

Varley, Susan, LK 1996 

Metsäneläinten suru vanhan viisaan
mäyrän kuolemasta lievittyy, kun ne

muistelevat, mitä hauskaa mäyrä
elämänsä aikana kaikille opetti.



Surevan lapsen 

kohtaaminen

On tärkeätä pitää yllä päiväkodin tuttuja rutiineja.  
 

Rutiinit vahvistavat turvallisuuden tunnetta, jota läheisen
kuolema hetkellisesti heikentää. 

 
Kuuntele surevaa ja ole läsnä. Aina ei tarvita sanoja 

Älä välttele, vaan kohtaa sureva rohkeasti 
 

Tarjoa surevalle lapselle mahdollisuuksia ilmaista tapahtunut eri
keinoin: 

leikin, puhumisen, 
piirtämisen tai esim. tunnekorttien avulla. 

Päiväkodissa voi 
olla esimerkiksi oma surulaatikko, josta materiaalit löytyvät

nopeasti. 
 

Auta lasta miettimisessä, miten menetys muuttaa hänen
elämäänsä. 

Surevan kohtaamiseen ei ole yhtä oikeata
tapaa. Jokainen kohtaaminen on tärkeä

ainutkertainen. Ihmiset ja heidän kokema
suru on hyvin yksilöllisiä. 

Tärkeintä on, että kohtaamme surevan
omana itsenämme, rohkeasti ja aidosti

olemalla läsnä



Surevan lapsen 

kohtaaminen

Lohduta, anna mahdollisuus syliin, anna lupa itkeä. 
Puhu kuolemasta suoraan. 

Jos totuutta kaunistelee esimerkiksi sanomalla, että vaari
nukahti syvään uneen, voi lapsi alkaa pelätä nukahtamista 

 

Hyväksy myös  omat tunteesi ja surusi
ammattilaisena

Anna lapsen surra omaan
tahtiinsa. Lapset reagoivat

usein sitten, kun vanhemmat
ja läheiset ovat vähän
enemmän voimissaan.

Käsitelkää lapsiryhmän kanssa menetystä ja lasta kohdannutta surua 
 

Ole perheen tukena koko suruprosessin ajan.Ota koko perhe
huomioon lapsen surua käsiteltäessä. 

Ohjaa perhe 
tarvittaessa muihin sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten tai

kolmannen 
sektorin palveluihin. 

 
 Järjestäkää työyhteisössä

mahdollisuus työnohjaukseen,
myös lapsen läheisillä

työntekijöillä on oikeus surra.



apua & tukea 

Joensuun alueella  

& Valtakunnallisesti

Joensuun kaupungin
terveysasemat auttavat arkisin

pääsääntöisesti klo 8-16.  
 

Valtakunnallinen
Vanhempainpuhelin: 

0800 92277. 

Pohjois-Karjalan kriisikeskus: 
Kriisivastaanotto toimii

ajanvarauksella. Aikaa voi
varata: 

arkipäivisin klo 12 -13 
p. 013 316 244 

Tikkamäen aikuispsykiatrian
tehostettu avohoito: 

päivystysluonteista apua
äkillisissä kriiseissä 
puh. 013 330 2132. 

Käpy ry 
kapy.fi 

Materiaaleja ammattilaisen
sekä perheen käyttöön
suruprosessin edetessä 



apua & tukea 

Joensuun alueella  

& Valtakunnallisesti

Joensuun Pelastakaa Lapset
ry 

Koskikatu 21 a 9 (3 krs.),
80100 Joensuu 

p. 050 431 0535  
 

Sosiaalipäivystys tarjoaa
puhelinneuvontaa, ohjausta ja

paikan päälle tulevaa apua  
 

Sosiaalipäivystykseen saa
yhteyden hätäkeskuksen 112

kautta. 

Valtakunnallinen kriisipuhelin:
välitöntä keskusteluapua

kriiseissä oleville ja heidän
läheisilleen. 

Puh. 010 195 202 päivystää
ma–pe 9–6, la 15–6, su 15–22 
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