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ABSTRACT 
 
 
Julku, Helena. Vekkeli, Milla. Emotional support that parents need after the death 
of their child – a guide for nursing staff. P 59. 2 appendices. Language: Finnish. 
Helsinki, spring 2016. Diaconia University Of Applied Sciences. Degree pro-
gramme in nursing. Option in nursing. Degree: Nurse and Nurse-deaconess. 
  
This productive thesis is made for the nursing staff working with children, teenag-
ers and their parents. This thesis provides the nursing staff with a guide concern-
ing the emotional support parents need after the death of their child. This guide 
focuses on increasing the awareness and knowledge about the desired emotional 
support and preparing the nursing staff to offer comfort and emotional help to 
parents facing a crisis that is likely to be the biggest one in their entire life.  
  
The literary part of this thesis contains knowledge about a child’s death, the care 
of a dying child and that of the family as well as about the different forms of emo-
tional support and how to give emotional and spiritual support. The guide contains 
the most important points of the following: how to give emotional support, how to 
meet the parents’ needs and also how to attend to the well-being of the nurses 
dealing with the death of a child. 
  
The quality standards of good medical material were used in the design, drafting 
and evaluation of this guide. The final version of the guide is based on feedback 
obtained from the nurses and nurse-deaconesses who graduated in December 
2015 and from those who will graduate in May 2016. The feedback was gathered 
using Webropol online open questions.  The final version of the guide was com-
pleted after receiving feedback concerning e.g. linguistic form and style. 
  
  
 Key words: child’s death, emotional support, supporting parents, spiritual care 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kuolevaa lasta ja hänen perhettään hoidettaessa sairaanhoitajan työllä ja toi-

minnalla on suuri merkitys. Sairaanhoitajalla on tärkeä tehtävä emotionaalisen 

tuen tarjoajana. (Potinkara 2004, 1455–1616.) Kuoleman lähestyessä lapsen 

ja vanhempien suhtautumiseen vaikuttaa paljon se, miten sairaanhoitaja suh-

tautuu lähestyvään kuolemaan. Sairaanhoitajan toiminnalla on merkitystä sii-

hen, miten perhe ja lapsi sopeutuvat tilanteeseen. (Hallström, Runesson & 

Elander 2002, 140). Vanhempien tukeminen ja auttaminen kuuluvat sairaan-

hoitajan tehtäviin erityisesti niissä tilanteissa, kun lapsi kuolee sairaalassa. 

 

Alle 14-vuotiaiden yleisimpiä kuolemaan johtaneita syitä ovat liikenneonnetto-

muudet, synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet, pahan-

laatuiset kasvaimet sekä hukkumiset. Merkittävää muutosta kuolinsyissä ei ole 

tapahtunut viime vuosikymmenien aikana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2014.) 

 

Lapsen kuolema on vanhemmille elämän raskaimpia asioita. Vaikka lapsen 

kuolema koskettaa kaikkia vanhempia yhtä lailla, on jokaisella äidillä ja isällä 

oma tapansa surra ja näyttää surua. Hoitajalta vaaditaan tilanneherkkyyttä 

sekä tietoa ja taitoa ymmärtää vanhempien kokemia tunteita. Ammattilaisten 

tulee tietää, millaista tukea on saatavilla ja heidän on osattava ohjata kuolleen 

lapsen vanhemmat oikeanlaisen avun äärelle. Vastuu perheen tukemisesta ja 

auttamisesta on ammattilaisilla, jotka perheen kohtaavat. Vanhemmat voivat 

alussa kieltää avun tarpeensa, mutta sen tarjoamiseen tulisi palata uudestaan 

ja vanhemmille olisi hyvä esitellä myös kirjallista materiaalia. (Rantanen i.a.) 

 

Opinnäytetyön teorian pohjalta on koottu opas kuolevan lapsen vanhempien 

tarvitsemasta emotionaalisesta tuesta. Opas on suunnattu hoitohenkilökun-

nalle ja se sisältää tietoa siitä, millaista emotionaalista tukea vanhemmat tar-

vitsevat sairaanhoitajalta lapsen kuollessa. Opasta laatiessamme hyödyn-

simme hyvän terveysaineiston laatukriteereitä, tutkittua tietoa ja kirjallisuutta. 
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Aiheen valinta perustuu siihen, että se tukee sekä sairaanhoitajan että sairaan-

hoitaja-diakonissan työtä. Emotionaalinen tukeminen sairaanhoitajan työssä 

on tärkeää, sillä jokainen sairaanhoitaja kohtaa ainakin joskus kuolemaa ja 

kuolevan omaisia arjen hoitotyössään. Diakoniatyö on suurelta osalta emotio-

naalista tukemista. 
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2 LAPSEN KUOLEMA 

 

 

2.1 Lasten ja nuorten kuolemat Suomessa  

 

Suomessa kuolee imeväisikäisiä vähiten maailmassa. Imeväisikäisiä eli alle 

vuoden ikäisiä kuoli vuonna 2012 Suomessa 141. Yleisimpiä alle 1-vuotiaiden 

lasten kuolemansyitä ovat perinataaliset syyt ja synnynnäiset epämuodostu-

mat. Harvinaisia kuolemansyitä alle vuoden ikäisillä lapsilla ovat tartuntataudit, 

tapaturmat ja väkivalta. Noin puolet ensimmäisenä elinvuotenaan menehty-

neistä lapsista kuoli ensimmäisen elinviikon aikana ja 60 prosenttia neljän en-

simmäisen elinviikon aikana. Tämän jälkeen yleisimmät lasten kuolinsyyt olivat 

synnynnäiset epämuodostumat ja kätkytkuolemat, joita vuonna 2012 Suo-

messa tapahtui 12. (Tilastokeskus, 2013.) 

 

Vuonna 2014 lapsia menehtyi yhteensä 212, kuolinsyyt on esitetty oheisessa 

taulukossa (TAULUKKO 1).  Tilastossa kolme yleisintä kuolinsyytä ovat muut 

sairaudet, synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet sekä 

syövät. (Suomen viralliset tilastot 2015). Tarkempaa tietoa siitä, millaisia kuo-

linsyitä muut sairaudet pitävät sisällään ei tilastossa mainittu. Lasten syöpä-, 

veritauti- ja kantasolunsiirtoyksikön toimintaraportin mukaan kyseiselle osas-

tolle tuli hoitoon vuoden 2014 aikana viisikymmentäkahdeksan uutta lapsipoti-

lasta, joista kaksikymmentäyksi sairasti leukemiaa. Leukemiaa sairastavien 

lapsipotilaiden lisäksi hoitoon tultiin aivokasvaimen, lymfooman tai muun kiin-

teän kasvaimen vuoksi. (Hus 2015, 4.) 
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TAULUKKO 1: 0–14-vuotiaiden lasten kuolinsyyt 2014 (Suomen viralliset tilas-

tot 2015) 

 

Kuolinsyy Lukumäärä 

ruoansulatuselinten sairaudet 1 

vahingoittavat tapaturmat, syy epäselvä 1 

tuntemattomat tai epätäydellisesti määritetyt kuolemat 1 

itsemurha 2 

virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 2 

tartunta- ja loistaudit 3 

hengityselinten sairaudet 4 

verenkiertoelinten sairaudet 4 

murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely 6 

hermoston ja aistimien taudit 14 

tapaturmat 18 

umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 19 

syövät 23 

synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet 51 

muut sairaudet 62 

 

 

Suomessa lasten ja nuorten tautikuolemien taustalla on laajasti erilaisia kuo-

lemaan johtaneita sairauksia. Tapaturmaisesti lapsia kuolee esimerkiksi liiken-

teessä. 1–9-vuotiaita kuolee liikenneonnettomuuksien lisäksi hukkumisen seu-

rauksena. Teini-iässä sekä tyttöjen että poikien keskuudessa yleisin kuolinsyy 

liikenneonnettomuuksien jälkeen ovat itsemurhat. Lääkkeet aiheuttavat suu-

rimman osan nuorten kuolemaan johtaneista myrkytystapauksista. Kaikissa 

ikäryhmissä poikien tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus on tyttöjä ylei-

sempää. Pääpiirteiltään tyttöjen ja poikien ikäryhmittäiset kuolinsyyt ovat kui-

tenkin kovin samankaltaisia. (Remes, 2014) 
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2.2 Kuolevan lapsen ja nuoren hoitotyö 

 

Kuolevan lapsen ja nuoren hoitotyössä on tavoitteena vastata lapsen ja nuoren 

yksilöllisiin tarpeisiin niin, että hän tuntee olonsa hyväksi ja mukavaksi. Poti-

lasta hoidettaessa on tärkeää ottaa huomioon hänen toiveensa ja mieltymyk-

sensä. Hoitotyön keinoin on tuettava myös lapsen vanhempia ja mahdollisia 

sisaruksia. Kuoleman lähestyessä vanhempien ja sisarusten olisi hyvä viettää 

viimeiset hetket sairaan lapsen kanssa. (Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, 

Kaisvuo & Uotila 2013, 294–296.) 

 

Kuolevaa lapsipotilasta hoidettaessa on tärkeää mahdollistaa vanhempien ja 

lapsen sisarusten osallistuminen lapsen hoitoon ja hoidon suunnitteluun. Per-

heen voimavarat pitää kuitenkin ottaa huomioon. Avoin vuorovaikutuksellinen 

yhteistyö hoitohenkilökunnan ja perheen välillä parantaa lapsen hyvää hoitoa 

ennen kuolemaa. Hyvään kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat myös riittävä 

kivunlievitys ja perushoito. (Kantero, Levo & Österlund 1997, 162.)  

 

Lapsen ja vanhempien kanssa pitää puhua etukäteen kuolemasta. Sairaan-

hoitajan tehtävänä on tukea vanhempia puhumaan rehellisesti kuolemasta 

myös lapsen kanssa, sillä vanhemmat usein välttelevät vaikeaa asiaa. Tosi-

asioilta suojeleminen ei kuitenkaan auta kuolevaa lasta. Kun lapsen kanssa 

keskustellaan avoimesti turvallisessa ympäristössä, on lapsen helpompi ai-

dosti ilmaista surujaan ja murheitaan. (Grönlund & Huhtinen 2011, 86–87.) 

 

2.3 Lapsen kuoleman merkitys perheelle 

 

Kun lapsi sairastuu tai kuolee, siihen ei totu koskaan. Lapsi voi kuolla joko 

yllättäen tai pitkien hoitojaksojen jälkeen, kun parantavaa hoitoa ei ole enää 

tarjolla. Nykyisten tehokkaiden hoitojen ja teknologisen kehityksen ansiosta 

lapsen kuoleminen ei ole enää jokapäiväistä. (Lähteenoja & Laine 2009, 452.) 
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Lapsen sairastuminen vakavasti ja kuoleminen on vaikeimpia asioita, jonka 

perhe voi kohdata (Sirkiä 2004, 285). Lapsen sairastaessa jotain pitkäaikais-

sairautta vanhemmilla on aikaa sopeutua lähestyvään kuolemaan, toisin kuin 

lapsen kuollessa äkillisesti. Lapsen sairausaika herättää toivoa parantumi-

sesta, mutta antaa myös mahdollisuuden valmistautua lapsen menetykseen ja 

kuolemaan. Kuoleman mahdollisuuden torjuminen on vanhemmille tyypillistä, 

vaikka lapsi olisi vakavastikin sairas, sillä negatiivisten ajatusten torjuminen 

vaikeissa tilanteissa on luonnollista. (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 103–

104.) 

 

Lapsen äkillinen kuolema eroaa jonkin verran tilanteesta, jossa lapsi kuolee 

odotetusti pitkäaikaiseen sairauteen. Vaikka lapsen vanhemmat joskus olisi-

vatkin pelänneet lapsen kohdalla onnettomuutta, on tapaturmainen kuolema 

aina järkytys. Koska vanhemmat eivät ole voineet varautua etukäteen lapsen 

kuolemaan, on sitä vaikeaa käsittää ja hyväksyä. Näissä tilanteissa vanhem-

mat yleensä tuntevat syyllisyyttä ja pohtivat, olisivatko voineet tehdä jotain toi-

sin lapsensa pelastamiseksi. (Paavola 1992, 19.) 

 

Lapsen kuollessa vanhemmat menettävät osan tulevaisuudestaan. He voivat 

myös kuvitella, että ovat epäonnistuneet vanhempina. (Ylikarjua 2008, 28.) 

Elämän jatkaminen voi tuntua mahdottomalta ja merkityksettömältä, ja van-

hempien tunteet voivat olla hyvin tyhjiä. Vanhemmat kokevat itsensä usein voi-

mattomiksi, turtuneiksi ja suojattomiksi. Tilanne vaikuttaa epätodelliselta. 

(Engblom 2010, 23.) Lapsen kuoleman jälkeen vanhempien tuska on suurta, 

ja jokainen vanhempi suree ja näyttää tuskaansa omalla tavallaan. Muun mu-

assa hiljentyminen, itkeminen, huutaminen ja raivoaminen ovat osa surutyötä. 

Ne helpottavat menetyksen ymmärtämistä. (Ivanoff ym. 2001, 302.) 

 

Vanhempien kokemaan suruun vaikuttavat persoonalliset piirteet, kuten aiem-

min koetut menetykset, ikä ja elämänvaihe, mutta myös lapsen ikä ja kuole-

maan johtaneet syyt. Lapsen tapaturmainen kuolema kodin ulkopuolella voi 

tuntua erityisen raskaalta ja tilannetta voi olla vaikea ymmärtää. Oman haas-

teensa suruun voi tuoda vanhempien tunne, että suhde lapseen olisi voinut 
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olla toisenlainen. Rajun muutoksen suhteessa vanhemmuuteen tuo, jos me-

netetty lapsi on vanhempien ainut lapsi. (Ruishalme & Saaristo 2007, 58.) 
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3 EMOTIONAALINEN TUKI 

 

 

3.1 Emotionaalinen tuki hoitotyössä 

 

Tuki on käsitteenä moniulotteinen, ja sitä voidaan tarkastella monesta näkö-

kulmasta. Kommunikointi ja viestintä ovat keskeisiä käsitteitä, kun puhutaan 

vuorovaikutuksellisesta tuesta. On tärkeää, että autettava kokee tulevansa hy-

väksytyksi ja että hänestä välitetään ja pidetään huolta. Tuen käsitettä voidaan 

lähestyä myös sen tavoitteen ja tarkoituksen kautta. Tällöin tuki ilmentyy toi-

mintana, käyttäytymisenä ja resursseina. Tuen avulla voidaan välittää voima-

varoja, joita ihminen tarvitsee selviytyäkseen vaikeista tilanteista. Emotionaa-

lisella tuella viitataan vuorovaikutukseen, jonka avulla voidaan saada koke-

muksia esimerkiksi kunnioituksesta, huolenpidosta, myötätunnosta ja rohkai-

susta.   (Mattila 2011, 16–18.) 

 

Emotionaalinen tuki on kuuntelemista, koskettamista, myötäelämistä, potilaan 

ja omaisten toiveiden huomioonottamista, lohduttamista, rohkaisemista ja läs-

näoloa. Suurimmat ongelmat emotionaalisen tuen antamisessa koskevat or-

ganisaation resursseja, joista ajan puute on suurin. Muita hoitajien esille tuo-

mia emotionaalisen tuen antamista vaikeuttavia tekijöitä ovat oma avuttomuus, 

tietojen ja taitojen puute ja sekä potilaan että hänen omaistensa kohtaamisen 

vaikeus. (Kuuppelomäki 2002, 117–118.) 

 

Emotionaalinen tuki on yksi hoitotyön menetelmistä. Se kuuluu laadukkaaseen 

hoitotyöhön ja sen avulla vastataan autettavan tuen tarpeeseen. (Lehto 2015, 

25.) Emotionaalisen tuen tarkoituksena on vähentää hätää ja järkytystä. Emo-

tionaalinen tuki on välittämistä, lohduttamista, välittävää kuuntelemista, luotta-

muksen aikaansaamista, läheisyyden tuntemista, myötäelämistä, hyväksyntää 

ja toivon antamista. (Lehto 2015, 25.) 

 

Lähellä kuolemaa olevan potilaan ja hänen omaistensa tukeminen on osa am-

matillista hoitotyötä. Hoitotyössä emotionaalisella tuella tarkoitetaan potilaan 
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auttamista tunteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yksi emotionaalisen tuen tavoit-

teista onkin tunne-elämältään tasapainoinen potilas ja hänen omaisensa. Po-

tilaiden näkökulmasta emotionaaliseen tukeen liittyvät välittäminen, tunteiden 

hyväksyminen, kannustaminen tunteiden avoimeen ilmaisemiseen, kuuntele-

minen, puhuminen, toivon ylläpitäminen, huumori, kannustaminen sekä realis-

tinen, ymmärtävä ja kunnioittava suhtautuminen. (Kuuppelomäki 2002, 118.)  

Lea Rättyä (2012, 91–92) kirjoittaa teoksessaan emotionaalisen tukemisen 

olevan rohkaisemista, kannustamista, lohduttamista ja välittämistä. Hän kuvaa 

emotionaalisen tuen antamisen olevan myös kokemusten jakamista.  

 

Diakoniatyössä keskeistä on sekä henkisen että emotionaalisen tuen antami-

nen. Siihen sisältyy vahvasti toivon välittäminen.  Henkinen tukeminen on ku-

vainnollisesti ilmaistuna vierellä kulkemista, mukana elämistä ja arkipäivän as-

kelissa saattelemista. Diakoniatyöntekijältä vaaditaan hengellisten kysymys-

ten käsittelyyn spirituaalista sensitiivisyyttä. Se merkitsee herkkyyttä huomi-

oida asiakkaiden henkisiä sekä hengellisiä tapoja tulkita elämää ja kunnioittaa 

tätä kohtaamisissa ja keskustelutilanteissa. (Rättyä 2012, 88–89.)   

 

3.2 Emotionaaliset reaktiot lapsen kuoleman jälkeen 

 

Lapsen kuolema aiheuttaa monenlaisia reaktioita vanhemmissa: psykologisia 

reaktioita, käyttäytymisreaktioita sekä sosiaalisia ja fyysisiä reaktioita. Emotio-

naaliset reaktiot (KUVIO1) kuuluvat psykologisiin reaktioihin. (Koskela 2011, 

176.)  Sureva vanhempi voi kokea itsensä myös rauhalliseksi ja helpottu-

neeksi, koska lapsen kärsimys on päättynyt. (Koskela 2011, 177.) 
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KUVIO 1: Emotionaaliset reaktiot  

 

Lapsen kuolema voi herättää pelkoa vanhemmissa. Pelko voi liittyä myös 

omaan mielenterveyteen ja itsehillintään. Vanhemmasta voi tuntua lapsen 

kuoleman jälkeen, että hänestä puuttuu jokin osa. Tämä herättää ahdistusta, 

avuttomuutta ja itkuherkkyyttä. Ajatukset elämästä kantavat vain pieniä hetkiä 

kerrallaan. Muisti, keskittymiskyky ja toimintakyky voivat heiketä. (Käpy – Lap-

sikuolemaperheet ry 2014, 9.) 

 

Surua voivat ilmentää myös monet fyysiset oireet, kuten kiputilat, säryt ja uni-

ongelmat. Vanhemmat voivat turvautua alkoholiin ja päihteisiin turruttaakseen 

tunteensa ja selviytyäkseen surustaan. Kokemus yksinäisyydestä voi koros-

tua, vaikka tukiverkosto olisikin lähellä. Yksinäisyys voi johtaa vetäytymiseen 

ympäröivästä todellisuudesta. (Käpy – Lapsikuolemaperheet ry 2014, 9.) 

 

Lapsen kuolema voi aiheuttaa itsesyytöksiä: Olisinko voinut estää lapseni kuo-

leman? Miksi en ollut paikalla lapseni kuolinhetkellä? Syyllisyys voi liittyä myös 

lapsen sairauteen ja hoitoon. Vanhemmat voivat kokea toimintansa vääräksi 
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jätettyään jotain tekemättä tai tehtyään jotain, jolla olisi ollut vaikutusta kuole-

maan. Syyllisyyttä voidaan kokea omasta eloonjäämisestä ja tavasta surra. 

Syyllisyyden käsittely on kuitenkin luonnollinen osa suruprosessia. Itsesyytös-

ten lisäksi syyllistäminen voi kohdistua kuolinhetkellä lasta hoitaneeseen hen-

kilökuntaan. Perheenjäsenet voivat myös syytellä toisiaan. Vanhemmat voivat 

kokea häpeää tai epäonnistumista vanhempana. Viha voi pahimmillaan pur-

kautua aggressiivisin teoin. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää osata purkaa vi-

han tunteensa. (Käpy – Lapsikuolemaperheet ry 2014, 9.) 

 

Traumasta puhutaan, kun kuvataan psyykkisesti vaikeaa järkytystä. Trau-

maattinen kriisi voi syntyä esimerkiksi läheisen äkillisen kuoleman yhteydessä. 

Traumaattinen kriisi koostuu neljästä vaiheesta, joista ensimmäinen on sokki-

vaihe, jonka aikana tapahtuneen ymmärtäminen on vaikeaa. Tätä seuraa vält-

tämisen vaihe, jonka aikana pyritään välttämään muistoja esille tuovia tilan-

teita. Kolmantena vaiheena on heilahteluvaihe, jossa traumaattisten muistojen 

mieleen nouseminen ja kieltäminen vuorottelevat. Näljäntenä vaiheena on uu-

delleen suuntautumisen vaihe, jossa traumaan liittyviä muistikuvia pystytään 

kestämään ja hallitsemaan. (Erjanti & Paunonen-Immonen 2004, 20–21.) 

 

Vanhemmat voivat lapsen kuoleman jälkeen olla epäloogisia, ja heidän mie-

lensä voi kehittää kuvitelmia ja harhanäkyjä. Traumasta aiheutuneet kuvitel-

mat ja harhanäyt voivat olla hyvinkin todentuntuisia ja siksi arkielämää häirit-

seviä. Lapsen voidaan kuulla itkevän tai hänen kuvitellaan olevan edelleen 

läsnä. Lapsi ja häneen liittyvät muistot voivat ilmestyä uniin. Unet voivat loh-

duttaa, mutta ne voivat olla myös ahdistavia painajaisunia, jolloin niiden käsit-

telyyn tarvitaan joskus ammattilaisen apua.  (Käpy – Lapsikuolemaperheet ry 

2014, 9.)  

 

Sisaruksensa menettänyt lapsi joutuu elämään kuollutta lastaan surevien van-

hempiensa kanssa. Lapsen kuolema tuo vaikutuksensa kodin tunneilmastoon 

ja perheen rooleihin. Sisarus voi kokea tehtäväkseen paikata menehtyneen 

sisaruksen paikkaa. Sisarus saattaa tuntea kuoleman jälkeen vihaa, ikävää, 

jopa syyllisyyttä, jos on menehtyneen sisaruksen sairausaikana tuntenut vaik-

kapa kateutta tämän saamasta huomiosta. Lapsenkin tunteet ovat moninaiset 
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hänen menettäessään läheisensä. (Suomen mielenterveysseura 2014, 14; 9-

10.)  

 

3.3 Emotionaalisen tuen muodot 

 

Vuorovaikutus on olennainen tekijä emotionaalisen tuen saamisessa ja vas-

taanottamisessa. Vuorovaikutuksen on todettu olevan tärkein surusta selviyty-

miseen vaikuttava tekijä. Hoitajan ja tukea tarvitsevien on luotettava toisiinsa. 

Hoitajalta vaaditaan tietoa, uskoa vaikeista tilanteista selviytymiseen ja kes-

kustelutaitoa. (Lehto 2015, 25.) Lisäksi hoitohenkilökunnan pitää tiedostaa, 

että eri ihmisillä on erilaiset emotionaalisen tuen tarpeet eikä kaikille sovi sa-

manlainen huolenpito: emotionaalisen tuen tulisi aina olla perheenjäsenten tar-

peista lähtevää (Lehto 2015, 25).  

 

Ihmisen elämän voidaan katsoa koostuvan enemmän dialogista kuin monolo-

gista. Tämä voisi olla yksi syy ihmisen kärsimykseen nykypäivän yksilökeskei-

sessä yhteiskunnassa. Dialogi ja keskustelu voidaan erottaa toisistaan niiden 

tavoitteen perusteella. Keskustelussa oman näkemyksen korostaminen ja 

esille tuominen tähtää toisen kannan voittamiseen, kun taas dialogissa pyri-

tään mahdollisuuksien luomiseen ja uusien vaihtoehtojen näkemiseen. (Kettu-

nen 2013, 114–115.) 

 

Kuuntelija ei saa keskittyä pelkästään sanojen kuunteluun, vaan on tärkeää 

myös havainnoida nonverbaalista viestintää. Osana kuuntelua on myös tuntei-

den kuuntelu. Aktiivinen kuuntelu vaatii keskittymistä ja läsnäoloa. Näin välite-

tään autettavalle, että hänestä ja hänen ongelmastaan ollaan kiinnostuneita. 

(Kiiski 2009, 96, 98.) Vastaanottava ja aktiivinen kuuntelu on raskasta ja vaa-

tivaa, kun käsitellään vaikeita asioita. Kuuntelijalta tulisi löytyä taitoja syventyä 

tilanteeseen, mutta vastapuolen murheiden alle ei saa hukkua. Autettavalle 

tärkeää on auttajan kestäminen ja läsnäolo. (Väisänen, Niemelä & Suua 2009, 

95.) 

 

Lohduttamisen keinoihin kuuluvat läsnäolo, kosketus ja puhuminen. Läsnä-

oloa ei ole pelkästään oleminen samassa tilassa fyysisesti. Läsnäolo ei ole 
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myöskään tekemistä vaan olemista. Inhimillisellä läsnäololla voidaan vähentää 

erilaisia pelkotiloja. Yhteyden luomisessa merkitystä on myös puheella, joka 

voi olla yhtenä lohduttamisen välineenä. (Hänninen & Pajunen 2006, 100–

101.)  

 

Koskettaminen on osa kanssakäymistä, jolla luodaan fyysinen yhteys toiseen 

ihmiseen. Kosketuksella on tutkitusti vaikutuksia ihmiskehoon. Kosketuksen 

ansiosta kehon oksitosiinihormonin erittyminen lisääntyy. Oksitosiini rauhoit-

taa, rentouttaa, alentaa verenpainetta, tasoittaa sykettä, parantaa kivunsieto-

kykyä, vähentää pelokkuutta sekä parantaa keuhkojen ja ruonsulatuskanavan 

toimintaa. Kosketuksen vaikutukset ovat sekä fysiologisia että psykologisia. 

Kosketus lisää turvallisuutta, yhteydessä olemisen tunnetta ja kannattelun ja 

hellyyden tunnetta. (Gothóni 2012. 51.) Koskettamalla toista annamme viestin 

myötätunnosta. Tapa koskettaa on tilannekohtainen: jollekin halaus on luonte-

vaa, mutta toiselle riittää kosketus olkapäähän tai käteen. (Hänninen & Paju-

nen 2006, 175.)  

 

Myötätunto, sympatia ja empatia kulkevat usein käsi kädessä. Sympatialla tar-

koitetaan myötäelämistä, toisen mielipahan tai mielihyvän kokemista. Sympa-

tian avulla kykenemme liikuttumaan toisen tilanteesta. Empatia on kiintymistä 

ja kykyä samaistua toiseen henkilöön ja tämän tunteisiin. Myötätunto tuo mu-

kaan toiminnan, joka kumpuaa tilanteen syvällisestä ymmärtämisestä ja pyrki-

myksestä vähentää konkreettisesti toisen kärsimystä. Myötätunto edellyttää 

kykyä empatiaan ja sympatiaan - kykyä tunnistaa ja ymmärtää toisten tunteita 

ja tilanteita. (Sjöroos 2010, 23–24.) 
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KUVIO 2. Emotionaalisen tuen piirteet 
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4 VANHEMPIEN TUKEMINEN 

 

 

4.1 Vanhempien selviytymistä edistävät tekijät 

 

Lapsen kuoleman jälkeisessä selviytymisessä vanhemmat voivat saada autta-

vaa tukea ammattilaisilta, perheenjäseniltä, sukulaisilta, läheisiltä, vertaisilta, 

tuttavilta tai tuntemattomilta. Vanhempien tarpeet voivat olla myös hyvin konk-

reettisia, kuten tiedon saaminen hoitokäytännöistä ja hoidosta sekä kuolin-

syystä. Tiedon rinnalla selviytymistä edistävät tuen saaminen, surun kokemi-

nen yhdessä perheen kanssa ja vertaistukiryhmissä jaetut surun ja selviytymi-

sen kokemukset. (Savolainen, Kaunonen & Aho 2013, 228.) 

 

Vertaistuki auttaa lapsen kuoleman kohdanneet vanhemmat jakamaan su-

runsa samankaltaisen kokemuksen läpikäyneiden kanssa. Tällöin he pystyvät 

seuraamaan muiden suruprosessia ja näkemään toisten tapoja selviytyä. Ko-

kemuksia voidaan jakaa ryhmissä, vertaistukijan seurassa, leireillä tai interne-

tissä. Vertaistuki voi pitää sisällään neuvojen saamista, surun ja ilon jakamista 

ja uusia ystäviä. (Savolainen ym. 2013, 229.) 

 

Vertaistuki on merkittävä tuen muoto, kun yritetään selviytyä elämän erilaisista 

kriisitilanteista. Sitä voidaan tarjota yksilövertaistukena tai ryhmävertaistu-

kena. Vertaistuen organisoinnista voivat vastata erilaiset järjestöt tai se voi-

daan tuottaa osana julkista palvelujärjestelmää. On myös ilman taustajärjestöä 

toteutettua vertaistukea. Vertaistuen on tutkitusti osoitettu auttavan vanhempia 

lapsen kuoleman jälkeen. Se tarjoaa vanhemmille yhteyden vertaisiinsa, vä-

hentää vanhempien kokemaa yksinäisyyttä sekä mahdollistaa ajan ja paikan 

surun käsittelyyn ja ilmaisemiseen. (Parviainen, Aho & Kaunonen 2012, 151.) 

 

KÄPY ry tarjoaa vertaistukea lapsensa menettäneille. Se kokoaa yhteen ihmi-

siä, joilla on elämässään samanlaisia kokemuksia. Vertaistuki lisää ymmär-

rystä ja toivoa ja toimii myös kanavana saada tietoa ja käytännön neuvoja uu-

teen tilanteeseen sopeuduttaessa. Vertaistuen avulla voidaan saada kokemus 
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siitä, että asian kanssa ei olla yksin. Se ei kuitenkaan korvaa ammattiapua. 

(Käpy ry. i.a.) 

 

Lapsen elämään ja kuolemaan liittyvät ajatukset vaikuttavat vanhempien sel-

viytymiseen. Vanhempien selviytymistä edistää, jos vanhemmat kokevat, että 

lapsen eletty elämä oli mahdollisimman hyvä ja kuolema kivuton ja nopea. 

Vanhempien tuskaa voi helpottaa myös ajatus lapsen kärsimyksen päättymi-

sestä. Muistot ja muisteleminen auttavat selviytymistä. Muistot voivat liittyä 

odotusaikaan, elettyyn elämään ja kuoleman hetkeen. Rauhallinen kuolema 

merkitsee kärsimyksen päättymistä, tuskan poistumista lapsen kasvoilta. Van-

hempien selviytymistä voidaan edistää muistelemalla yhteisiä hetkiä lapsen 

kanssa, katselemalla valokuvia ja tavaroita ja tekemällä muistelun ohessa jo-

kin tuotos, kuten leikekirja tai muistosivu. (Savolainen ym. 2013, 228–229.) 

 

Suruun voidaan ottaa osaa eri tavoin: suullisesti, kortein, kukkalähetyksin.  

Vaikka osallistuminen suruun edellä mainituin tavoin on osa vanhempien sel-

viytymistä edistävää toimintaa, tarvitaan myös läsnäoloa ja läheisyyttä. Van-

hemmat tarvitsevat auttavaa myötätuntoa, luontevaa kanssakäymistä, ymmär-

rystä, lohdutusta, rakkautta ja turvaa vaikean tilanteen keskellä. Puhuminen 

kuolemasta ja elämän jatkumisesta on tärkeää, samoin kuulluksi tuleminen. 

(Savolainen ym. 2013, 228.) 

 

Sureminen on osa lapsen kuolemasta selviytymistä. Auttavaan suremiseen 

kuuluu tilanteen käsitteleminen ja hyväksyminen. Selviytymistä edistävät hy-

västeleminen, syyllisyydestä vapautuminen, tunteiden kohtaaminen ja ilmaise-

minen, muisteleminen, itsekseen oleminen, hiljentyminen, itsensä kuuntelemi-

nen ja oman avun tarpeen tunnistaminen. Lapsen hyvästelemisessä auttavat 

lapsen näkeminen kuoleman jälkeen, lapsen pitäminen sylissä ja laittaminen 

valmiiksi hautausta varten. Vanhempien tuntemaa syyllisyyttä helpottaa tunne 

siitä, että on toiminut oikein, ja ymmärrys siitä, ettei lapsen kuolemaan ollut 

mahdollista vaikuttaa. Tärkeää on myös hakea apua. (Savolainen ym. 2013, 

229.)  
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Tunteiden käsittelyssä on tärkeää ymmärtää, että suremiselle tulee antaa lupa. 

Tunteet tulee kohdata ja käsitellä juuri niin voimakkaina, kuin ne esille pyrkivät. 

Kaikki tunteet on hyvä käydä läpi. Oikotietä ei ole. Raskain vaihe ei kestä lo-

puttomiin. On tärkeää ymmärtää, että tilanne helpottuu pikkuhiljaa. Vanhem-

mat ovat kokeneet, että arkeen palaaminen on auttanut surun keskellä. Arki-

rutiineihin tarttuminen ja niiden ylläpitäminen on tärkeää. Myös lemmikkieläin-

ten on todettu auttavan palauttamaan arkirutiineja ja helpottavan kotona koet-

tua yksinäisyyttä. (Savolainen ym. 2013, 229–230.) 

 

Suruprosessin aikana ihminen kohtaa ja ilmaisee surun synnyttämiä tunteita. 

Sen aikana menetys kohdataan, sopeudutaan menetykseen ja pyritään tule-

maan menetyksen kanssa emotionaalisesti toimeen. Surun pukeminen sa-

noiksi voi olla hankalaa, koska se voi olla epäselvä ja muuttuva. (Telenius 

2010, 8.) Teoksessaan Suru ja surutyö (Kübler-Ross & Kessler 2006, 22) ku-

vataan surun viittä vaihetta, jotka ovat kieltäminen, viha, kaupanteko, masen-

nus ja hyväksyminen. Ne kuvaavat menetyksen herättämiä reaktioita. Mene-

tyksen aiheuttamat reaktiot ovat yksilöllisiä, eivätkä kaikki surevat koe jokaista 

vaihetta. Vaiheet voivat myös esiintyä erilaisessa järjestyksessä. Vaiheittain 

ihminen kuitenkin selviää surustaan ja oppii muotoilemaan ja ymmärtämään 

tunteitaan.  

 

Suruprosessissa on hyvä hyödyntää vanhempien omia voimavaroja. Monen-

laiset elämäntilanteet, aiemmat vastoinkäymiset ja menetykset, kokemukset 

suruprosessin läpikäymisestä ja vanhemmuuden jatkuminen auttavat selviyty-

misessä ja luovat uskoa tulevaisuuteen. Toipumista edistäviä tekijöitä ovat ol-

leet myös rehellisyys ja avoimuus itseään ja toisia kohtaan, ihmisten ja vai-

keuksien kohtaaminen, eläminen hetkessä ja ajatusten eteenpäin suuntaami-

nen. Elämää ja surua voivat helpottavat elossa olevien lasten kanssa säilyvät 

rutiinit, lapsen tuoma ilo, energia ja toivo. (Savolainen ym. 2013, 231.) 

 

4.2 Sairaanhoitaja vanhempien tukena 

 

Kuolema, erityisesti lapsipotilaan kuolema, ja vanhempien suru aiheuttavat 

monenlaisia tuntemuksia auttajan roolissa työskentelevälle sairaanhoitajalle. 
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Tärkein sairaanhoitajan tunteita ohjaava asia on empatiakyky, jolla tarkoite-

taan kykyä eläytyä toisen ihmisen tunteisiin. Surevaa ihmistä autettaessa on 

olennaisinta hänen tilansa ja surunsa tiedostaminen. (Erjanti & Paunonen-Il-

monen 2004, 145.)  

 

Kuolemaa kohdanneita työntekijöitä auttaa vaikeissa tilanteissa hyvä työyh-

teisö, työkavereiden tuki, työnohjaus, koulutus, omien rajojen tiedostaminen, 

läheiset, kuulluksi tuleminen ja tuen saaminen. Lapsen kuolema aiheuttaa 

usein ristiriitaisia tunteita hoitajalle. Kuolema voi herättää monenlaisia tunne-

reaktioita: pelkoa, syyllisyyttä, mutta myös helpotusta. Syyllisyyden tunteet voi-

vat kummuta ajatuksesta, toimiko hoitotilanteissa varmasti oikein vai olisiko 

jotain vielä ollut tehtävissä. (Lähteenoja & Laine 2004, 463.) 

 

Surevan kohtaaminen voidaan kokea hankalaksi, ja sitä voidaan helposti väl-

tellä. Tärkeintä on kuitenkin uskaltautua surevan lähelle. Se voi olla yksinker-

taisimmillaan juuri sitä, mitä sureva sillä hetkellä toivoo.  Hoitajan rauhallinen 

ja levollinen ote tuo vaikeassa tilanteessa lohdutusta. Läheisen kuolemasta 

kuuleminen aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, miten tilanteessa 

tulisi toimia tai minne pitäisi mennä.  Tapahtumista tulisi kertoa yksinkertaisesti 

ja ymmärrettävästi. Informaation antaminen siitä, miten toimitaan, on tärkeää. 

Omaiset voidaan ohjata osastolle katsomaan vainajaa ja heille voidaan kertoa 

vainajan siirtämisestä eteenpäin. Hautajaisten järjestämistä varten ohjataan 

olemaan yhteydessä oman alueen seurakuntaan. (Aalto 2009, 67–68.) 

 

Tunteiden käsittelyn kanssa ei kannata jäädä yksin, varsinkaan silloin, jos ti-

lanne on uusi. Riskinä on, että tilanteen psyykkinen rasittavuus aiheuttaa hoi-

tajan loppuun palamisen. Tästä syystä hoitohenkilöiden tulee ymmärtää, ettei-

vät he voi hetkessä ratkaista perheen tilannetta. Voimaa voi ammentaa 

omasta yksityiselämästä etenkin silloin, kun se on tasapainossa ja ihmissuh-

teet ovat kunnossa. On myös opittava tuntemaan omat jaksamisen rajansa.  

(Lähteenoja & Laine 2004, 463–464.)     

 

Kokonaisvaltainen kohtaaminen tarkoittaa valmiutta kohdata ihminen fyysi-

sine, psyykkisine, hengellisine, sosiaalisine ja taloudellisine kysymyksineen. 
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Auttajan on kyettävä olemaan läsnä ja antamaan aikaa. Aito läsnäolo edellyt-

tää keskittymistä tilanteeseen. (Rättyä 2012, 82–83.) Kohtaamisen keskiössä 

autettava otetaan todesta. Ihmisen on sanottu olevan aidoimmillaan läsnä tun-

teissaan. Ihminen tulee siksi nähdä tuntevana ja kokevana yksilönä. (Kettunen 

2013, 114.) 
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5 HENGELLINEN HOITOTYÖ 

 

 

5.1 Hengellinen hoitotyö osana vanhempien tukemista 

 

Vanhempien selviytymiseen voi liittyä myös hengellinen ulottuvuus. Usko siitä, 

että kuolemalla on merkitys, usko elämästä kuoleman jälkeen ja toivon herää-

minen jälleennäkemisestä. Merkityksellistä ovat myös usko ja sakramentit. Jot-

kut vanhemmat ovat saaneet auttavan kokemuksen uskomalla lapsen hyvään 

oloon taivaassa: lapsi on läsnä suojelusenkelinä. (Savolainen ym. 2013, 231.) 

Lapsen kuolema nostaa vanhemmissa esille erilaisia tunteita Jumalaa koh-

taan. Jumala voidaan nähdä kaksikasvoisena siunaajana ja armahtajana sekä 

kiroajana ja hylkääjänä. Jumalan uskotaan olevan kaikesta vastuussa ja siksi 

hänellä olisi ollut mahdollisuus estää tapahtunut. Vanhempien hengellinen ak-

tiivisuus lapsen kuoleman jälkeen voi lisääntyä tai vähentyä. Aktiivisuuden 

muutokset voivat näkyä rukoilemisessa, seurakuntasuhteessa tai Raamatun 

lukemisessa. (Koskela 2011, 185, 219.) 

 

Auttamista ohjaavat seuraavat periaatteet: luottamus, kiireettömyys, ihmisen 

kokonaisvaltainen kohtaaminen, todesta ottaminen, läsnä oleminen, toisen 

osaan asettuminen, asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö. (Rättyä 2012, 83.) Kris-

tillisyys vaikuttaa siihen, miten toisiin suhtaudutaan ja kuinka kohdataan apua 

tarvitseva ihminen. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen sekä 

koko luomakunta ovat Jumalan luomia. Ihmisen elämässä kaikki osa-alueet 

ovat samanarvoisia, sillä ihminen on sielun, hengen sekä ruumiin erottamaton 

kokonaisuus. Jokainen ihminen nähdään arvokkaana ja kaikkia tulee auttaa. 

Ihminen on sekä syntinen että armahdettu, mikä synnyttää diakoniassa puhut-

tavan toivon. (Rättyä 2012, 81.) 

 

5.2 Sielunhoito  

 

Kirkossa ja uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuva sielunhoito on auttamista, 

joka pureutuu ihmisen mieleen sekä kokemustodellisuuteen. Sielunhoito on 
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käsite, jota käytetään kristillisten kirkkojen auttamis- ja huolenpitotyöstä.  Kä-

siteltävät asiat voivat liittyä ihmisen uskonnollisiin kysymyksiin tai psyykkiseen 

tilaan. (Kettunen 2013, 16–17.)   

 

Sielunhoidon kokonaisvaltaisuus näkyy ihmisen koko elämäntilanteen huomi-

oimisena, jolloin nykyhetken lisäksi otetaan huomioon elämänhistoria ja suhde 

ympäristöön. Mukaan luetaan ihmisen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja us-

konnollinen elämäntodellisuus. Kaikilla osa-alueilla on vaikutusta ihmisen elä-

mään, hänen tunteisiinsa, kokemuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa. Sielunhoidon 

oleellinen päämäärä on, että ihmistä autetaan sen hetkisessä elämäntilan-

teessa. (Kettunen 2013, 47.) Sielunhoito on perinteisesti liitetty pappien työn-

kuvaan, mutta myös muut kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset voivat sitä toteut-

taa. Sielunhoitajana voi toimia kuka tahansa seurakuntalainen, vaikkei toimek-

siantoa olisikaan tullut seurakunnalta.  (Kettunen 2013, 71–72.)   

 

Sielunhoitosuhteen yhteydessä voidaan puhua rakkaudesta ja välittämisestä. 

Rakkaus on suhde, jossa toinen nähdään merkityksellisenä riippumatta siitä, 

ansaitseeko hän sitä. Keskeistä on antaa sitä, mitä autettava tarvitsee, eikä 

sitä, mitä hänen koetaan ansaitsevan. Rakkauden todellistuminen tapahtuu, 

kun ihminen voidaan ottaa vastaan juuri sellaisena, kuin hän on. Sielunhoita-

jalle avuntarvitsijan auttaminen ei voi olla merkityksetöntä. Välittäminen on si-

toutumista, uskollisuutta ja vastuullista toimintaa toisen hyväksi. Antaudutta-

essa auttamissuhteeseen on hyvä pitää mielessä rakkauden kaksoiskäsky, 

joka kehottaa rakastamaan muita niin kuin itseään. Jotta voidaan auttavasti 

rakastaa toista, tulee rakastaa myös itseään.(Kettunen 2013, 48–49.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Tässä opinnäytetyössä tuotamme emotionaalisen tuen oppaan lasten hoito-

työn parissa työskenteleville hoitotyöntekijöille. Oppaan tarkoituksena on aut-

taa sairaanhoitajia käyttämään emotionaalisen tuen eri muotoja ja ymmärtä-

mään vanhempien emotionaalisen tuen tarpeita, kun heidän lapsensa kuolee. 

Kuoleman kohtaaminen on osa käytännön hoitotyötä, ja emotionaalisella tuella 

on tärkeä merkitys vanhempien selviytymisessä ja lapsen kuoleman hyväksy-

misessä.  

 

Työmme tavoitteena ovat seuraavat asiat: 

 

• tuottaa tarpeellista materiaalia hoitohenkilökunnan avuksi, jotta hoitajien 

olisi helpompi tukea ja kohdata lapsensa menettäneitä vanhempia 

• tuoda esille vanhempien tarpeita lapsen kuoleman jälkeen 

• tuottaa laatukriteerien mukainen produkti 
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

7.1 Opinnäytetyön prosessi 

 

Keväällä 2015 meille ehdotettiin opinnäytetyön aiheeksi kirjallisuuskatsausta 

vanhempien tarvitsemasta emotionaalisesta tuesta. Aihe vaikutti mielestämme 

mielenkiintoiselta ja sopi hyvin sekä sairaanhoitajan että sairaanhoitaja-diako-

nissan tutkintoon. 

 

Syksyllä 2015 esitimme ideapaperin. Tässä vaiheessa työmme suunnittelu oli 

pahasti keskeneräinen, sillä kirjallisuuskatsaus oli meille molemmille menetel-

mänä uusi. Jatkoimme edelleen perehtymistä kirjallisuuskatsauksen muotoihin 

ja etsimme toimivinta tapaa toteuttaa opinnäytetyö. Suunnitelman kirjoittami-

sen yhteydessä pohdimme opinnäytetyön tekemiseen muitakin tapoja kuin kir-

jallisuuskatsaus. Aloimme kiinnostua enemmän toiminnallisesta tavasta to-

teuttaa opinnäytetyö. 

 

Esitimme opinnäytetyösuunnitelman loppuvuodesta 2015. Suunnitelma perus-

tui edelleen kirjallisuuskatsaukseen, mutta toimme esille myös vaihtoehdon 

lähteä toiminnallisempaan suuntaan. Meitä kehotettiin miettimään tarkasti to-

teutustapaa, mutta molempia vaihtoehtoja pidettiin hyvinä. Alkuvuodesta 2016 

palautimme suunnitelman uudelleen, ja tässä vaiheessa työn menetelmä oli 

muuttunut kirjallisuuskatsauksesta produktiiviseen opinnäytetyöhön. Produk-

tiivisempi lähestymistapa sopi meille paremmin. Kun työmme päivitetty suun-

nitelma oli hyväksytty, aloimme kirjoittaa työmme raporttiosuutta. Tässä vai-

heessa etsimme kirjallisuutta ja aloitimme työn teoriaosuuden kokoamisen. 

 

Alkuvuodesta 2016 esitimme opinnäytetyömme käsikirjoituksen. Tällöin 

olimme päässeet jo melko pitkälle työn teoriaosuudessa ja aloimme sen poh-

jalta kehittää produktiamme eli opasta hoitohenkilökunnalle. Oppaan sisältö 

hahmottui nopeasti ja helposti teoriaosuuteen keräämämme tiedon avulla. 

Laadimme oppaan aiemmin määriteltyjen tavoitteiden ja tarkoituksen pohjalta. 
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Opinnäytetyötämme varten olisimme toivoneet yhteistyökumppania, jotta oli-

simme saaneet työhömme selkeän suunnan työelämän tarpeita ajatellen ja 

palautetta kehittämästämme oppaasta. Yhteistyökumppanin saaminen kuiten-

kin epäonnistui työmme tiukan aikataulun vuoksi, sillä tutkimusluvan hakemi-

selle ei ollut riittävästi aikaa. Opinnäytetyön prosessia ja aikataulua on kuvattu 

kuviossa 2. Olemme kuitenkin olleet työmme vuoksi yhteydessä Lastenklini-

kan osastoihin. Siellä on oltu kiinnostuneita tutustumaan valmiiseen oppaa-

seemme. Näin ollen työtämme on jossain määrin ohjannut työelämälähtöisyys, 

ja siksi työstämme on toivon mukaan hyötyä lasten parissa työskentelevälle 

hoitohenkilökunnalle. 

 

 

 

 

 

KUVIO 2: Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

 

7.2 Oppaan kohderyhmä ja toimintaympäristön kuvaus 
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Opas on suunnattu hoitohenkilökunnalle, joka työssään voi joutua kohtaamaan 

lapsensa menettäneitä vanhempia. Hoitohenkilökunnalla tarkoitetaan työyhtei-

sössä käytännön työtä tekeviä ammattihenkilöitä, jotka ovat tekemisissä kuo-

levan lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  

 

Opas on toteutettu palvelemaan erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa lap-

sen kuolema on mahdollinen, mutta vähemmän odotettu. Sairaaloiden lasten-

osastojen toimintaympäristöt voisivat hyödyntää opasta. Varsinaista yhteistyö-

kumppania ja kohdeosastoa työllä ei ole, mutta yhteistyökumppanin etsinnän 

yhteydessä kiinnostusta opasta kohtaan löytyi lastenosastoilta.  

 

7.3 Oppaan suunnittelu 

 

Opinnäytetyöprosessi on viisivaiheinen prosessi, riippumatta siitä, millainen 

opinnäytetyö on kyseessä. Prosessin eri vaiheita ovat ideointi, suunnittelu, to-

teutus, valmiin työn arviointi ja julkistaminen. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010, 38.) Opinnäytetyön tuotteena päätimme tehdä emotionaalisen tuen op-

paan hoitohenkilökunnalle. Oppaan sisällön on tarkoitus tukea ja ohjata hoito-

henkilökuntaa tilanteissa, joissa vanhemmat ovat juuri menettäneet lapsensa. 

 

Konkreettinen terveystavoite on hyvän terveysaineiston lähtökohta. Aineistolle 

asetettu tavoite ohjaa sisällön muodostumista tarkentaen sitä. Hyvin toteute-

tusta aineistosta lukija ymmärtää, mihin terveyteen liittyvään asiaan tai ongel-

maan sillä pyritään vaikuttamaan. (Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 

2001, 11.) Halusimme oppaan sisältävän niitä asioita, joita vanhemmat tarvit-

sevat sairaanhoitajalta lapsen kuollessa. Oppaassa kerrottaisiin lyhyesti ja ym-

märrettävästi, millaista emotionaalista tukea lapsen vanhemmat tarvitsevat. 

Listaisimme siihen erilaisia linkkejä, joihin vanhempia kannattaa ohjata avun 

jatkuvuuden turvaamiseksi, ja linkkejä, joiden avulla hoitajat voivat perehtyä 

laajemmin aiheeseen. 

 

Suunnitteluvaiheessa perehdyimme hyvän terveysaineiston laatukriteereihin 

(Taulukko 3), jotta tuotteemme vastaisi laatukriteereitä sekä meidän työllemme 
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asetettua tarkoitusta ja tavoitetta. Laatukriteerien tunteminen toimii myös poh-

jana sille, että osaamme palautelomakkeella kysyä oppaan lopputuloksen kan-

nalta merkittävistä seikoista.  

 

Terveysaineiston arvioinnissa on tarkoituksena kehittää aineiston laatua. Arvi-

oinnin tulisikin olla osa terveysaineiston tuotantoa. Terveysaineistojen laatu-

kriteereitä tarvitaan, jotta tuotteen laatua voitaisiin arvioida johdonmukaisesti. 

Terveyden edistämisen keskuksen laatimat terveyskriteerit ovat muotoutuneet 

tutkimuksen ja käytännön kokemuksen kautta. Näitä kriteereitä ovat selkeä 

terveystavoite, sisällön selkeys, helppolukuisuus, helppo hahmoteltavuus, oi-

kea ja virheetön tieto, sopiva tietomäärä, kohderyhmän selkeä määrittely ja 

sen kulttuurin kunnioittaminen, tekstiä tukeva kuvitus, huomiota herättävyys ja 

hyvä tunnelma (TAULUKKO 3). Jotta terveysaineisto olisi riittävän hyvä, vaa-

ditaan kaikkien kriteereiden täyttymistä. Yhden kriteerin täyttyminen ei riitä. 

(Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 9-10.) Hyvän terveysaineiston 

laatukriteerit on jaoteltu neljään pääluokkaan. Jaon avulla kriteereitä on hel-

pompi hyödyntää aineiston suunnitteluvaiheessa. Moni kriteeri voidaan kuiten-

kin liittää useampaan pääluokkaan, joten kriteereiden sisältöä kannattaa tar-

kastella kokonaisuutena. (Parkkunen ym. 2001, 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 3. Hyvän terveysaineiston laatukriteerit 
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7.4 Oppaan toteuttaminen 

 

Produktin toteuttaminen opinnäytetyönä yhdistää sekä käytännön toteutuksen 

että sen raportoinnin. Siihen kuuluu olennaisena osana tuotekehittely eli pro-

duktio, jolloin työn lopputuloksena syntyy konkreettinen tuote. Tuote voi olla 

esimerkiksi ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje tai opastus. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 9.) 

 

Oppaan kehittely alkoi vasta teoriaan perehtymisen jälkeen ja jatkui käsikirjoi-

tusvaiheessa olevan kirjoitusprosessin lomassa. Ensin pohdimme sisällön ko-

konaisuutta ja rakennetta. Oppaan visuaalinen ilme ‒ väritys, kuvat ja tekstin 

asettelu ‒ muodostui kokoamisen yhteydessä. Oppaan sisältö hahmottui sitä 

mukaa, kun saimme koottua kirjallista materiaalia.  

 

Oppaan kohderyhmänä on hoitohenkilökunta, joka työssään kohtaa lapsensa 

menettäneitä vanhempia. Kohderyhmä määritellään oppaan alkusanoissa. 

Oppaan tarkoituksena on auttaa hoitohenkilökuntaa tukemaan surevaa van-

hempaa. Tärkeää on kuitenkin muistaa myös omat voimavaransa.  
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Oppaan sisältö koostuu kolmesta teemasta, jotka näkyvät oheisessa kuviossa 

(KUVIO 3). Tekstisisältö kiertyy näiden teemojen ympärille perustuen opinnäy-

tetyössä käsiteltyyn teoriaan. Tekstin jaottelimme selkeiksi kappaleiksi, joitta 

sisältö olisi mahdollisimman helppolukuista. Sisällön kokoamiseksi lisäsimme 

puhekuplia, joihin tekstin sisältöä on vielä tiivistetty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Oppaan teemat 

 

Väritys sai lopullisen muotonsa kansikuvan innoittamana. Väriteemaksi valit-

simme vihreän, joka on evankelisluterilaisessa kirkossa toivon ja iankaikkisen 

elämän väri. Taustan väritystä kevennettiin liukuvärjäystä käyttäen, ja vihreän 

lisäksi tausta sai myös valkoista väriä. Vihreän rinnalle asetimme vielä sinisen 

värin, jota käytimme otsikoissa sekä puhekuplien reunuksissa. Se toi tiivistel-

minä toimivat puhekuplat ja otsikot hyvin esille. Kansikuvassa käytimme itse 

kuvaamaamme materiaalia. 

 

7.5 Arviointi 

 

Oppaan arviointi toteutettiin jouluna 2015 valmistuneiden ja keväällä 2016 val-

mistuvien sairaanhoitaja- sekä sairaanhoitaja‒diakonissa-opiskelijoiden anta-

man palautteen perusteella. Tällä tavalla pystyimme hyödyntämään tulevien 
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hoitotyön ammattilaisten arviota oppaan toimivuudesta ja siitä, kokevatko he 

oppaan tarpeellisiksi tulevina ammattilaisina. 

 

Jotta opiskelijoiden antama palaute olisi todenmukaista ja rehellistä, pyysimme 

heitä antamaan palautteen nimettömänä Webropol-sivustolle laatimamme ky-

selylomakkeen avulla. Palautekyselyyn (LIITE 2) laadimme avoimia kysymyk-

siä Terveysaineiston suunnittelun ja arvioinnin oppaassa annettujen hyvän ter-

veysaineistojen laatukriteereiden pohjalta (TAULUKKO 3). Palautekyselyn 

(LIITE 2) avulla halusimme selvittää tuotoksen tarpeellisuutta, käytännölli-

syyttä, selkeyttä, sisällön toimivuutta ja kehittämistarpeita.  
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8 ARVIOINNIN TULOKSET 

 

 

8.1 Palautekyselystä saatu arviointi 

 

Palautekyselyyn vastanneita oli seitsemän. Saimme oppaastamme hyvää pa-

lautetta ja hyviä kehittämisideoita.   

 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että oppaan kieli on helppolukuista ja 

selkeää. Vastaajien mielestä tietoa on sopivasti ja tieto on jaoteltu kappaleisiin 

hyvin ja ytimekkäästi. 

 

Opas oli selkeä, sillä se oltiin jäsennelty hyvin. Ajatuskuplat summasi-
vat aina aiemmin käsitellyt asiat hyvin ja kompaktisti. Oppaassa käy-
tetty teksti oli helppolukuista eikä oppaaseen ollut ahdettu liikaa tietoa, 
joten sen lukeminen oli hyvin vaivatonta.  

 

Opas oli selkeä sekä helppolukuinen. Kappale jaot oli selkeitä ja pää-
otsikot informatiivisia. 

 

Jonkin verran meitä neuvottiin kiinnittämään vielä lisää huomiota oppaan kie-

leen ja yksinkertaisiin ilmaisuihin. Palaute oli hyödyllistä, sillä kun tarpeeksi 

kauan muokkaa ja lukee omaa tekstiään, omille virheilleen sokaistuu. Kä-

vimme oppaamme vielä uudestaan läpi ja teimme tarvittavia korjauksia. 

 

Kyllä. Lauserakenteet olivat hyvin kirjoitettu ja kappalejaot hyvät. Emo-
tionaalinen tuki hoitotyössä -osion toinen kappale sisältää vain yhden 
lauseen ja lause on muutenkin aika raskas. Sitä voisi esimerkiksi pilk-
koa.  
 

Sisältöä voisi hieman tiivistää ja ilmaisua selkeyttää. Usein asiat on hel-
pointa ilmaista selkeästi, pyrkimättä "hienoon kieleen". Asiakielikin voi 
olla selkeää. Täytyy miettiä, mikä on tärkein viesti ja pyrkiä välittämään 
se.  

 

Palautteen perusteella oppaamme tieto on hyödyllistä ja osan mielestä tietoa 

on riittävästi. Muutama arvioija oli sitä mieltä, että tietoa voisi jonkin verran 

vielä syventää, sillä opas on kohdennettu hoitoalan ammattilaisille. Arvioidusta 



36 
 

 

oppaasta puuttui lähdeluettelo, jota joissain kommenteissa kaivattiin. Sen 

avulla työntekijät pystyisivät hankkimaan lisätietoa ja se vahvistaisi oppaassa 

käytetyn tiedon luotettavuutta, vaikka oppaassa käyttämämme tieto vaikuttaa-

kin arvioijien mielestä asianmukaiselta. Kappale, jossa käsittelemme hengel-

listä ulottuvuutta, on erään kommentoijan mielestä liian kristinuskoon painot-

tunutta, joten tätä kappaletta voisi käsitellä vain hengellisestä näkökulmasta.  

 

Opas oli mielestäni sopivan pituinen, sillä suurempi määrä tekstiä 
saattaisi tehdä siitä liian raskaslukuista noin oppaaksi. Käytetty tieto 
oli asiallista ja siitä ilmeni lyhyesti ja ytimekkäästi mitä kuolevan lapsen 
vanhempien kohtaamisessa tarvitsee huomioida niin vanhempien kuin 
työntekijän omalta kannalta. 
 

 

Oppaasta saamamme palaute oli melko samankaltaista kautta linjan. Eniten 

eriäviä mielipiteitä saimme kuitenkin oppaan ulkoasusta. Osa palautteenanta-

jista oli sitä mieltä, että oppaan ulkoasu ja värimaailma on seesteistä ja rau-

hallista, kun taas osan mielestä vihreä väritys on liian räikeä. Näiden palaut-

teiden perusteella päätimme säilyttää oppaan lopullisessa versiossa vihreän 

värin, mutta hieman vaaleampisävyisenä, jotta väri olisi rauhallisempi ja neut-

raalimpi ja jotta teksti erottuisi paremmin.  

 

Ulkoasu oli mielestäni rauhallinen, seesteinen ja kaunis. Teksti ja aja-
tuskuplat oli aseteltu hyvin. Kansikuva oli myös mielestäni hyvin kau-
nis ja aiheeseen sopiva. 
 
Värimaailma ja kuvitus ainoana miinuksena. Vihreä voimakas väri. 
Voisi ehkä mieluummin olla joku neutraalimpi, rauhoittavampi. Aset-
telu oli hyvää ja teksti melko selkeää, joitakin lauseita voisi vielä yksin-
kertaistaa. 
 
Vihreä väri on rauhallinen ja sopii tunnelmaan. Toisaalta tekstistä on 
hieman vaikea saada selvää vihreältä pohjalta luettuna. Auttaisiko fon-
tin muuttaminen? 

 

Kaikki seitsemän palautekyselyyn vastannutta voisi suositella laatimaamme 

opasta hoitotyön ammattilaisille. Osalle vastaajista oppaassa käyttämämme 

tieto oli tuttua, mutta silti heidän mielestään oppaamme on hyödyllinen erityi-

sesti lastenosastoilla, joissa kuolema on harvinaisempaa. Oppaan arvioijat 

ymmärtävät emotionaalisen tuen merkityksen, ja heidän mielestään opas on 



37 
 

 

hyvä muistutus emotionaalisen tuen antamisen tarpeellisuudesta, vaikka asiat 

olisivatkin jo tuttuja. Oppaasta kerrottiin olevan erityisesti hyötyä, mikäli ei ole 

kokemusta kuolevan lapsen vanhempien kohtaamisesta.  

 

Itselle asiat olivat onneksi tuttuja, mutta hyvä muistutus aiheesta. Mo-
nissa työympäristöissä varmasti hyvä konkreettinen apuväline hanka-
lan aiheen kanssa työskenneltäessä! 
 
Varmasti hyödyn, jos lastenhoitotyötä alan tekemään. Jos minulla olisi 
ollut opas aiemmissa harjoitteluissani käytössä, olisi vanhempien koh-
taaminen ollut varmasti paljon helpompaa rankoissa tilanteissa. 
 
En juurikaan saanut uutta tietoa oppaan avulla. Mutta opas voi olla 
hyödyllinen joissakin yksiköissä missä lapsen kuolema on harvinai-
sempaa. 

 

  

8.2 Itsearviointi 

 

Palautekyselystä saamamme palaute tuki hyvin oppaan valmistumisproses-

sia, ja saimme sellaisia parannusehdotuksia oppaan ulkoasusta ja sisällöstä, 

jotka olivat askarruttaneet meitä itseämmekin. Muokkasimme opasta saa-

mamme palautteen perusteella.  

 

Produktistamme tuli selkeä ja käyttökelpoinen opas hoitotyön ammattilaisille. 

Siinä on riittävästi tärkeää tietoa vanhempien tarvitsemasta emotionaalisesta 

tuesta lapsen menettämisen jälkeen. Opasta tehdessämme kiinnitimme huo-

miota oppaan kieli- ja ulkoasuun sekä oppaassa käyttämäämme materiaaliin, 

joka näkyy lopputuloksessa. Tekstisisällön muoto muuttui useaan kertaan, 

koska halusimme siitä kielellisesti mahdollisimman selkeän.  

 

Visuaalinen ilme on mielestämme miellyttävä ja tekstin määrä ja informatiivi-

suus ovat kohdillaan. Olemme tyytyväisiä oppaaseen kokonaisuutena ja mie-

lestämme se vastaa opinnäytetyön tarkoitusta ja tavoitteita sekä hyvän ter-

veysaineiston laatukriteereitä. Oppaan ulkoasu toimii hyvin. Värit ja asettelu 

tuovat tekstin esille haluamallamme tavalla ja korostavat oikeita asioita teks-

tissä. Tekstikappaleet ovat sopivan pituisia ja helppolukuisia. Tekstiä tiivistävät 
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puhekuplat sopivat kokonaisuuteen ja piristävät lukukokemusta ja summaavat 

hyvin olennaiset asiat.  
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Opinnäytetyön eettisyys  

 

Eettiset ratkaisut tavoittelevat ihmisen kunnioittamista, tasa-arvoista vuorovai-

kutusta ja oikeudenmukaisuuden korostamista. Myös kriittisyys hankittuja tie-

toja ja yleisiä käytäntöjä kohtaan ovat osa opinnäytetyön eettisyyttä. Kriittisyys 

auttaa hyvien ammattikäytäntöjen kehittämisessä ja niiden arvioinnissa. Eetti-

syys on osa aiheen valintaa, tiedonhankintaa, prosessin ja tulosten kuvailua ja 

tulosten soveltamista. Sen tulee näkyä opinnäytetyön eri vaiheissa. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 

 

Opinnäytetyön aiheen valintaa tarkasteltaessa eettisestä näkökulmasta löyde-

tään yhteys ihmisen kunnioittamiseen, tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen 

sekä oikeudenmukaisuuteen. Oppaaseen on koottu tietoja, jotka auttavat hoi-

tajaa kohtaamaan lapsensa menettäneitä, surevia vanhempia. Hoitajalle tarjo-

taan tietoa vanhempien tarpeista ja auttajan roolista vaikeassa tilanteessa, 

jossa vanhemmilla on oikeus saada apua. Oppaan avulla hoitohenkilökunta 

saa lisää informaatiota aiheesta ja vanhempien huomiotta jättäminen tiedon 

puutteen vuoksi vähentyy. Kehittyvän kliinisen osaamisen rinnalla haluamme 

korostaa emotionaalisen tuen merkitystä osana hoitotyötä.  

 

Eettisen herkkyyden toteutuminen vaatii kykyä tunnistaa eettistä jännitettä ja 

ongelmia arkielämän tuomissa tilanteissa, jotka ovat monimutkaisia ja epäsel-

viä. Tähän voidaan liittää taito tunnistaa tilanteeseen osallisten ihmisten eri-

tyispiirteitä, tarpeita, oikeuksia ja velvollisuuksia. Eettiseen herkkyyteen liittyy 

pohdintaa siitä, millaisia vaikutuksia omalla toiminnalla on toisen ihmisen hy-

vinvointiin. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 21) Opinnäytetyön aiheen käsittely 

vaati eettistä herkkyyttä, ja koko prosessin aikana on ollut mielenkiintoista poh-

tia, millaisia asioita tuomme esille ja kuinka aiheesta tulee kirjoittaa.  
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Teoriapohjassa käytetyn materiaalin oikea lähteiden merkitseminen on tär-

keää, jotta kunnioitamme käyttämiemme materiaalien kirjoittajia ja opinnäyte-

työtä lukeva voi tutustua myös lähteisiin, josta tietomme on peräisin.  

 

9.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Lähdeaineistoa arvioitaessa tulee tarkastella tiedonlähteen auktoriteettia, tun-

nettuutta, lähteen ikää, laatua ja uskottavuuden astetta. Lähteeksi on hyvä va-

lita mahdollisimman tuoretta materiaalia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72–73.)  

 

Käyttämämme tiedon ja kirjallisuuden julkaisuajankohta ja lähdekritiikki lisää-

vät tuotteemme luotettavuutta. Opinnäytetyömme teoriapohjan kirjoittami-

sessa käytimme mahdollisimman uutta ja ajantasaista tietoa. Lähteiden jou-

kossa on myös vanhempia julkaisuja, joihin oli viitattu käyttämissämme uu-

demmissa lähteissä. Lähdemateriaalina on käytetty kirjallisuuden lisäksi tutkit-

tua ajantasaista tietoa luotettavuuden lisäämiseksi.  

 

Oppaan sisällön luotettavuuteen vaikuttaa selkeys ja ymmärrettävyys. Tekstin 

informaatio pitää kertoa niin, että se voidaan ymmärtää oikein. Oppaassa mai-

nitut linkit lisäävät luotettavuutta, kun lukija voi tutustua myös alkuperäiseen 

lähteeseen.  

 

Oppaan arvioijien henkilöllisyyden salaamisella voidaan rohkaista ja helpottaa 

vastaajaa kertomaan mielipiteensä rehellisesti ja suoraan (Mäkinen 2006, 

114). Erillinen kyselylomake mahdollistaa myös sen, että palautteenantaja voi 

perusteellisesti tutustua oppaaseen ja pystyy vastaamaan kaikessa rauhassa. 

Nimettömänä annettava palaute tukee rehellisten vastausten saamista. 

 

9.3 Ammatillinen kasvu ja oman prosessin pohdinta 

 

Opinnäytetyömme aktiivinen tekeminen kesti noin puoli vuotta. Vanhempien 

emotionaalisen tuen tarvetta käsittelevän aiheen saimme noin vuosi ennen 

opinnäytetyöprosessin käytännön aloittamista. Alkuun pohdimme pitkään, 
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millä tyylillä lähdemme työtämme tekemään. Pitkän harkinnan jälkeen pää-

dyimme kirjallisuuskatsaukseen, mutta suunnitelmavaiheen jälkeen koimme 

tärkeäksi, että teemme opinnäytetyön aiheesta oppaan työyhteisöjen käyt-

töön. Halusimme luoda konkreettisen tuotteen, jota mahdollisimman monet 

pääsisivät tarvittaessa hyödyntämään. 

 

Kun saimme opinnäytetyöprosessimme käyntiin, työ eteni sujuvasti ja py-

syimme aikataulussa, vaikka prosessin läpiviemiseen varattu aika olikin melko 

tiukka. Tiukka aikataulu loi työlle omat haasteensa, mutta parityöskentely aut-

toi tukemaan ja kannustamaan prosessin etenemistä. Parityöskentelymme su-

juikin melko hyvässä yhteisymmärryksessä. Yhteinen opinnäytetyöprojekti 

auttaa myös tulevaisuudessa: joudummehan sairaanhoitajina työskentele-

mään aina osana moniammatillista työyhteisöä. 

 

Koska aikataulun vuoksi emme saaneet työllemme yhteistyökumppania, jou-

duimme itsenäisesti päättämään opinnäytetyöhömme ja oppaaseen liittyvät 

rajaukset ja sisällön. Työn aikana olimme kuitenkin yhteydessä muutamiin las-

tenosastoihin, joiden mielestä opinnäytetyn aihe on tärkeä. Näiden palauttei-

den jälkeen uskoimme työn ja oppaan tarpeellisuuteen. Yhteistyökumppanin 

puuttuminen vaati meiltä luottamusta itseemme ja vahvaa uskoa kykyymme 

tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Tätä taitoa meiltä vaaditaan myös hoitotyön am-

mattilaisina. 

 

Kun olimme päättäneet tehdä produktiivisen opinnäytetyön, meidän oli päätet-

tävä, kenelle suuntaamme oppaamme. Tässä vaiheessa tuntui luontevalta 

tehdä opas hoitohenkilökunnalle vanhempien tarvitsemasta emotionaalisesta 

tuesta. Aiheen rajaaminen tuotti ajoittain hankaluuksia ja jouduimme huolelli-

sesti pohtimaan tekemiämme valintoja. Yksi keskeinen kysymys oli, miksi ra-

jaamme työn pelkästään vanhempien tukemiseen emmekä koko perheen tu-

kemiseen. Kysymystä olikin syytä miettiä. Alusta asti vanhempien tukeminen 

on ollut meille selvä vaihtoehto. Vanhempien lisäksi sivuamme myös yleisellä 

tasolla koko perhettä, vaikka yksityiskohtaisesti emme opinnäytetyössä sitä 

käsitelleet. 

 



42 
 

 

Hengellisen hoitotyön osuuden muotoa pohdimme myös suhteessa koulutus-

ohjelmiimme, kun toinen meistä suuntautuu sairaanhoitajaksi ja toinen sai-

raanhoitaja-diakonissaksi. Hengellisyys liittyy melko luontevasti opinnäytetyö-

hön vanhempien tarvitseman henkisen ja hengellisen tuen kautta. Hengellisen 

tuen antamisessa oppaamme keskittyy  

pääosin kristilliseen uskoon. Laajemmin emme käsitelleet eri uskontokuntiin 

kuuluvien hengellisyyttä, mutta jokainen lapsensa menettänyt vanhempi tulee 

kohdata yksilönä ja omien tarpeidensa kautta.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme vahvistui käsityksemme siitä, että jokainen po-

tilas ja omainen pitää ottaa huomioon yksilönä. Tulevina sairaanhoitajina 

emme voi välttyä kuoleman kohtaamiselta ja työssämme tarvitsemme mo-

nessa muussakin tilanteessa emotionaalisen tuen taitoja. 

 

9.4. Johtopäätökset ja jatkokehittämisideat 

 

Oppaasta saamamme palaute ja lastenosastojen kiinnostus opastamme koh-

taan sai meidät uskomaan työmme ja oppaamme tarpeellisuuteen. Emotio-

naalisen tuen antaminen koetaan olevan tärkeää ja saamamme palautteen 

perustella ainakin valmistuvat ja juuri valmistuneet sairaanhoitajat tarvitsevat 

siihen ohjausta. Erityisesti oppaalle on tarvetta niillä osastoilla, joissa lapsen 

kuolema on harvinaisempaa, mutta kuitenkin mahdollista. 

 

Hyvän kliinisen osaamisen rinnalla on tarpeellista nostaa esiin tapoja kohdata 

ja toimia tilanteissa, joissa kädentaidoilla ei enää pärjääkään. Vanhemmille 

lapsen kuolema jättää pitkäksi aikaa syvän surun. Hoitohenkilökunnalla, joka 

kohtaa vanhemmat ensimmäisenä lapsen kuoleman jälkeen, tulisi olla hyvät 

valmiudet vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen. Hoitajan reaktiot ja hoi-

tajan antama tuki jäävät vanhempien mieleen, joten hoitajan olemisella ja te-

oilla lapsen kuollessa on suuri merkitys lapsensa menettäneiden vanhempien 

selviytymisessä. 
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Tämä opinnäytetyö ja tuotettu opaslehtinen käsittävät pääosin vain vanhem-

pien tukemiseen liittyvää tietoa. Jatkossa olisikin hyvä laatia opas sisaruk-

sensa menettäneiden lasten emotionaalisen tukemisen avuksi. Koska moni-

kulttuurisuus lisääntyy Suomessa, esitämme toisena jatkokehittämisideana 

emotionaalisen tuen oppaan laatimista hoitohenkilökunnalle niitä tilanteita var-

ten, kun lapsensa ovat menettäneet sellaiset vanhemmat, jotka edustavat 

muita kulttuureja tai muita uskontoja kuin Suomen valtaväestö. 
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LIITE 1: Palautelomake 

 

Kuolevan lapsen vanhempien tarvitsema emotionaalinen tuki - hoitohenkilös-

tölle kohdistetun oppaan palautekysely 

 

Hyvät hoitotyön opiskelijat ja vasta valmistuneet, 

tämän palautelomakkeen tarkoituksena on saada teiltä vastavalmistuneilta 

sekä tulevilta hoitoalan ammattilaisilta palautetta hoitohenkilökunnalle suun-

natusta oppaasta, jossa käsittelemme emotionaalista tukea, kuolevan lapsen 

vanhempien emotionaalisen tuen tarpeita sekä sairaanhoitajan jaksamista 

työssä, jossa kohdataan lapsen kuolemaa.  

 

Palautteesi on meille tärkeä, kiitos. 

 

Oliko opas mielestäsi sisällöltään selkeä ja helppolukuinen? Perustele vas-

tauksesi. 

 

Oliko oppaassa sopiva määrä tietoa? Oliko käyttämämme tieto asiallista ja 

oleellista? Perustele vastauksesi. 

 

Mitä mieltä olit oppaan ulkoasusta? (selkeys, asettelu, tekstin sijoittelu, kuvi-

tus) 

 

Koetko tulevana hoitajan hyötyväsi emotionaalisen tuen oppaasta? 

 

 Voisitko suositella opasta hoitoyön ammattilaisille? 

 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
 

 

Tuliko mieleesi oppaan kehittämis- tai muutosideoita?
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LIITE 2: Opas hoitohenkilökunnalle 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN 

TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI 
OPAS HOITOHENKILÖKUNNALLE 
 

ALKUSANAT 
 

Hyvä, hoitoalan ammattilainen 

 

Tämä opas on suunnattu lapsensa menettäneitä vanhempia kohtaa-

valle hoitohenkilökunnalle.  

 

Lapsen kuolema on vanhemmille elämän vaikeimpia ja raskaimpia 

kokemuksia. Emotionaalinen tuki on tärkeä osa hoitotyötä ja sen an-

tamisella on tärkeä rooli kohdattaessa lapsensa menettäneitä van-

hempia. 

 

Tässä oppaassa käymme läpi, mitä emotionaalinen tuki on ja kuinka 

sitä käytetään autettaessa surevia vanhempia. Oppaassa käsitellään 

myös hoitajan omaa työssä jaksamista silloin, kun hän joutuu koh-

taamaan lapsen kuoleman ja tukemaan lapsensa menettäneitä van-

hempia. 

 

 

Opas on toteutettu opinnäytetyönä. 

 

Helena Julku, Sairaanhoitaja (AMK) 

Milla Vekkeli, Sairaanhoitaja (AMK) + diakonissan virkakelpoisuus 

 

 

 



 
 

 

SISÄLLYS 
 

Emotionaalinen tuki hoitotyössä 

 

Kuolevan lapsen vanhempien tarpeet 

 

Auttajan rooli 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ei ollut lapsemme tänne luotu, 

maailman virtojen vietäviin, 

vain taivaan lainaksi meille suotu, 

ja siksi muuttikin taivaisiin.” 

 

                                       (tuntematon) 

 

 

 

 

 

EMOTIONAALINEN TUKI HOITOTYÖSSÄ 
 

Emotionaalinen tukeminen on yksi hoitotyön menetelmistä. Sen teh-

tävänä ja tarkoituksena on vastata perheenjäsenten tuen tarpee-

seen. Se on tärkeä osa hoitajien taitoja ja kuuluu laadukkaaseen hoi-

totyöhön. Emotionaalisen tuen tarkoituksena on vähentää hätää ja 

järkytystä. 

 

Emotionaalisella tuella viitataan vuorovaikutukseen, jonka avulla voi-

daan saada kokemuksia kunnioituksesta, huolenpidosta, myötätun-

nosta ja rohkaisusta.    

 

Emotionaalinen tuki on kuuntelemista, koskettamista, myötäelä-

mistä, potilaan ja omaisten toiveiden huomioonottamista, kokemus-

ten jakamista, lohduttamista, kannustamista, välittämisen osoitta-

mista, rohkaisemista ja läsnäoloa. 

 

Seuraavassa kuvataan emotionaalisen tukemisen piirteitä 



 
 

 

Ihmisillä on erilaiset emotionaalisen tuen tarpeet, eikä kaikille sovi 

samanlainen huolenpito.  Emotionaalisen tuen antamisen tulisi aina 

lähteä perheenjäsenten tarpeista.  

 

Vuorovaikutus on tärkeintä emotionaalisen tuen antamisessa ja vas-

taanottamisessa. Vuorovaikutuksen on todettu olevan tärkein per-

heenjäsenten selviytymiseen vaikuttava tekijä. Hoitajan ja perheen-

jäsenten on luotettava toisiinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARPEET  
 

Vanhempien persoonalliset piirteet vaikuttavat siihen, miten he su-

revat lapsensa kuolemaa. Siihen vaikuttavat myös aiemmin koetut 

menetykset, ikä, elämänvaihe, samoin lapsen ikä ja kuolemaan joh-

taneet syyt. Vaikka lapsen kuolema koskettaa jokaista vanhempaa 

yhtä lailla, on jokaisella äidillä ja isällä oma tapansa surra ja näyttää 

surua. Hoitajalta vaaditaan sekä tilanneherkkyyttä että tietoa ja tai-

toa kohdata vanhempien kokemia tunteita. 

 

Vanhemmat tarvitsevat myötätuntoa, ymmärrystä, lohdutusta, rak-

kautta ja turvaa vaikeassa tilanteessa. Heidän on voitava puhua kuo-

lemasta ja elämän jatkumisesta. Lapsen kuolema aiheuttaa häm-

mennystä.  On tärkeää, että vanhemmat kokevat tulevansa kuul-

luiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTTAJALTA VANHEMMAT 
TARVITSEVAT 
 

• ymmärrystä 

• lohdutusta 

• rakkautta 

• turvaa 

• kuuntelijaa 

• uskoa tulevaan 

 



 
 

 

 

Vanhempien tarpeet voivat olla hyvin konkreettisia. He voivat haluta 

tietoa hoitokäytännöistä, hoidosta ja kuolinsyystä tai kerätä tietoja 

sairaskertomuksista verratakseen niitä internetistä löytyvään mate-

riaaliin. 

 

Vanhempien tuskaa voi helpottaa ajatus lapsen kärsimyksen päätty-

misestä. Kärsimyksen päättyminen voidaan liittää esimerkiksi tuskai-

sen ilmeen poistumiseen lapsen kasvoilta tai rauhalliseen kuole-

maan. Lapsen hyvästelemisessä auttavat lapsen näkeminen kuole-

man jälkeen, lapsen pitäminen sylissä ja laittaminen valmiiksi hau-

tausta varten. Surusta selviytymistä edistää, jos vanhemmat kokevat, 

että lapsen eletty elämä oli mahdollisimman hyvä ja kuolema kivuton 

ja nopea. Muistot ja muisteleminen helpottavat ja lohduttavat. Muis-

tot voivat liittyä odotusaikaan, elettyyn elämään ja kuoleman het-

keen. 

 

 

                   KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIA HELPOTTAA 

 

• lapsen kärsimyksen päättyminen 

• muistot ja muisteleminen 

• arkirutiinit 

• lapsen hyvästely 

• informaation saaminen 

• vanhemmuuden jatkuminen 

 

 

 

Vanhemmilla voi olla selviytymisen osana myös hengellinen ulottu-

vuus. Esimerkiksi usko siitä, että kuolemalla on merkitys, usko elä-

mästä kuoleman jälkeen tai toivo jälleennäkemisestä. Apua ja lohdu-

tusta vanhemmat ovat saaneet myös uskomalla, että lapsella on hyvä 

olla taivaassa, hän on turvassa tai edelleen läsnä, suojelusenkelinä. 

 

Arkirutiineihin tarttuminen ja niiden ylläpitäminen on tärkeää. On 

hyvä päästä kiinni päivärytmiin ja hoitaa omia velvollisuuksiaan. Su-

rutyössä auttavat kuolleen lapsen sisaruksista huolehtiminen, lapsi-

perheen rutiinit, lapsen tuoma ilo, energia ja toivo. Myös harrastus-

ten ja lemmikkieläinten on todettu auttavan lievittämään lapsen 

kuoleman jälkeistä yksinäisyyttä.   

 

Tilanteen käsitteleminen ja hyväksyminen on tärkeää. Selviytymistä 

edistävät syyllisyyden käsitteleminen, tunteiden kohtaaminen ja il-

maiseminen, itsekseen oleminen, hiljentyminen, itsensä kuuntelemi-

nen ja oman avun tarpeen tunnistaminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AUTTAJAN ROOLI 

 

 

Kuolema, erityisesti lapsipotilaan kuolema, ja vanhempien suru, ai-

heuttavat monenlaisia tuntemuksia auttajan roolissa olevalle. Olen-

naisin auttajan tunteita ohjaava asia on empatiakyky, jolla tarkoite-

taan kykyä eläytyä toisen ihmisen tunteisiin. Toisen ihmisen tilan ja 

surun tiedostaminen on olennaisinta surevaa autettaessa. Mieleen 

voi nousta kysymyksiä siitä, miten pitäisi toimia tai mitä sanoa.  

 

Vanhemmat saattavat kokea tarvitsevansa paljon tukea, mutta eivät 

surun keskellä jaksa itse hakea apua, jolloin heitä tulee siinä auttaa. 

Sairaanhoitajalla on ensisijaisen tärkeä rooli emotionaalisen tuen 

sekä psyykkisen ja sosiaalisen avun tarjoamisessa. 

 

Rauhallinen ja levollinen ote tuovat vaikeaan tilanteeseen lohdu-

tusta. Sureva omainen ei välttämättä tiedä, miten tilanteessa toimi-

taan tai mihin pitäisi mennä. Informaation antaminen onkin tärkeää. 

Asiat pitää kertoa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.  

 

Kokonaisvaltainen kohtaaminen tarkoittaa valmiutta kohdata ihmi-

nen fyysisenä, psyykkisenä, henkisenä ja hengellisenä kokonaisuu-

tena kysymyksineen. Surevan ihmisen kanssa keskusteltaessa on kes-

kityttävä tilanteeseen, oltava aidosti läsnä ja annettava aikaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pystyäkseen antamaan emotionaalista tukea hoitajalta vaaditaan 

keskustelutaitoja. Hänellä on oltava ammatillista tietoa siitä, miten 

vaikeista tilanteista selviydytään. Hänen on uskottava kykyynsä aut-

taa. Kuuntelijalla pitää olla taitoja eläytyä tilanteeseen, mutta vasta-

puolen murheiden alle ei saa hukkua. 

 

 

 

 

 

            KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIA  

     KOHDATESSANI 

• lähestyn vanhempia rohkeasti 

• olen rauhallinen ja läsnä 

• otan huomioon vanhempien yksilölliset tarpeet 

• kerron asiat selkeästi ja ymmärrettävästi 

• kuuntelen, keskustelen ja lohdutan 

• havainnoin vanhempien tuen tarpeita 

• vastaanotan vanhempien tunteita 

• tunnistan omat voimavarani 

 

 

 

 

 



 
 

 

          AUTTAJANA MINÄ TARVITSEN 

 

             • työyhteisön tukea 

• mahdollisuuden työnohjaukseen 

• koulutusta 

• taitoa tunnistaa omat rajani 

• kuuntelijaa 

 

Auttajan tulee ymmärtää, ettei hän voi siinä hetkessä ratkaista per-

heen tilannetta. Perheelläkin voi mennä siihen vuosia. Voimaa voi 

ammentaa omasta yksityiselämästä, jos oma elämä on tasapainossa. 

On myös opittava tuntemaan omat jaksamisen rajansa.  Tunteiden 

käsittelyn kanssa ei kannata jäädä yksin. Pystyäkseen toimimaan vai-

keassa tilanteessa on oltava aito itsensä: omalla persoonallaan pys-

tyy parhaiten auttamaan surevaa perhettä. 
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