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ABSTRACT 
 
 

Valkeinen, Virve. Relatives´ spiritual distress and -support after the death of a close 
person in the Central Finland Central Hospital`s  Emergency Policlinic. 52 p., 2 appen-
dices. Language: Finnish. Pieksämäki, autumn 2012.  
 
Diaconia University of Applied Sciences.  Degree programme in Nursing. Option in  
Diaconal Nursing. Degree: Nurse (AMK) – Diaconess.  
 

The aim of this study was to characterize how Central Finland Central Hospital`s Emer-
gency Policlinic`s nurses experience and expectations of a relative`s spiritual support, a 
nurse`s methods of helping to increase readiness and a nurse`s observations of relatives` 
spiritual distress after the death of a close.  
 

The data for this qualitative study was collected from Central Finland Central Hospital`s 
Emergency Policlinic`s nurses. The data was collected in an enquiry, which contained 
an open- end questionnaire. 8 nurses returned the questionnaires. This qualitative analy-
sis was assessed with content analysis. 
 

According to the results, nurses will appreciate the spiritual support for nursing. Nurses 
experienced that spiritual support is interaction with the relatives or the patient. A large 
part of the nurses had given spiritual support after the death of a close person. Interest 
was to support the relatives` spirituality in the future.  Part of the nurses hoped for addi-
tional training in spirituality.  According to the results, nurses recognized the spiritually 
to take into account, but do not themselves take the spiritual support. Relatives was di-
rected to another actor in spiritual matters. 
 

The results of the study can be used in Central Finland Central Hospital`s Emergency 
Policlinic developing nursing and planning further training. It can be concluded that 
more attention should be paid to the provision of spiritual support in the future. 
 

Keywords: spiritual distress, spiritual support, relatives spiritual needs 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö on tehty Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspoliklinikalle. Työn 

aiheena on läheisen menettänyt omainen ja hengellinen hätä. Tarkastelen menetystä 

laajemmin, mutta suuntaan katseeni äkillisyyden tuomiin ominaispiirteisiin. Lähestyn 

aihetta hoitajien näkökulmasta sekä kartoitan hoitajien työssään antamaa hengellistä 

tukea. Olen joskus joutunut työssäni tilanteeseen, etten löydä lohdutuksen sanoja, enkä 

tiedä, mihin asiakkaan tai omaisen ohjaan. Näitä asioita haluan tässä työssä tarkentaa, 

jotta hoitajat olemme entistä parempia kriisiavun, erityisesti hengellisen tuen antajia. 

Työyhteisö on iso ja työntekijöiden vaihtuvuus suuri. Haluan, että aihe saavuttaa mah-

dollisimman monen ja kaikki tietävät, miten toimia tai mistä voi hankkia apua, jos ei 

itse sitä tiedä potilaan tai omaisen kohdatessa menetyksen tai kriisin. Opinnäytetyössäni 

avaan myös lähikäsitteitä, kuten henkinen ensiapu, koska haluan selventää henkisen ja 

hengellisen tuen eron. 

 

Kuolemasta on kirjoitettu paljon, varsinkin saattohoidosta. Äkillinen kuolema poikkeaa 

odotetusta kuolemasta. Se voi hämmentää ja ahdistaa hoitajaa. Äkillinen kuolema voi 

olla kokeneelle hoitajallekin aina uusi, jopa järkyttävä. Olen kokenut, että tiedon puute 

tuo hoitotyöhön epävarmuutta, myös kuoleman kohtaamisessa, joten tästä ajatuksesta 

syntyi opinnäytetyöni. Olkoon tämä opinnäytetyö työkaluna tai muistilistana omaisten 

kohtaamisessa, koska hoitajina emme voi paeta tilannetta. 

 

Kuuppelonmäen mukaan (2001) hoitajat eivät tiedä, mitä hengellisyys, hengelliset tar-

peet tai hengellinen hoito tarkoittavat hoitotyössä. Hoitotyössä ei ole yhteistä sopimusta, 

mitä nämä käsitteet tarkoittavat, ja tämä koituu usein hengellisen tuen antamisen esteek-

si. Myös uskomus siitä, etteivät hengelliset asiat kuulu hoitotyöhön, innoitti minua tut-

kimaan asiaa omassa työyksikössäni. 
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Elämäämme kuuluu sairaudet, kuolema ja suru. Kuolema on siis elämää. Tiedämme, 

että elämme ja kuolemme: voimme siis älyllisesti hyväksyä, että elämä loppuu aika-

naan. Tahdomme tai emme, niin joudumme näiden asioiden eteen, varsinkin terveyden-

huollon ammattilaisina. Elämän rajallisuus hämmentää joka kerta, siihen ei totu. Varmat 

vastaukset ovat vähissä ja kuolemantapausta on vaikea kohdata, vaikka siihen olisi va-

rauduttu. Äkillisessä kuolemassa on lisänä omat mutkistavat tekijänsä. Suuronnetto-

muuden kuuluvat myös äkillisiin kuolemiin, siksi sivuan asiaa.  

 

Opinnäytetyössäni ihmiskuva on kristillinen. Se on mielestäni olennaista, koska aiheeni 

on hengellisyyden hätä, joten kristillistä ihmiskäsitystä ei silloin voi jättää huomioimat-

ta. Kristillisen ihmiskäsitykseen kuuluu luomisuskon pohjalta ihmisen yksilöllisyys ja 

yhteisöllisyys, jossa rakkauden kaksoiskäskyn merkitys on olennainen. Suhde Jumalaan 

ja lähimmäiseen eivät ole toisistaan irrallisina. Ihmisyys toteutuu yhteydessä toisiin ih-

misiin. Tätä yhteyttä hallitsee lähimmäisenrakkaus, jolloin myös toisen ihmisen tarpeet 

huomioidaan. Kristillinen ihmiskäsitys eroaa muiden uskontojen ihmiskäsityksestä sekä 

humanistisesta ihmiskäsityksestä. (Kettunen 1990, 60–63.) 

 

Perusteluni tarkastella opinnäytetyötäni kristillisen ihmiskäsityksen kautta on myös se, 

että ihmisessä on neljä ulottuvuutta: ruumiillisuus, sosiaalisuus, henkisyys ja hengelli-

syys. Ne ovat ihmisessä samanaikaisesti. Ihminen on Jumalan kuva. Linqvist selittää 

tätä sillä, että laadustaan huolimatta ihminen on kutsuttu Jumalan yhteyteen ja että hän 

on vapaa, luova ja vastuullinen. Ihmisellä on omatunto, joka muistuttaa häntä hänen 

velvollisuuksistaan ja moraalistaan. Ihminen on moraalisesti vastuussa ympäristöstään 

ja lähimmäisistään. (Linqvist 2007, 33―34.) 
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2 ÄKILLINEN LÄHEISEN MENETYS 

 

 

Kun ilman ennakkovaroitusta omainen on poissa, saattaa maailma muuttua aivan yhtäk-

kiä. Siihen ei ole valmistauduttu eikä jäähyväisiä ole sanottu. Kun ihmismieli ei ehdi 

valmistautua äkilliseen menetykseen, voi aiheutua shokkitila, trauma ja järkytys. Tällai-

nen henkilö ei kykene heti suremaan, koska ei pysty käsittämään koko tilannetta. Äkil-

linen kuoleman taustalla voi olla esim. onnettomuus, rikos tai sairauskohtaus. (Kessler 

& Kübler- Ross 2006, 226–227.)  

 

Äkillisesti kuolee usein nuori ihminen. Maailmanjärjestykseen kuuluu, että vanhat kuo-

levat ensin. Vastoin tätä on lapsen, nuoren tai keski- ikäisen kuolema (Poijula 2002, 

69.)Kuolema voi tapahtua dramaattisissa olosuhteissa, jolloin mukana olijat voivat altis-

tua aistivaikutelmille. Muualla olleet omaiset voivat taas altistua traumaattisille kuvi-

telmille. Traumaattinen kuolemantilanne lisää voimakkaita - tai viivästyneitä reaktioita, 

traumaperäistä stressiä sekä dissosiaatioiden kehittymistä. (Poijula 2002, 69.) 

 

 

2.1 Omaisten hengellinen hätä 

 

Hengellinen hätä voi ilmetä levottomuutena, ahdistuneisuutena, unettomuutena ja ärty-

neisyytenä. Ihmisen hengellisyyteen liittyy olennaisesti elämäntarkoituksen, elämänha-

lun ja tuonpuoleisen miettiminen. (Ikola & Kuuppelonmäki 2000, 190–191.) 

 

Jumalan syyllistäminen on yleistynyt mm. suuronnettomuuksien kohdalla. ”Miksi Ju-

mala sallii?”Kysymyksen takana on ajatus, että vastoinkäymiset ovat Jumalan syytä 

eivätkä johdu esimerkiksi ihmisen pahuudesta tai inhimillisestä virheestä. Ihmiset muis-

tavat Jumalan helpommin, kun asiat ovat huonosti. Lutherin mukaan Jumala kätkeytyy 

vastakohtaansa. Jos Hän on valo, niin Hän tuleekin meidän ihmisten lähelle pimeydessä. 

Kun ihminen ei elämän vaikeiden kysymysten äärellä löydä vastausta muualta, hän 

kääntyy Jumalan puoleen. (Ylikarjula 2008, 123.) 
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Koskela (2011) tutki lapsen menetyksen merkitystä vanhemman spirituaaliteetin muo-

toutumisessa. Tutkimuksen mukaan Jumala näyttäytyy surevalle kaksikasvoisena, siis 

siunaavana ja armahtavana sekä kiroavana ja hylkäävänä. Tutkimukseen vastanneista 

64:sta 25 koki Jumalaa kohtaan kielteisiä tunteita, kuten vihaa, pettymystä, suuttumusta, 

epäluottamusta, katkeruutta, kapinointia, syytöksiä ja kriittisyyttä. Viha ja suuttumus 

olivat yleisempiä tunteita. Muutamalla omaisella kaipaus taivaaseen lisääntyi. 15 vas-

taajaa koki hengellisen elämän muuttuneen menetyksen myötä. Omaisten kiinnostus 

uskontoa kohtaan uudistui tai jopa lisääntyi lapsen kuoleman myötä. 11 vastaajista koki 

kuoleman Jumalan rangaistuksena jostakin. (Koskela 2011, 185–187.) 

 

 

2.2 Hengellinen tuki  
 

Hengellisessä tukemisessa tärkeää on toivon ylläpitäminen, voimavarojen vahvistami-

nen, ihmistä suurempaan voimaan luottaminen, tasavertainen lähimmäisyys, ammatilli-

nen läsnäolo ja rakkauden osoittaminen.  Hengellinen tukeminen pitää sisällään rukoi-

lemisen, hengellisen musiikin kuuntelemisen, hengellisen kirjallisuuden lukemisen ja 

sielunhoidon. (Myllylä 2004, 40.)  

 

Seppäsen (2010) mukaan hengellinen tuki perustuu vertaistuelliseen kristilliseen lä-

himmäisyyteen. Hengellisen tuen toivotaan toteutuvan hoitotyössä toiminnan tunteen ja 

tiedon tasolla. Ihmisillä on sisäinen tarve hiljentyä ikuisten asioiden äärelle, kun laajasti 

koskettavia onnettomuuksia tapahtuu. (Seppänen 2010, 74.) 

 

Hengellinen tukeminen ei edellytä hoitajilta uskonnollista vakaumusta. Lait velvoittavat 

hoitajia tukemaan omaisia ja potilaita myös hengellisen tuen osalta. (Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista 15.11.2012.) Hengellinen tukeminen voi olla hiljaista läsnäoloa, 

joka viestii välittämisestä. (Myllylä 2004, 57.)  
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2.3 Omaisen hengellisen tuen tarpeet 

 

Räsänen (2005) on tutkinut potilaiden ja hoitohenkilökunnan käsityksiä ja odotuksia 

sielunhoidosta terveydenhuollossa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että sielunhoitoa vaille oli-

vat jääneet etenkin omaiset läheisen kuolemantapausten yhteydessä. Eniten terveyden-

huollossa potilaat odottivat sielunhoidollista keskustelua sairauksissa ja kriisitilanteissa. 

Tutkimukseen osallistuneista puolet toivoi papin tai diakoniatyöntekijän kanssa keskus-

telua, mutta jopa 36 % keskustelee mieluummin kirkkoon kuuluvan henkilön kanssa, 

joka ei tee sitä työkseen. Johtopäätöksenä oli, että hengellisen tuen tarpeelle oli tarvetta 

terveydenhuollossa. Tärkeänä kohteena ovat kaikki hoitotyöntekijät. (Räsänen 

2005,81― 83.) 

 

Johonkin uskominen auttaa selviytymään ja uskolla on myönteinen vaikutus terveyteen. 

Uskonnollisella ahdistuksella on taas negatiivinen vaikutus. Ne, jotka eivät kykene rat-

kaisemaan normaaleja vihan, ahdistuksen ja syyllisyyden tuntojaan (onko Jumala hy-

lännyt minut, paholainen aiheutti tämän jne..), voivat kärsiä kielteisistä terveysvaikut-

teista. (Poijula 2002, 64–65.)Pahimmillaan hengellinen ahdistuneisuus voi vaikuttaa 

negatiivisesti hoitotuloksiin, kärjistää ongelmia ja heikentää potilaan hyvinvointia 

(Hänninen & Pajunen 2006,73). 

 

Kautta aikojen ihminen on turvautunut kriisitilanteissa uskonnollisiin kysymyksiin. 

Epätoivossa uskonnollisuus ja uskonto antavat voimia. Hengellisyys ja uskonto tuovat 

lohtua, rauhaa ja helpotusta. Hännisen ja Pajusen (2006) mukaan hengellisyydellä on 

merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Hengellisyys on uskonnollisuutta laajempi 

käsite, joka sisältää uskonnollisuuden, mutta se on paljon muutakin. Hengellisiä tarpeita 

ovat mm. elämän tarkoituksen löytyminen, eheys, anteeksianto, oman elämän mielek-

kyyden arviointi. Uskonnolliset tarpeet ovat rajatumpia, kuten rauha Jumalan kanssa, 

rauha ihmisten kanssa, valmistautuminen kuoleman jälkeiseen elämään ja uskonnolliset 

rituaalit. (Hänninen & Pajunen 2006, 69–71.) 

 

Omaisille voi tulla tarve yhteiskunnalliseen ja henkilökohtaisiin pohdintoihin. Moni 

tarkistaa suhdetta jumalaansa tai niihin voimiin, joiden uskoo liikuttavan maailmaa. 

Käsitykset joko lujittuu, romahtaa tai muovaantuu uudestaan. Harvoin elämänkatsomus 

näyttäisi romahtavan lopullisesti. (Palosaari 2008, 152–153.) 
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Uskonnon on todettu auttavan surussa myös Ylikarjulan (2008) mukaan, koska sen so-

siaalisuuden ja verkoston avulla suru lievittyy ja helpottaa surutyötä. Uskonto auttaa 

läheisen menetyksestä selviämiseen. Usko kuolemanjälkeiseen elämään auttaa surutyös-

sä. Merkittävää tässä on myös surijan kuva Jumalasta. Ankaran jumalankuvan omaaval-

la voi olla vaikeampi kohdata kuolema kuin armollisen jumalankuvan omaavalla. Us-

konto ei suojaa ketään kuitenkaan kärsimykseltä. Surevia autettaessa on sopeuduttava 

osoittamaan kunnioitusta heidän uskontonsa perinteitä kohtaan ja rohkaistaan heitä su-

remaan omia perinteitä vaalien. Ammattitaitoinen hoitaja hoitaa potilasta kokonaisval-

taisesti ja siihen liittyy kuolevan potilaan uskonnon, kulttuurin ja vakaumuksen toiveet 

ja niiden toteutukset mahdollisuuksien puitteissa. Papit ja kirkon työntekijät auttavat 

muusakin kuin hautajaisjärjestelyissä. He antavat tukea kuoleman tapahduttua. Monissa 

seurakunnissa on sururyhmä, vaikka suositeltavaa on, ettei heti hautajaisten jälkeen 

kannata niihin mennä. (Ylikarjula 2008, 105, 131.) 

 

Koskelan (2011) mukaan yleisimpinä hengellisen avun lähteenä on rukoileminen. Juma-

lanpalvelus ja hengelliset tilaisuudet on seuraavaksi yleisin hengellinen selviytymiskei-

no. Myös uskonnollinen julistautuminen antoi rakennusaineita henkiseen ja hengelliseen 

toipumiseen. Uskonnollinen yhteisö koettiin hyväksi tueksi, koska sieltä löytyi selviy-

tymistä tukeva verkosto. Raamatunteksteistä muutama vastaajista oli saanut tukea sel-

viytymiseen. etenkin vakuutus ylösnousemuksesta on lohduttanut lapsensa menettäneitä 

vanhempia. Samoin hengellisten laulujen ja virsien koettiin auttavan suruprosessissa. 

Niistä sai voimaa sekä ne toimivat tunteiden tulkkeina. (Koskela 2011, 254–263.) 

 

Ammattiauttajien merkitys oli Koskelan tutkimuksessa tärkeä. Ammattiauttajina tutki-

muksen mukaan ovat sairaalapastori, seurakuntayhtymän terapeutti, diakoniatyöntekijä 

ja pappi. Vertaistuki sururyhmissä koettiin myös hyväksi hengelliseksi tueksi. Jumalaan 

turvautuminen auttoi surun keskellä. He kokivat saavansa Häneltä huolenpitoa, turvaa ja 

apua. Jumalan läsnäolo ja kokemus Jumalan lohdutuksesta merkitsi paljon. Osa van-

hemmista koki Jumalan olevan epäoikeudenmukainen heitä kohtaan, mutta eivät olleet 

menettäneet uskoaan Häneen siitä huolimatta. (Koskela 2011, 248–263.) 
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2. 4 Toivon ylläpitäminen hengellisyyden tukemisen muotona 
 
 

Kylmän (2006) tutkimuksen mukaan toivo on vapauttava ja parantava voima. Ilman 

toivoa potilaan auttaminen on mahdotonta. Toivo vaikuttaa myös ihmisten somaattiseen 

vointiin tervehdyttävällä tavalla. Toivossa on positiivisia odotuksia, jatkuvuutta, iloa, 

levollisuutta, rauhaa ja varmuutta. Toivo on merkittävä tekijä ihmisen hoitamisessa. 

Toivo liittyy terveyteen, sillä on merkitys ihmisen terveyden ylläpitämiseen ja saavut-

tamiseen. Toivo vähentää ahdistusta ja pelkoa. Se tarjoaa elämänmerkitystä ongelmista 

huolimatta. Toivosta saa lohtua ja läheisyyttä. Ilman toivoa ei ole Kylmän tutkimien 

teosten mukaan tulevaisuutta. (Kylmä 2006, 14, 19–21.) 

 

Teologian näkökulmasta toivo on ihmisen ydin, joka etsii elämästä jotain hyvää. Toivo 

on nähty hätäapuna muutoksissa, mutta se on myös aina läsnä. Kaikki tekemisemme 

perustuu toivoon. Tekemisen kautta voimme saavuttaa erilaisia asioita. Itsemurhaa yrit-

tävä ihminenkin toivoo tällä saavuttavansa jotain parempaa. Toivo auttaa meitä odotta-

maan tulevaisuudesta hyvää, silloin kärsimys on pienempi ja nykyisyys on vapau-

tuneempaa. Toivo perustuu Jumalan lupaukseen vapahduksesta ja lunastuksesta. Kristil-

linen toivo liitetään usein kuoleman jälkeiseen elämään, mutta se on totaalista, koska 

kristillinen toivo koskettaa ihmisen kaikkia ulottuvuuksia ennen ja jälkeen kuoleman. 

Toivon perusta on Jumala. (Kylmä 2006, 30–31.) 

 

Hoitoteologiassa usko, toivo ja rakkaus ovat hoitamisen ydin. Keskeisintä on myös se, 

että ne ovat kokonaisuus. Toivoon, uskoon ja rakkauteen sisältyvät voima ja väkevyys 

ovat hoitamisen kannalta ratkaisevassa osassa. Toivo ja elämänhalu ovat moniulotteisia 

käsitteitä. Näistä saatava tieto on auttava voimavara hoitotilanteissa, joissa joudutaan 

pohtimaan, mistä saadaan toivoa terveysprosessien ylläpitämiseksi. Hoitajalla on rohke-

utta toimia, jos hän tuntee käsitteiden kokonaisuudet. Potilaat voivat kokea toivotto-

muutta sen vuoksi jo, ettei hoitaja ymmärrä, että kuunteleminen herättää toivoa. (Eriks-

son 1989, 47–49.) 
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Kristillisyydessä toivo ja toivominen liittyvät kuoleman jälkeiseen elämään. Silloin kuo-

leminen ei tunnu enää pelottavalta, vaan mieluummin vapauttavalta. Kristillinen sanoma 

kehottaakin ihmisistä suuntaamaan katseensa siihen paratiisiin, jonne pääsi myös toinen 

ristin ryöväreistä. (Luuk. 23:43.) 

 

Hoitotieteellisissä kirjoituksissa toivosta kirjoitetaan sen olevan energiaa ylläpitävä 

voimavara. Se johtaa uusiin tavoitteisiin ja toimintatapojen etsintään elämässä. Hyvin-

voinnin edistäminen tulee useassa kirjoituksessa esiin. Toivo auttaa kestämään ja hy-

väksymään vaikeuksia. Sen avulla elämä saa tarkoituksen, uudistaa elämänhalua. Hoi-

tamisen merkitys syventyy ihmisen olemuksen, hyvinvoinnin, terveyden ja sairauden 

sekä toivon välisiin suhteisiin. Hoitotiede kuvaa toivoa sisäisenä valmiutena, positiivi-

sena kykynä, joka on käyttämätön aktiviteetti ihmisessä. Toivoon liitetään fyysisen ja 

emotionaalinen energia. Toivo on sisäinen asenne, joka voidaan ilmaista odotuksena 

saavuttaa tavoitteita ja selvitä vaikeuksista. Toivo on inhimillinen kokemus, jonka avul-

la ihminen pääsee elämässään eteenpäin. (Kylmä 2006, 22–38.) 

 

Koskelan (2011) tutkimuksen mukaan vanhemmat toivoivat jälleennäkevänsä kuolleen 

lapsensa taivaassa. Toivo eli voimakkaana ja auttoi jaksamaan menetyksen yli. Suurin 

toivottomuuden tunne saattoi syntyä sen vuoksi, etteivät omaiset uskoneet kuolleista 

nousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Joku oli jälleennäkemisentoivosta vahvistanut 

uskoaan Jumalaan. (Koskela 2011, 191–105.) 
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3 PSYKOSOSIAALINEN TUKI LÄHEISEN MENEHTYESSÄ 
 

 

Harjajärven, Kiikkalan ja Pirkolan (2007) mukaan psykososiaalisella tuella ja palveluil-

la tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu ihmisen auttamiseksi tarkoitetuista 

psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen tuen palveluista. Tavoitteena on ehkäistä ja lievit-

tää traumaattisen tapahtuman psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia sekä tukea normaalia 

toipumista. Psykososiaalinen tuki ja palvelut voidaan karkeasti jakaa psyykkiseen huol-

toon, kirkon henkiseen huoltoon sekä sosiaalityöhön ja -palveluihin. (Harjajärvi, Kiik-

kala & Pirkola 2007, 11.)  

 

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa tuetaan ihmistä henkisesti, 

sosiaalisesti, materiaalisesti ja hengellisesti. Psykososiaaliset palvelut on jaettu kolmeen 

pääalueeseen: psyykkinen huolto, sosiaalipalvelut ja Kirkon henkinen huolto. Psyykki-

sestä huollosta huolehtivat kriisiryhmät, sosiaalipalveluista kunnan sosiaalitoimi ja kir-

kon henkisestä huollosta seurakunnat. (Länsi-Suomen lääninhallitus 2000,4.) 

 

 

3.1 Psykososiaalisen tuen järjestäminen 
 

Psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen on Suomen lakiin perustuvaa. Akuut-

tia kriisityötä järjestetään terveyskeskuksen kriisiryhmät. Suurin osa toimii virka- ai-

kaan. Lisäksi Suomessa toimii 16 mielenterveysseuran kriisikeskusta ja joitain kunnalli-

sia kriisikeskuksia, myös virka-ajan ulkopuolella. Sairaaloiden kriisiryhmät keskittyvät 

omien potilaiden ja omaisten tukemiseen, myös henkilökunnan jälkihoitoon järkyttävien 

tapahtumien kohdatessa heitä. (Saari, Kantanen, Kämäräinen, Parviainen, Valoaho & 

Yli–Pirilä 2009,109.) 

 

Suomen punainen risti antaa valtakunnallisesti psykososiaalista tukea ja palveluja, heillä 

on valtakunnallinen psykologien valmiusryhmä. Spr: n ja Vapaaehtoisen pelastuspalve-

lun (VAPEPA) täydentävät viranomaisten palveluja. He toimivat ensihuollon ja henki-

sen tuen maallikkoauttajina. Ensihuollon hälytysryhmä auttaa aineellisesti ja henkisesti 

onnettomuuksien ja erityistilanteiden uhreille ensimmäisten vuorokusien aikana. Työ-

paikoilla on työterveyshuollon kautta saatavaa kriisiapua. Suurimmissa työterveyshuol-
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loissa on omat kriisiryhmänsä. Kouluissa on omat kriisihoitomallinsa lasten ja nuorten 

mielenterveystyön näkökulmasta. Käytännössä eri koulujen kriisityönvalmius ja toimin-

ta voi vaihdella suuresti. Kirkon henkinen huolto tarjoaa psykososiaalista apua. Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko seurakuntineen osallistuvat kriisityöhön. Kirkko antaa yk-

silö-, perhe- ja ryhmämuotoista kriisiapua, tukevat surussa, toimivat kirkollisien palve-

lujen ja sielunhoidon antajina. (Saari ym. 2009, 110–111.) 

 

Kirkko on mukana henkistä huoltoa antamassa kriisitilanteissa yhteistyössä muiden vi-

ranomaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. HeHu toiminnan tavoitteena on antaa 

tukea suuronnettomuuksissa ja niiden jälkeen. Toiminta on luottamuksellista ja siinä 

näkyy kunnioitus kaikkia onnettomuudessa olleita kohtaan, niin toimijoita kuin onnet-

tomuuden uhreja kohtaan. Toiminta pohjautuu hyvään käytökseen ja kohteliaisuuteen. 

Työntekijät pitävät yllä ammattitaitoaan koulutuksin. (Pohjolan–Pirhonen, Poutiainen & 

Samulin 2007, 49.) 

 

Suomen mielenterveysseuran SOS- keskuksen Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa 

keskusteluapua ympäri vuorokauden. Soittaja pysyy anonyymina halutessaan. Vastaajat 

voivat ohjata puhelun muihin palveluihin tarvittaessa, heillä on vaitiolovelvollisuus eikä 

toiminta perustu ideologisiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin. Välitöntä apua tarjotaan 

myös ko. mielenterveysseuran kriisikeskuksissa ja Internet sivut. (Saari ym. 2009,111.) 

 

Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea rikoksen uhreille ja omaisille. RIKUSTA voi saada 

tukihenkilön, jonka kanssa voi myös keskustella kokemuksista muiden jatkotoimenpi-

teiden lisäksi. Myös muut järjestöt ovat käytettävissä eri tilanteissa. Näitä ovat esimer-

kiksi Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Surunauha – itsemurhan tehneiden läheisten Ry, 

Nuorten kriisipiste ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. (Saari ym. 2009,111.) 

 

Jos perheessä on lapsia, kannattaa ottaa yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin. He voivat auttaa 

lasten kanssa. On tärkeää, että kotona on huolehtiva aikuinen. Lapsia ei kannata lähettää 

kotoa pois, sillä ero omasta perheestä voi johtaa traumatisoitumiseen. Joku sukulaisista 

ja ystävistä olisi hyvä olla vastaamassa tuleviin puheluihin, sillä niitä yleensä tulee pal-

jon. Kuten vieraita ja kukkalähetyksiäkin. (Poijula 2002, 200–201.) 
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3.2 Psykososiaaliset palvelut Keski- Suomessa ja Keski-Suomen keskussairaalassa 
 

Suuronnettomuuksia varten sairaanhoitopiirillämme on oma valmiussuunnitelma psy-

kososiaalisen tuen järjestämiseksi. Sairaanhoitopiireillä on vastuu koordinoimiseen 

omalla alueellaan suuronnettomuuden sattuessa, vaikka paikalliset kriisiryhmät myös 

auttavat. Keski-Suomen keskussairaalan suuronnettomuusohjelmaan liittyy myös psy-

kososiaalisen tuen järjestäminen ja hälytys. Suuronnettomuudet jaetaan keskussairaalas-

sa kolmeen hälytystasoon onnettomuuden uhrien lukumäärän mukaan. Psykososiaalisen 

tuen hälytys tehdään yleispsykiatriselle osastolle automaattisesti. Psykososiaalisen tuen 

kriisiryhmä toimii vain keskussairaalassa, mutta tarvittaessa onnettomuuspaikallakin.  

(Länsi-Suomen lääninhallitus 2000, 10.) Yleispsykiatrian osasto tarvittaessa käyttää 

hälytyksessä lasten- ja nuorisopsykiatrian henkilökuntaa. Henkilökunnan paikalle kut-

sumiseksi hälytysmallin tulee olla ajan tasalla ja kattava. (Keski-Suomen sairaanhoito-

piiri 1998, 77.) 

 

Monet koulut ovat perustaneet omia kriisiryhmiä ja laatineet ohjeita koulun kriisitilan-

teisiin esim. jos joku koulun jäsenistä kuolee. Onnettomuuksissa tukea saa kuntien krii-

siryhmiltä, joilta saa konsultaatio ja jälkipuintiapua. Koulun tavoitteena on hoitaa psy-

kososiaalinen tuki koulun mahdollistamissa rajoissa. (Länsi-Suomen lääninhallitus 

2000,12.) 

 

Lapuan hiippakunnassa psykososiaalista tukea on varten kriisityön työryhmä. Psy-

kososiaalinen tuki on eräs hiippakunnallisen koulutuksen painotuksista. Koulutuksen 

tavoitteena on ollut vahvistaa seurakunnan työntekijöiden sitoutumista psykososiaali-

seen tukeen. Joillain paikkakunnilla seurakuntien työntekijät ovat aktiivisesti mukana 

tässä, kun taas joillain seurakunnilla ei ole ketään mukana psykososiaalisessa tuessa. 

Messuissa otetaan huomioon onnettomuudet ja lisäksi on iltakirkkoja, sururyhmiä, yksi-

tyisiä sielunhoitokeskusteluja sekä arvokkaiden muistotilaisuuksien järjestämistä. (Län-

si-Suomen lääninhallitus 2000,17.) 

 

Keski-Suomessa Vapepan hälytystehtävät ovat lähinnä etsintöjä ja ensihoitotehtäviä. 

Hälytyskeskus hälyttää Vapepan. Jyväskylän seudulla toimii SPR:n ensihoidon ryhmä, 

joka vastaa yhteistyössä Kriisikeskus Mobilen kanssa. Mikäli tapahtumaan liittyy rikos 

tai tapahtumasta tulee oikeuskäsittely, niin apua saa Jyväskylän Rikosuhripäivystykses-
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tä. Tukea annetaan rikoksien uhreille, omaisille ja todistajille. Mannerheimin lastensuo-

jeluliiton Kotipalvelun hoitajavälityksestä välitetään hoitajia Keski-Suomessa. (Länsi- 

Suomen lääninhallitus 2000, 18–19.) 

 

 

3.3 Psyykkinen eli henkinen ensiapu 
 

Henkiseksi ensiavuksi kutsutaan psyykkisen sokin psykososiaalista tukea. Se on psyyk-

kistä ensiapua, jota kaikkien hoitajan tulisi osata. Psyykkinen ensiapu on paljon ylei-

semmin tarvittu ensiaputaito kuin fyysinen ensiapu. (Saari 2003, 142.)  

 

Palosaari(2008) määrittelee henkisen ensiavun kriisin sokkivaiheessa annettavaksi psy-

kologiseksi tueksi. Henkinen ensiapu on tukea, ei niinkään aktiivista apua psyykkisen 

trauman käsittelyssä. Psyykkisen sokin aikana tuki on erilaista kuin reaktiovaiheen ai-

kana. Ihmisen ollessa psyykkisessä sokissa hän tarvitsee vain puhdasta tukea, läheisyyt-

tä ja kuuntelua. (Palosaari 2008, 198.) 

 

Hoitajan tehtävänä henkisen ensiavun istunnossa vaiheessa on supportio eli kuunnella 

aktiivisesti, ottaa vastaan reaktioita ja pitää yllä keskustelua. Keskustelussa tuodaan 

esille myös tulevaan valmistautumista eli millaisia psyykkisiä reaktioita tai psy-

kosomaattisia oireita voi ilmaantua. Traumaattista ihmistä tuetaan tilanteissa, mutta tun-

teista ei tässä vaiheessa juurikaan puhuta. (Saari & Hynninen 2010,46.) 

 

Sokkivaiheessa tarvitaan henkistä ensiapua. Suuria puheita ei tarvita vaan kuuntelemi-

nen on riittää. Sokkivaiheessa ihmisellä on usein valtava tarve saada puhua tapahtumas-

ta. Onkin tärkeää antaa hänen puhua tapahtuneesta, koska sokkivaiheessa uhri tarvitsee 

ennen kaikkea kuuntelijaa, ei keskustelijaa eikä kannanottajaa. Joskus harvoin shokissa 

oleva ei halua puhua tapahtumasta. Tällöin on hyvä yrittää saada ihminen keskustele-

maan kokemuksestaan. (Saari ym. 2009, 142–143.)  

 

Sokkivaiheessa olevaan ihmiseen tekevät voimakkaan vaikutuksen hänen kohtaamansa 

ihmiset. Traumaattisissa tilanteissa hoitajien rauhoittavalla, turvallisuutta luovalla ja 

rohkaisevalla toiminnalla on merkitys psyykkisessä sokissa olevalle ihmiselle. Myös 

uhrien reaktioidenhyväksyminen ja rohkaiseva ja positiivinen suhtautuminen heihin on 
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olennaista. Ensihoitajien suhtautuminen ja heidän sanansa antavat tapahtumalle sävyn. 

Se voi olla myönteinen, mutta se voi olla myös kielteinen, tuskaa ja ahdistusta lisäävä. 

Shokissa oleva ihminen kyllä muistaa, mitä hänelle on puhuttu.(Saari ym. 2009, 43–44.) 

Ihminen voi muistaa loppuikänsä hiljaisenkin vierellä istujan, tämän tuoksun, halauksen 

ja lämmön. Sokkivaiheen tukemisessa ei tarvita sanoja. (Palosaari 2008, 91.) 

 

 

3.4 Kokemuksia henkisestä avusta suuronnettomuustilanteissa 
 

Henkisen avun organisointi junaonnettomuuden yhteydessä vuonna 1998 toteutettiin 

suuronnettomuussuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaan apua annetaan ainoas-

taan Keski-Suomen keskussairaalassa hoidettavilla potilaille ja omaisille. Keskussairaa-

lan toiminta oli niveltynyt alueelliseen kriisiavun suunnitelmaan. Sairaalan ulkopuolisen 

kriisiavun antajina olivat henkisen ensiavun- johto, paikalliset kriisiryhmät, vapaaehtoi-

set (kuten SPR). (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1998, 77.) 

  

Ensiapupoliklinikalla potilaita tuettiin 2-3 työntekijän toimesta, tiedotettiin kriisiavun 

mahdollisuudesta ja vastattiin omaisten puheluihin sekä omaisia rauhoitettiin ja tuettiin 

paikan päällä. Omaisille jaettiin kriisilehtistä. Heille välitettiin kuolinviestit, järjestettiin 

yösija ja ohjattiin kotikuntien avunsaantikanaviin. Kaikkien onnettomuudessa olleiden 

henkilöiden psyykkinen tila pyrittiin arvioimaan ennen kotiutumista.(Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri 1998, 78.) 

 

Jyväskylän junaonnettomuus oli ensimmäinen iso testi keskussairaalan HEA- toiminnal-

le. Ongelmiakin tuli esiin. Tarvittava henkilökunta arvioitiin liian pieneksi määräksi. 

Tiedottamiseen varattu henkilöstömäärä ei riittänyt. Puhelujen järjestäminen omaisten 

tai potilaiden ja lääkärien välillä vaati yhden työntekijän kokoaikaista läsnäoloa. Yhte-

yksien järjestäminen paikalla olevien omaisten kanssa sitoi työntekijöitä sekä seuraava-

na päivänä oli odotettua enemmän kriisihoidon tarvetta keskusteluineen, johon ei ollut 

varauduttu.  Osa uhreista pääsi kotiutumaan ilman keskustelua HEAN kanssa. Osalle 

heistä kehittyi kotona psyykkisiä oireita. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1998, 80.) 
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Kriisityön kestokin yllätti. Suuronnettomuushälytyksen loputtua paikalle saapui vielä 

omaisia. Paikalle tulleiden omaisten määrä ei ollut suuri, niin heidän tuen tarve osoittau-

tui suureksi koko suuronnettomuuden aikana. Erityisesti omaisensa menettäneet olivat 

vaikeassa kriisissä. Vainajien tunnistamisessa henkinen tukeminen oli työntekijöille 

vieraampaa ja koettelevaa. Tiedottamisessa autettiin sairaalaan elossa tuotujen potilai-

den omaisia. Epävarmuuden ja ahdistuksen lievittäminen ei onnistunut omaisensa me-

nettäneiden kohdalla, koska tieoja ei voitu antaa ennen vainajan tunnistamista ilman  

poliisin lupaa. Kuolleiden tunnistaminen oli tarkkaan valvottua ulkopuolisen viranomai-

sen johtamaa toimintaa, jota autettiin paikalla olevilla omaisilla. (Keski-Suomen sai-

raanhoitopiiri 1998, 80―81.) 

 

Junaonnettomuuden jälkeen tehtiin tarpeelliseksi katsottuja muutoksia HEA:n suunni-

telmaan. Kehittämistarpeita olivat erilaisten kriisien hallintaan tähtäävien hoitotoimen-

piteiden ja psykososiaalisten tukimuotojen kehitys. Kriisihoidollisessa osaamisessa näh-

tiin parantamisenvaraa. HEAN tavoite on helpottaa alkuvaiheen ensiaputoimintaa ja 

pelastustyötä. Uhrien ja omaisten haitallisia psyykkisiä oireita pyritään hallitsemaan 

HEAN avulla. Turvallisuuden tunne ja toimintakyvyn säilyttäminen ovat keskeiset peri-

aatteet. Lisäksi pyritään arviomaan jatkohoidon tarve ja ohjaamaan uhrit ja omaiset 

asianmukaiseen hoitoon ja tuen piiriin. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1998, 77.) 

 

Jyväskylän junaonnettomuuden 1998 kokeneista välitöntä henkistä ensiapua eli mahdol-

lisuuden keskustella tapahtuneesta sai 20 kyselyyn vastaajaa (29 vastaajasta). Kyseiseen 

tukeen oli tyytyväisiä 16 vastaajaa. Annettu kritiikki kohdistui avun ajoitukseen ja on-

nettomuudesta jaetun informaation riittämättömyyteen. (Männikkö, Majava & Pernu 

2001, 2374.)  

 

Konginkankaan suuronnettomuudessa 2004 välitöntä henkistä ensiapua vaille oli jäänyt 

noin neljännes. Väliinputoajia välittömän henkisen avun saamisessa olivat uhrien ydin-

perheeseen kuulumattomat sekä ne lähiomaiset, jotka eivät matkustaneet sairaalaan uh-

rien luokse. Lähes puolet kaikista välitöntä henkistä apua saaneista koki sen olleen hyö-

dyllistä. Tyytyväisimpiä välittömiin henkisiin palveluihin olivat omaisensa menettäneet. 

(Kumpulainen 2006, 21.) 
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3.5 Kriisityö 
 

Kriisi-sana tulee kreikan kielestä ja sanasta krisis, joka alun perin on tarkoittanut eroa. 

Nykyään sana yhdistetään äkilliseen muutokseen tai käänteeseen. Kriisi käynnistää ih-

misen mielessä suuren sopeutumistehtävän, joka vaatii häneltä paljon psyykkisiä voi-

mavaroja. Kriisin kesto voi olla lyhytaikainen tai pitkään jatkuva ja kriisin vaikutukset 

voivat olla erilaisia. (Saari 2009, 9.) 

 

Kriisityö kuuluu psykososiaalisen tuen ja palveluiden alakäsitteisiin. Kriisityö on kun-

nissa pääosin virallista toimintaa, josta vastaavat sosiaali- ja terveystoimen ammattilai-

set yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Kriisityö tarkoittaa kaikkia toimenpi-

teitä, joilla pyritään edistämään traumaattisesta tapahtumasta selviytymisestä sekä tor-

jumaan ja lievittämään tapahtumien aiheuttamaa psyykkistä stressiä ja sen seuraamuk-

sia. (Leppävuori, Paimio, Avikainen, Nordman Puustinen & Riska 2009, 15, 16.) 

 

Kriisityössä tuetaan asiakkaan omia voimavaroja ja selviytymismahdollisuuksia hänen 

omien mahdollisuuksien mukaan. Vaikka kriisissä oleva on tavallaan omassa maailmas-

saan, omassa kriisissään, niin hän on hyvin herkkä ulkopuolisille asenteille ja 

ilmapiirille. Auttamisessa tärkeää on turvallisen ja sallivan ilmapiirin synnyttäminen.  

Se viestittää autettavalle hyväksyntää ja turvallisuutta. Myös kunnioittava kohtelu, hy-

vät käytöstavat ja levollinen, rauhoittava ympäristö tukevat kriisistä selviytymistä. 

(Ruishalme & Saaristo 2007, 105.) 

 

Auttamisessa keskeistä on kuunteleminen, ymmärtäminen ja autettavan voimavarojen 

tukeminen. Kriisissä oleva tarvitsee tilaa kokemuksensa käsittelyyn, selviytymispolku-

jen etsimiseen ja surun jakamiseen. Auttajan on hyväksyttävä kriisissä olevan tarina 

sellaisena, kuin hän sen hänelle kertoo. Auttajan tehtävänä ei ole ratkaista tilannetta 

kertomalla, mitä kriisissä olevan tulisi tehdä, koska silloin hän tukehduttaa ja estää au-

tettavaa ilmaisemasta suruaan ja etsimästä omakohtaista ratkaisua kriisistä selviytymi-

seen. Kriisin alussa auttaja voi tehdä joitain asioita autettavan puolesta, mutta heti kun 

on mahdollista, autettavaan tulee ottaa vastuu omasta itsestään. (Ruishalme & Saaristo 

2007, 108.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 
 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
 

Tarkoitus oli selvittää, minkälaista hengellistä hätää hoitajat olivat havainneet omaisilla 

sekä hoitajien kokemuksia ja odotuksia hengellisestä tukemisesta.. Tavoitteena on opin-

näytetyön ohella kehittää vainajien omaisten ohjausta päivystyspoliklinikalla. Opinnäy-

tetyö tulee tarpeeseen, ja toivon, että ihmiset sitoutuvat tämän jälkeen laadukkaaseen 

omaisten tukemiseen. Rajasin tutkimuksen hengelliseen tukeen, vaikka tukimuotoja on 

monia muita. Näin vältin työni paisumisesta liian laajaksi ja halusin paneutua diakonis-

saopintojeni vuoksi hengelliseen tukeen. 

 

Halusin tuoda myös tässä työssä hengellistä tukea hoitajille tutuksi ja luvan tuoda hen-

gellisiä elementtejä hoitotyöhön. Painopiste oli hengellisessä tuessa, koska lähtöoletta-

mukseni on se, ettei sitä päivystyksessä juurikaan anneta tai ehditä antaa. Halusin tutkia 

asenteita ja tietämystä aiheesta. Olen kuullut joidenkin hoitajien sanovan, ettei uskon-

nollisista asioista saa puhua potilaille. Kuuppelonmäki (2001) on huomioinut, että hoita-

jilla on käsitys siitä, etteivät hengelliset asiat kuulu hoitotyöhön. Räsäsen (2005) tutki-

muksen mukaan omaiset toivovat hengellistä tukea omaisen kuoleman kohtaamisessa. 

He toivovat saada keskustella hoitajan, papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. 

 

Tutkimusongelmiksi muodostuivat: 

1. Minkälaista hengellistä hätää hoitajat ovat havainneet omaisilla? 

2. Minkälaisia kokemuksia ja odotuksia hoitajilla on hengellisestä tukemisesta? 

3. Millaisena hoitajat näkevät omaisten hengellisen tukemisen tarpeen? 
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4.2 Tutkimusmenetelmän valinta 
 
 

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkii kuvaamaan todellista elämää kokonaisvaltaisesti tutkien. Tutkija ei pysty siinä sanou-

tumaan täysin irti arvolähtökohdista eikä tekemään objektiivista tutkimusta. Tutkimustulok-

set ovat tässä näkökulmassa ainutlaatuisia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160.) 

Juuri ainutlaatuista tutkimustietoa haluaisin saada opinnäytetyössäni nostettua esille. 

 

Laadullinen tutkimuksessa tutkimuskohde valitaan tarkoituksenmukaisesti ja aineisto 

kootaan luonnollisissa tilanteissa. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksen mukaan aihe 

piirit muodostuvat hyvin henkilökohtaisiksi. Tutkimus kohdentuu laatuun, ei määrään. 

Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on paljastaa tosi asioita. (Hirsjärvi ym. 2007, 

157.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun lähteenä. Tutkimuksen 

kannalta on tärkeää, että otosjoukko, joilta tietoa kerätään, omaavat kokemusta tutkitta-

vasta asiasta. (Hirsjärvi ym. 2007, 157–160.) 

 

 

4.3 Tutkimusympäristö 
 

Aineisto kerättiin Keski- Suomen Keskussairaalan yhteispäivystyspoliklinikalta. Poli-

klinikalla hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita ympäri vuorokauden. Päivys-

tyspoliklinikalla toimii erikoissairaanhoidon päivystys koko Keski- Suomen maakuntaa 

varten, maakunnan terveyskeskusten kanssa erikseen sovittu terveyskeskuspäivystys ja 

yöaikaan terveyskeskusten yhteinen yöpäivystys. Kaikille päivystykseen tuleville poti-

laille tekee sairaanhoitaja hoidon kiireellisyyden ja hoidontarpeen arvioinnin. Tämän 

arvioinnin perusteella päivystyspoliklinikalle ohjautuvat vain ne potilaat, jotka ovat pe-

rustellun päivystyshoidon tarpeessa. Muut potilaat ohjataan tarvittaessa omalle lääkäril-

le.  22 kuntaa käyttää Keski- Suomen keskussairaalan palveluja. (Keski-Suomen sai-

raanhoitopiiri i.a.) 

  



22 

Päivystyksen visio on, että potilaat ja omaiset ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja 

korkeatasoiseen, turvalliseen hoitoon. Diagnostiikka ja hoito ovat nopean vasteen mallin 

mukaisesti suunniteltua, yksilöllisesti toteutettua ja tehokasta. Hoito perustuu valtakun-

nallisiin suosituksiin. Hoidon jatkuvuus on varmistettu teknologiaa hyödyntäen. Päivys-

tysalue on kuntien/terveyskeskusten tärkein lääkinnällisten päivystyspalvelujen tuottaja, 

ohjaaja, järjestäjä ja kehittäjä. Potilaiden hoito sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppa-

neiden kanssa on sujuvaa, yhdessä suunniteltua ja sovittua sekä tarpeen mukaan muun-

neltavaa mahdollistaen sujuvat palvelukokonaisuudet ja – ketjut. Päivystysalueella 

työskentelee ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen, kehityshaluinen, sitoutunut ja riittä-

västi mitoitettu henkilöstö. Päivystysalueella on yhtenäiset osaamisen arviointikäytän-

nöt. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys ovat yhteen sovitettu. Työnjako ja johtamiskäytännöt 

tukevat toiminnan tuloksellisuutta. Ammatillista osaamista ja kehittämistä tukeva palk-

kausjärjestelmä (Solonen, Ari, henkilökohtainen tiedonanto 1.10.2010). 

 

Hoito on nopean vasteen mukaista sekä päivystys- ja diagnostiikkapalvelut on koottu 

alueellisesti yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Erityisosaaminen keskitetään sairaanhoito-

piirin alueella sovitun työnjaon mukaisesti ja sitä kehitetään myös valtakunnan tasolla. 

Toiminnan tavoitteena on vastata nopean vasteen mukaisesti palvelujen kysyntään, 

varmistaa korkea laatu ja asiakas-lähtöisyys eettisten periaatteiden mukaisesti. Työnjako 

ja johtamiskäytännöt ovat selkeät ja tukevat toiminnan tuloksellisuutta (Solonen, Ari, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.10.2010). 

 

Opinnäytetyössä toteutuu useampi kohta missiosta sekä visio tulee myös toteutumaan, 

kun annetaan hyvää hengellistä tukea omaisille. Suuronnettomuustoimintasuunnitelma 

täydentyy hengellisen tuen myötä. Myös tekemämme hoitotyön laatu vain paranee. 

Omaisten tyytyväisyys tulee lisääntymään korkeatasoiseen hoitoomme. Parhaassa tapa-

uksessa yhteistyö ulkoisten kumppaneiden kanssa lisääntyy (seurakunnat yms..). 

 

Mielestäni hengellinen tuki on päivystystyötä ja me olemme tärkein päivystyspalvelujen 

tuottaja, niin hengellinen tuki on huomioita asia työyhteisössämme.  Visio on tarjota 

nopean vasteen mukaisia palveluja. Hengellisen tuen antaminen on yksi palveluistam-

me. Meidän tulee antaa sitä korkealaatuisesti, asiakaslähtöisesti ja eettisten periaatteiden 

mukaisesti. Hengellinen tukeminen on osa ammatillista osaamista ja – kehittymistä siinä 

missä katetrointi tai elvyttäminen. Hengellisen tuen alueella näin ollen hoitohenkilö-
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kunnan olisi suotavaa kehittyä ja kouluttautua. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen. 

Näkökulma on työyhteisön ja uuden toimintamallin kehittäminen.  

 

4.4 Tutkimuksen otosjoukko ja aineiston keruumenetelmä 
 

Tutkimuslupa tutkimukseen anottiin ja saatiin päivystysalueen ylihoitajalta. Tutkimuk-

sen otosjoukko koostuu lähi- ja sairaanhoitajista. Päivystyksessä työskentelee lähi-, pe-

rus- ja sairaanhoitajia lähes samanlaisissa työtehtävissä, joten en nähnyt syytä rajata 

haastateltavia ammattinimikkeen mukaan. Kohteeksi valitsin hoitajat, koska heidän ko-

kemusten kautta voin saada tietoa siitä, kuinka omaisia on kohdattu hengellisen hädän 

tullen ja siitä, koetaanko hengellinen auttaminen hoitajan tehtäväksi. Päivystyksen hoi-

tajat ovat ns. pääkallo paikalla näkemässä omaisten hädän. 

 

Työyhteisössä on hoitajia sijaisineen n. 100, joten otin joka kymmenenteen hoitajaan 

yhteyttä satunnaisessa järjestyksessä (työvuorolistasta). Tässä tapauksessa kyselyt lähti-

vät sähköisesti. Kyselylomake lähetettiin kymmenelle päivystyspoliklinikan hoitajalle, 

joilta olin kysynyt aiemmin luvan kysymysten lähettämiseen. Valitsin laajan otosjoukon 

koska vastausprosentti on yleensä 30–40 %, kun kysymykset lähetään postitse. (Hirsjär-

vi ym. 2007, 191.) 

 

Kyselylomakkeen kysymykset laadin tutkimusongelmien pohjalta. Lomakkeessa oli 

yhdeksän avointa kysymystä, joihin vastaaja voi kirjoittaa oman näkemyksensä. Avoi-

met kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden sanoa todella oman mielipiteensä, 

ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Lisäksi avointen kysymysten avulla saatetaan saada 

esille näkökulmia, joita tutkija ei ole osannut etukäteen ajatella. (Hirsjärvi ym. 2007, 

189- 190.) 

 

Kyselylomakkeen mukana oli saatekirje (liite 1), missä esittelin itseni ja kerroin, missä 

ja mitä opiskelen, mikä on tutkimuksen tarkoitus ja miksi se on asiakkaille itsellekin 

tärkeä. Lomake esitestattiin lähettämällä se kolmen henkilön sähköpostiin. Palautteen 

avulla muokkasin kysymyksiä vielä. Vastausaikaa oli kuukausi. Halusin vastaukset 

anonyymeinä, koska silloin vastaajat uskaltavat paremmin tuoda asioita esiin. Uskonto 

ja hengellisyys voi olla arka ja henkilökohtainen aihe monelle. Kyselyn saatekirjelmässä 
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(liite 1) kerrottiin, että vastaukset ovat ehdottomasti nimettömiä ja että ne käsitellään 

nimettöminä ja luottamuksellisesti koko tutkimuksen ajan. 

 

Kysely on keino saada selville, mitä tutkittavat ajattelevat, tuntevat, uskovat, sekä miten 

tutkittavat havaitsevat ympärillä tapahtuvat asiat. Kyselytutkimuksen etuna voidaan 

pitää sitä, että se mahdollistaa laajan tutkimusaineiston keräämisen tehokkaasti. Huolel-

lisesti suunnitellun kyselyn aineisto voidaan nopeasti käsitellä tallennettuun muotoon ja 

analysoida tietokoneella. Kyselytutkimuksen haittana saattaa olla suuri kato (Hirsjärvi 

ym. 2007, 190). Tässä tapauksessa saavutettiin kuitenkin hyvä vastausprosentti 80 %, 

sillä kyselylomakkeita jaettiin 10 kappaletta ja niistä palautui 8. 

 

 

4.5 Aineiston käsittely 
 

Aineisto käsiteltiin sisällön analyysillä, jolloin tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa 

ilmiötä. Analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 110).  Valitsin sisällönanalyysin menetelmänä, koska sitä 

voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa tekstiä analysoiden. Sisällön ana-

lyysi sopi hyvin opinnäytetyöhöni, koska tarkastelin inhimillisiä merkityksiä sekä etsin 

vastauksista (tekstistä) merkityksiä. Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on myös kuvata 

dokumenttien sisältöä sanallisesti sekä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja  

selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysin avulla 

voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 93; 105–107; 110.)  

 

Sisällön analyysissä on kolme erilaista aineistolähtöistä selitysmallia. Tässä opinnäyte-

työssä analyysi on aineistolähtöinen eli induktiivinen, joka tarkoittaa sitä, että tutkimus-

aineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus.  Aluksi luin kaikki vastaukset 

huolellisesti läpi, jotta sain yleisvaikutelman niiden sisällöistä. Ennen analysointia valis-

tin analysointiyksikön vastausten laajuuden ja luonteiden mukaisesti. Analyysiyksiköt 

valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan. Analyysiyk-

siköt eivät voi olla etukäteen sovittuja tai harkittuja.  Yksikkönä voidaan käyttää yksit-

täistä sanaa tai lausetta, virkettä tai ajatusta. Aikaisemmilla teorioilla, havainnoilla, tie-

doilla ei saisi olla tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska 
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analyysin pitäisi olla aineistolähtöistä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97; 110.) Opinnäyte-

työni aineiston analyysivaiheessa en huomioinut aikaisempia tutkimuksia. Jätin ne taka-

alalle, vaikka prosessin aikana niiden tutkimustulokset olivat jääneet mieleeni, etteivät 

ne vaikuta omiin tutkimustuloksiini. 

 

Induktiivinen aineiston analyysi voidaan jakaa kolmivaiheiseksi prosessiksi eli aineiston 

pelkistämiseksi, ryhmittelyksi ja teoreettisten käsitteiden luomiseksi. Pelkistäminen 

tarkoitta sitä, että informaatio tiivistetään tai pilkotaan osiin. Aineistosta karsitaan epä-

olennaiset asiat pois. Ryhmittelyssä aineistosta pyritään löytämään samankaltaisuuksia 

ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä, jotka taas ryhmitellään omiksi luokiksi. Olen-

naisen löydetyn tiedon erottelun perusteella muodostuu teoreettisia käsitteitä, josta ede-

tään alkuperäisinformaation ilmauksien kautta teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätök-

siin. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä, jolloin saadaan vas-

taus tutkimustehtävään. Tämä perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiiri-

sestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 110–115.)  

 

Analysointiprosessin aikana hahmotin vastauksista teemoja, joista tein tietokoneelle 

oman asiakirjan. Asiakirjan sisällä järjestelin vastauksia teemojen mukaisesti. Tarkaste-

lin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tämän jälkeen ryhmittelin teemat ja lopuksi siirsin 

vastauksista saadut teemat yhteen taulukkoon siten, että pääsin tarkastelemaan niitä vie-

rekkäin.  

 

Aluksi kävin läpi tutkimusaineiston lukemalla vastaukset. Avoimet kysymykset litteroin eli 

kirjoitin auki sanatarkasti omiin ryhmiinsä. Tässä vaiheessa tein lomakkeiden tarkistuksen.  

Täytyi tarkistaa, onko joitain lomakkeita hylättävä, jos ne ovat puutteellisesti vastattuja. Tässä 

tutkimuksessa ei tarvinnut hylätä yhtään vastauslomaketta.  Tietojen tarkistuksessa tarkistetaan 

sisältyykö niihin selviä virheitä tai puuttuvia tietoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 217.) 

 

Luin litteroidun aineiston useasti läpi ja kokosin tutkimuksen kannalta olennaiset aiheet 

omiin kansioihin. Teemat muodostin alkuperäisten haastatteluteemojen mukaan, joitain 

alkuperäisteemoja yhdistelin, koska huomasin vastausten olevan hyvin samanlaisia niis-

sä. Yhden uuden teeman lisäsin eli tulevaisuuden visioita hengellisen hädän huomioimi-

sesta päivystyspoliklinikalla, koska se nousi vastauksista selkeästi esille. Pelkistin vas-
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tauksia, joista sain tutkimukseeni ala- ja yläluokkia. Näitä yhdistelemällä sain vastauk-

sia sekä johtopäätökset tutkimuskysymyksiin ymmärrettävässä muodossa. 

 

Tutkimus ei ole vielä valmis silloin kun tulokset on analysoitu, eikä niitä tulisi jättää 

pelkiksi jakaumiksi ja korrelaatioiksi, vaan tutkijan tulisi pohtia analyysin tuloksia ja 

vetää niistä omia johtopäätöksiä (Hirsjärvi ym 2007, 224.)Tulosten tulkintaa pyrin pe-

rustelemaan suorilla lainauksilla vastanneiden vastauksista, koska silloin lukijalle välit-

tyy minkälaisesta alkuperäisaineistosta tulkinnat on tehty. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

5.1 Hengellisen tuen määrittely  
 
Tulosten mukaan hoitajien arvioima hengellisyyden huomioiminen toteutuu vuorovai-

kutuksen ja yksilöllisyyden kautta (liite 2). Kaikkien hoitajien (n = 8) mielestä hengelli-

nen tuki on keskustelua, lohduttamista, vierellä olemista ja kuuntelua hengellisistä asi-

oista sekä läsnäoloa. Yksi vastaajista näki hengellisen tuen olevan kaikkea sitä tukea, 

missä potilas tai omainen huomioidaan sellaisena kuin hän on. Tähän kuului potilaan tai 

omaisen taustat, käsityskyvyt, uskonnollisuus, uskomukset ja toiveet.  

 

Hengellinen keskustelu oli kahden vastaajan mukaan uskonnollisista lähtökohdista läh-

tevää keskustelua ja kuuntelua, johon liittyy elämän syvien asioiden ja kysymysten poh-

timinen (eksistentiaaliset kysymykset). Nimenomaan se nähtiin potilaan omasta uskon-

nosta lähteväksi keskusteluksi ja tueksi, esim. hindulaisuuden huomioiminen. Hengelli-

nen tuki nähtiin kuuluvaksi kriisitilanteeseen, koska hädän hetkellä Jumalan ja Jeesuk-

sen merkitys korostuu. 

 

Rukoilemista potilaan puolesta yhdessä tai erikseen nähtiin hengellisenä tukena, samoin 

ehtoollisen mahdollistaminen. Osa hoitajista korosti, että hengellinen tuki lähtee poti-

laan omasta halusta ja pyynnöstä. Hengellisyys nähtiin arkana asia. Perustelu oli, että 

kun ei voida aina tietää vainajan tai hänen omaisten vakaumusta, on hoitajan oltava 

herkkä aistimaan tilanne. Kuolema tai vakava loukkaantuminen voi herättää omaisissa 

tai potilaassa katkeruutta ja vihaa Jumalaa kohtaan. 

 

Hengellistä tukea kolmen vastaajan mielestä voisi antaa vain seurakuntien työntekijät tai 

hyvät ystävät. Sitä ei nähty hoitohenkilökunnan tehtäväksi. Oli käsitys, ettei hengellisis-

tä asioista saa puhua sairaalassa. 

 

Hoitajien mielestä hengellisyys on osa kokonaisvaltaista hoitamista siinä missä fyysi-

nenkin hoitaminen. Ihminen nähtiin fyysis-psyykkis-sosiaalisena ja hengellisenä koko-

naisuutena. Toivottiin, että ihmisen hengellisyys otetaan vakavasti. Hoitotoimenpiteet 

katsottiin vain pienniksi osiksi potilaan hoitoa; kaikki muu potilaan hoidossa merkitsee 
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osalle hoitajista enemmän. Kokonaisvaltaiseen hoitoon mainittiin myös riittävä ajan 

käyttö. Jos hoitaja ei itse kykenisi antamaan hengellistä hoitoa, niin nähtiin, että hänen 

tulee järjestää sitä sairaalapastorin tai omaisten kautta. Yksi eriävä vastaus oli hengelli-

syyden kuulumisesta kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Tässäkin tapauksessa nähtiin, että 

hengellinen hoitaminen kuuluu kokonaisvaltaiseen hoitoon, jos toive siihen tulee omai-

selta tai potilaalta itseltään.  

 

 

5.2 Hengellisen hädän ja hengellisen tuen tarpeen havainnointi  

 
Päivystyspoliklinikalla oli havaittu hengellistä hätää omaisilla. Mielenterveyspotilaiden 

omaisten hengellistä hätää oli useampi hoitaja kokenut. Vielä oli ollut omaisilla kuvi-

telmaa, että psykoosissa olevan potilaan oli pahojen henkien riivaama. Omaisen tuen 

tarpeena oli saada paikalle pappi tai julistautuva kristitty. 

 

Kuoleman ja vakavan sairauden yhteydessä oli havaittu omaisten hengellistä hätää. Tut-

kimuksessa tuli esille omaisten miettivän olemassa olon kysymyksiä. Omaiset pohtivat, 

mitä itselle tai omaiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Usein omaiset haluaisivat hoitajan 

myös sanovan, että potilaalla oi mahdollisuus parantua ja että asiat tulisivat muuttumaan 

paremmiksi. Toivon näkökulma tuli tutkimuksessa esille (liite2). Kuoleman jälkeen 

jotkut omaiset olivat halunneet tavata omaistaan hoitaneen hoitajan. 

 

 Mieleeni on jäänyt parikymppinen poika, joka oli ampunut itseään päähän. 
Potilas tuotiin sokkihuoneeseen elottomana. Elvytimme potilasta hetken, 
mutta hän kuoli. Pari viikkoa pojan kuolemasta pojan äiti tuli päivystyk-
seen ja halusi puhua poikaansa hoitaneen hoitajan kanssa. Olin ollut hoi-
tamassa poikaa, mutta äidin kohtaaminen pelotti. Vanhempi, jo eläkkeellä 
oleva kollega sanoi minulle, että läsnäoloni luultavasti riittäisi äidille, se 
mitä halusin sanoa äidille, tulisi kyllä luonnostaan. Menin puhumaan me-
nehtyneen pojan äidin kanssa, kerroin miten olimme poikaa hoitaneet ja 
äiti puhui minulle pitkään poikansa elämästä. Keskustelun päätteeksi äiti 
halasi minua ja kiitti siitä, että keskustelun jälkeen hän pystyisi vihdoin 
hautaamaan poikansa ja olisi valmis aloittamaan surutyön. 

 
Hengelliseen hätään nähtiin liittyvän pelkoa menettämisestä, toimeentulosta, syyllisyy-

destä, asioiden hallinnan menettämisestä, yksinjäämisestä yksinäisyydestä, sairauksien 

tarttumisesta.  Omaisilla oli nähty huolta siitä, ettei läheisestä pidettäisi riittävää huolta, 
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kun hän joutuu jättämään hoitoon tai ei voi osallistua hoitoon. Huolta oli myös siitä, että 

pääseekö omainen taivaaseen, jos on tehnyt syntiä eläessään.  

 

Hoitajan läsnäolo oli koettu tärkeäksi. Omaiset halusivat puhua hoidettavasta, varsinkin 

siitä, millainen hän oli ollut ennen sairastumistaan. Usein omaisia pelotti nähdä lähei-

sensä vakavasti sairastuneena ja heille tuntuu riittävän, että hoitaja on hiljaa vierellä. 

Kaikki hoitajat eivät olleet havainnut omaisilla hengellistä hätää lainkaan, vaan lähinnä 

henkistä hätää. Yksi hoitaja ei tietoisesti ollut havainnoinut omaisten hengellistä hätää, 

vaikka hän oli antanut ammatillista tukea sekä ollut lisäksi ihminen ihmiselle. Osa hoi-

tajista oli harvemmin törmännyt päivystyspoliklinikalla hengelliseen hätään. Joskus 

omaiset eivät shokin takia pystyneet ottamaan hengellistä tukea vastaan. 

 

Jotkut voivat olla vielä niin sokissa, etteivät pysty ottamaan oikein min-
käänlaista tukea vastaan. Siinä tilanteessa täytyisi kuitenkin muistaa antaa 
yhteystietoja mahdollisista myöhempää yhteydenottoa varten.  
 

Toisinaan akuutin tilanteen ollessa päällä, ei hoitaja huomannut, että potilaalla tai omai-

sella oli hengellistä hätää. Tällöin ajatukset keskittyivät pitämään potilaan hengissä tai 

lievittämään oireita. Toisinaan tilanteet menivät päivystyksessä nopeasti eteenpäin. Po-

tilaat siirtyivät esim. teho-osastolle, jolloin omaisten hätää ei keritty havainnoimaan. 

 

Hoidin iäkästä rouvaa, joka massiivisen sydäninfarktin. Lääkäri jutteli hä-
nen kanssaan ja kertoi, ettei oikein mitään ole enää tehtävissä. Nyt jäl-
keenpäin kun asiaa ajattelen, rouva oli hädissään ja hengellisen avun tar-
peessa, kun hän toisteli: ”että tämäkö on sitä lopun alkua”.  
 

Potilaalla itsellään oli nähty hengellistä hätää kuoleman hetkellä 

 

Syöpää sairastava nainen tuotiin päivystykseen, tajunta oli matala ja poti-
laasta huomasi, että potilas menehtyisi pian. Istuin sokkihuoneessa poti-
laan vieressä, silittäen potilaan hiuksia.  Potilas oli tajuton ja hengitys oli 
katkonaista. Yhtäkkiä potilas aukaisi silmänsä ja kurotti käsillään jotain 
edessään olevaa kohti. Sitten potilas kuoli. Mieleen tuli, että joku tuli ha-
kemaan potilasta rajan taakse. 
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5.3 Mielenkiinto hengellisen tuen antamiseen  
 

Tutkimuksen mukaan hoitajat ovat antaneet päivystyspoliklinikalla hengellistä tukea 

tiedostamalla sekä tiedostamatta sen olleen sitä. Suurin osa hoitajista ei mieltänyt kes-

kustelun, kuuntelun ja läsnäolon olleen hengellisyyden tukemista. Hengellisen tuen jär-

jestämistä ei myöskään pidetty hengellisen tuen muotona. Päivystyspoliklinikan hoitajat 

pyrkivät järjestämään työyhteisön ulkopuolelta hengellistä osaamista omaisille ja poti-

laille (liite 2). 

 

Hoitajilta kysyttiin, mitä tukea he ovat antaneet työssään päivystyspoliklinikalla äkilli-

sesti menetetyn potilaan omaisille. Kaikilla omaisilla ei ole ollut toivetta hengelliseen 

tukeen äkillisen menetyksen jälkeen. Osan hoitajan mielestä varsinainen hengellinen 

tuki ei kuulunut päivystyspoliklinikan toimintaan, mutta sen järjestäminen ja ohjaami-

nen hengellisen tuen piiriin kuului. Henkinen tuki miellettiin paremminkin päivystyspo-

liklinikan toimintaan. Koettiin myös, että osastoilla pystytään huomioimaan paremmin 

hengellisen tuen tarve, kuin päivystyspoliklinikalla 

. 

Nuori poika tuli hoidettavaksi kirurgian päivystykseen. Oli sattunut vaka-
va liikenneonnettomuus, jossa pojan toinen vanhemmista ja yksi sisarus 
oli menehtynyt. Toinen vanhemmista oli viety onnettomuuspaikalta suo-
raan Yliopistolliseen sairaalan, koska oli loukkaantunut pahasti. Pojalle 
järjestettiin kriisiapua, joukossa oli Mobilesta 1 henkilökuntaan kuuluva, 
sairaalasta nuorisopsykiatri ja sairaalapappi. Siirtyivät lastenosastolle poti-
laan kanssa. 
 

Hoitajilla oli kokemus siitä, että päivystyspoliklinikan resurssit ovat liian rajalliset hen-

gelliseen tukemiseen. Tutkimustuloksen mukaan yksi hoitaja ei ollut tietoisesti kokenut 

antavansa hengellistä tukea omaiselle äkillisen menetyksen yhteydessä, vaikka olikin 

myötäelänyt surussa eikä ollut esittänyt omia mielipiteitä asiasta. Hoitaja oli ollut tilan-

teissa myötätuntoinen, empaattinen, ymmärrystä, kuuntelevainen, ollut lähellä kokemat-

ta sen olleen hengellistä tukemista.  

 

Yksi hoitaja sanoi halanneensa, pitäneensä kädestä ja kuunnelleensa omaista. Kuole-

masta pyrittiin kertomaan millainen kuolinhetki oli, jos se oli ”kaunis”. Toinen hoitajaa 

oli pyrkinyt vastaamaan rehellisesti ymmärrettävällä kielellä esitettyihin kysymyksiin, 

olemalla empaattinen, hyväksymällä omaisen tavan reagoida, olla tuomitsematta, pyrki-

nyt vähentämään omaisen syyllisyyden kokemuksia, pyrkinyt tukemaan, että omainen 
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selviää tästä ja tulevasta. Hän ei ole jättänyt omaista yksin, ellei omainen ole sitä itse 

halunnut. Samalla hän on antanut myös aikaa olla yksin tai vain hiljaa yhdessä, kysynyt 

mitä haluaa ja tarvitsee ja pyrkinyt järjestämään sitä esim. sairaalapappi tms. 

 

Tutkimuksen mukaan mielenkiinto antaa hengellistä tukea potilaan omaiselle päivys-

tyspoliklinikalla oli ristiriitainen. Mielenkiintoa oli tähän, mutta oli esteitä myös (liite 

2). Tulosten mukaan mielenkiintoa oli kokonaisvaltaiseen hoitamiseen, johon sisältyy 

hengellinen tukeminen.  

 

Vähemmistö halusi antaa hengellistä tukea ja lohdutusta vielä enemmän, mitä nyt anne-

taan. Mielenkiintoa oli päästä auttamaan omaisia kunnolla hengellisestä näkökulmasta, 

jos tilanne olisi mahdollisimman rauhallinen, kiireetön ja resurssit sen sallisivat. 

 

Monesti omaiset joutuvat odottamaan kauan odotushuoneissa, ennen kuin 
heille kerrotaan tapahtuneesta. Positiivisena kokemuksena se, miten hie-
nosti kollegoideni kanssa on laitettu vainaja omaista varten: viikattu laka-
na "ristiksi" rinnalle ja näpätty pieni kukkajuttu siihen. Pieni juttu, mutta 
kaunis. Tämä osoittaa molempien kunnioittamista. Tällaiseen pitäisi olla 
mahdollisuus ja tila tarpeen vaatiessa. 
 

Kaikki vastaajat eivät olleet kristittyjä. Heillä oli ollut siitä huolimatta mielenkiintoa 

antaa hengellistä (kristillistä) tukea lukemalla rukous potilaan kanssa yhdessä. Joidenkin 

hoitajien mielestä hengellinen tuki olisi tekopyhää toimintaa tai vastoin heidän omaa 

maailmankatsomustaan. 

 

Haastavana tekijänä hengellisen tuen antamisessa nähtiin mm. nuori ikä ja lyhyt työko-

kemus. Esteeksi koettiin myös se, etteivät kaikki hoitajat olleet saaneet koulusta hengel-

listen asioiden puhumiseen.  Hoitajat luulivat, ettei hoitotyössä saisi tuoda omia mielipi-

teitään esille, varsinkin niiden liittyessä uskontoon tai politiikkaan. Koettiin, että hoita-

jan tulee olla puheissaan neutraali. 

 

Myös asenne siitä, että hengellisen tuen antaminen kuuluu toiselle ammattiryhmälle, 

kuten papille tai kriisityöntekijälle, oli tiedostettu esteeksi.  Toivottiin päivystyspolikli-

nikalle ”jonkun papin”, joka kävisi juttelemassa omaisille ja potilaille heidän niin halu-

tessaan. Osa hoitajista vastasi, ettei hengellinen tuki kuulunut lainkaan hoitajan työteh-
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täviin. Yksi hoitaja painotti, että on hoitajia, joita ahdistaa hengellisen asian tuominen 

hoitotyöhön.  

 

 

5.4 Hoitajien kaipaama tuki hengellisten asioiden kohtaamiseen  
 
Tutkimuksen mukaan hengelliset asiat ja niiden kohtaaminen nähtiin haastavana asiana. 

Hoitajat kokivat vaikeana hengellisten asioiden puheeksi ottamisen tai pelkäsivät niistä 

puhumisen. Tietämättömyys hengellisistä asioista esti puhumista. 

 

Vaikeinta minusta on hengellisten asioiden puheeksi otto, vaikka huo-
maisinkin, että potilas olisi esim. hädissään lähestyvästä kuolemastaan. En 
vain näe itseäni kysymässä mitään kovin syvällistä kuolevalta potilaalta, 
kuten uskotko jumalaan tai pelkäätkö kuolemaa. Ehkä pelkään, että joutui-
sin keskustelemaan näistä asioista oikeasti. 
 

Osa hoitajista ei henkilökohtaisesti kaivannut tukea hengellisten asioiden kohtaamisessa 

tai ei osannut mainita tarvitsisiko tukea. Toivomus oli, että aihetta kuitenkin käsiteltäi-

siin työyhteisössä koulutusten ja sairaalapastorin vierailulla. Kokeneiden työkavereiden 

esimerkki ja heidän kanssa käynyt keskustelut aiheesta oli koettu tärkeäksi. Toivottiin, 

että hengellisyyden ammattilaiset olisivat heti saatavilla, kun heitä tarvittaisiin, koska 

hoitajilla ei ollut aikaa tai osaamista asian suhteen. 

 

Toivottiin, että ihmisen hengellisyys otettaisiin vakavasti. Vaikka hoitaja ei itse kykeni-

si antamaan hengellistä hoitoa, niin nähtiin, että hänen tulisi järjestää sitä sairaalapasto-

rin tai omaisten kautta. Tulevaisuudessa toivottiin, että hoitajilla olisi valmius kohdata 

potilaan ja omaisen hengellisen tuen tarve joko itse hoitajan antamana keskustellen tai 

kuunnellen. Toiveena oli, että hoitajat osaisivat kunnioittaa ihmisen hengellisyyttä sekä 

käyttäytyä asian vaatimalla tavalla omista asenteistaan huolimatta. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että suurella osalla on kiinnostusta tulevaisuudessa kouluttau-

tua ja kehittää hengellisen tukemisen taitoja yksilö ja työyhteisötasolla sekä toivottiin, 

että hoitajien valmiuksia hengellisyyden tukemiseen tuettaisiin työyhteisön ja esimies-

ten tuella (liite 2.). Mahdollisuutta jälkipuintiin toivottiin vaikeiden potilastapausten 

jälkeen. Hoitajat toivoivat tietoa eri kulttuureista ja uskonnoista sekä heidän toimintata-

voistaan, käsityksistään, uskomuksistaan, uskonnoistaan, taustoistaan jne.(liite 2). Osa 
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hoitajista korosti vahvasti sitä, että hengellinen tuki kuuluu kirkoille ja muille hengelli-

sille yhteisöille. Hoitajien työnkuva heidän mielestään oli enemmän henkisestä tuesta ja 

läsnäolosta. 

 

 

 5.5 Hoitajien tieto Keski-Suomen Keskussairaalassa annettavaan hengelliseen tukeen  

 

Tutkimuksen mukaan tieto siitä, kuka antaa hengellistä tukea Keski-Suomen Keskussai-

raalassa oli niukkaa. Potilaan omaisia tiedettiin ohjata sairaalapastorin tai oman uskon-

nollisen yhteisön luokse riippuen omaisen uskonnollisesta vakaumuksesta. Haluttiin 

kannustaa oman seurakunnan puoleen Oli myös epätietoa siitä mistä ja kuinka sairaala-

pastorin tai uskonnollisen yhteisön jäsenen tavoittaisi tarvittaessa.  

 

Kaikki hoitajat näkivät Mobilen tärkeänä kriisiavun antajana, myös hengellisessä kuin 

henkisessä mielessä. Sairaalan psykiatrinen hoitotiimi ja lääkärin vastaanotto nähtiin 

hyvinä vaihtoehtoina. Harvempi hoitaja näki päivystyspoliklinikan hoitajat hengellisen tuen 

antajina, vaikka heitäkin oli. Hoitajien mukaan tarvittaessa voitiin konsultoida työtoveria, jos 

oma ammattitaito ei riitä. 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 
 

Tässä tutkimuksessa tulee esille se, että hoitajat arvostavat hengellisyyden tukemista 

hoitotyössä. Samaan johtopäätökseen on tullut Räsänen (2005) tutkittuaan sielunhoidon 

merkitystä terveydenhuollossa. Tässä ilmenee myös, että hoitohenkilöstö arvostaa hen-

gellisyyden tukemista terveydenhuollon piirissä.  

 

Räsäsen mielestä on huomattava, etteivät kaikkien työntekijöiden elämänkatsomukseen 

sielunhoidolliset kohtaamiset sovellu. Tutkimuksessani tämä tulee esille. Muutamissa 

vastauksissa korostuu se, etteivät vastaajat tunnustaneet kristillistä uskoa tai eivät halua 

tuoda hengellisiä elementtejä hoitotyöhön. Vaikkei hengellisessä hoitamisessa keskus-

tella uskonasioista, koki osa vastaajista sen kuitenkin nousevan kristillisestä uskosta 

pääasiaksi.  

 

Mitä hengellinen tuki vastaajien mielestä on? Lähes kaikki vastaajat kokivat sen olevan 

vuorovaikutusta eli keskustelua ja kuuntelua. Vastaajista osa korosti, että se on potilaas-

ta itsestään lähtevää tukea. Potilaslähtöisyys–ajattelun on huomioinut Kuuppelonmäki 

(2001, 28–29) kirjoituksessaan. Hän kirjoittaa, että hoitotyössä on uskomus, ettei hen-

gellisyys kuulu hoitotyöhön, ellei potilas tee itse aloitetta. Tämä ajattelu näkyi tässä 

tutkimuksessa. 

 

Hoitajien havainnoima hengellinen hätä tai hengellisen tuen tarve omaisilla päivystys-

poliklinikalla oli pääsääntöisesti havaittu. Kaksi vastaajista ei ollut havainnut omaisten 

hengellistä hätää lainkaan. Mielestäni ei ole helppoa havaita hengellistä hätää, ellei sitä 

avoimesti mainita omaisen taholta. Potilaan hengellinen hätä näkyy levottomuutena, 

ahdistuksena, unettomuutena ja ärtymyksenä. (Ikola & Kuuppelonmäki 2000, 191.) Po-

tilaan hengellinen hätä voi olla vaikeasti tulkittava, omaisen varmasti vielä vaikeampaa. 

 

Päivystyspoliklinikalla suurin osa hoitajista oli antanut hengellistä tukea äkillisesti me-

netetyt potilaan omaiselle. Vain kolme vastaajaa ei ollut antanut omaisille hengellistä 

tukea. Yhdyn Kuuppelonmäkeen (2001) siinä, että hengellisyys on tunnistettu hoito-
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työssä, mutta aihe voi olla hoitajille vaikea ottaa puheeksi. Tämän takia hoitajat ovat 

haluttomia hengelliseen hoitotyöhön. Puheeksi ottoa haittaa mielestäni myös se, ettei 

poliklinikalla ole yhteistä sopimusta hengellisten tarpeiden huomioimisesta. (Kuuppe-

lonmäki 2001, 28–29.) Keskustelu ja kuunteleminen on tutkimukseni mukaan eniten 

annettu hengellisen tuen muoto päivystyspoliklinikalla. Ei tarvitse olla kirkontyöntekijä 

uskaltaessa kuunnella omaisen hengellistä hätää. 

 

Mielenkiintoa antaa hengellistä tukea päivystyspoliklinikalla on tutkimuksessani ilmei-

nen. Lähes kaikilla hoitajista oli mielenkiintoa antaa hengellistä tukea, vaikka oma elä-

mänkatsomus poikkeaisikin omaisien tai potilaan elämänkatsomuksesta. Ei yllättävänä 

tutkimustuloksena tule se, että esteenä hengellisen tuen antoon päivystyspoliklinikalla 

on kiire. Tiedon puute, nuori ikä ja tästä tuleva toive koulutuksiin, vaikuttavat kieltei-

seen suhtautumiseen hengellisyyden tukemisessa. Samat hoitajat kokivat, että hengelli-

syys kuuluu kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Osa hoitajista korostaa tutkimuksessa, että 

hengellisyys kuuluu kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön, jos tästä on toive potilaalta tai 

omaiselta. 

 

Tutkimuksessa tulee esiin, että osa hoitajista toivoi työntekijöiden asenteiden muuttumi-

sesta näkemään hengellisen tukemisen tarpeet. Hoitajat toivoivat myös koulutuksia 

hengellisyyden tukemiseen. Tukeuduttuani omiin ja Räsäsen (2005) tutkimustuloksiin, 

on asia ilmeinen. Räsäsen tutkimuksessa oli tutkittu myös potilaiden toivetta sielunhoi-

toon. Tutkimuksessa tuli esille potilaan toive hengellisistä asioista puhumisesta. Toivon, 

että edellä mainitut ja omat opinnäytetyöni tutkimustulokset kannustavat henkilökuntaa 

huomioimaan asiakkaan hengellisen tuen tarpeet. 

 

Tutkimustuloksissani korostuu hengellisen tukemisen ulkoistaminen päivystyspoliklini-

kan ulkopuolelle. Lähes jokainen hoitaja ohjaa omaisen sairaalapastorin luokse omaisen 

koettua äkillisen läheisen menetyksen. Seuraavaksi eniten hoitajat näkevät Mobilen pai-

kaksi, jonne ohjata omainen.  Vähemmän omaisia ohjautuu seurakuntaan ja harva hoita-

ja omaa tuki hengellisesti itse. Tutkimustulos ei ole kovin yllättävä. Samansuuntaisia 

tuloksia sai Kuuppelomäki (1996) tutkiessaan kuolevanpotilaan hengellistä tukemista 

terveyskeskuksessa. (Kuuppelomäki 1996.)Hoitajat ulkoistavat mielestäni hengellisyy-

den tukemisen sairaalapastoreille, koska poliklinikalla on kiire, epävarmuus omasta 

osaamisesta. 
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Huomaan, että hengellisyys tunnistetaan päivystyspoliklinikkatyössä, mutta epäilen sen 

olevan vielä liian haastava aihe monelle hoitajalle. Kuuppelonmäen mukaan hoitajat 

eivät uskalla tai ovat haluttomia tuomaan hoitotyöhön hengellisyyttä. Tähän vaikuttaa 

mielestäni osaksi se, ettei ammattikoulutuksessa ole tarpeeksi riittävästi käsitelty asiaa 

ja osaksi se, ettei päivystyspoliklinikallamme ole yhteistä sopimusta tai käsitystä siitä, 

mitä potilaan hengellisyys tarkoittaa. Tämän huomasin siinä, etteivät vastaukset olleet 

yhteneviä vaan niissä oli moninaisia vastauksia sekä niihin vaikuttivat hoitajan asenteet. 

(Kuuppelonmäki 2001, 28–29.) 

 

 

6.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 

Erilaisia eettisiä kysymyksiä kulkee koko tutkimusprosessin ajan aiheen valinnasta aina 

esittämiseen saakka. Tutkimuksen jatkuva luotettavuuden arviointi on osa tutkimuspro-

sessia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka selonteko siitä, miten tutki-

mus on toteutettu. (Hirsjärvi ym. 2007, 226–228.) 

 

Laadullisen tutkimuksen eettiset kysymykset liittyvät usein tutkimustoimintaan. Tutki-

muksen uskottavuus ja eettisyys ovat yhtä. Uskottavuuteen vaikuttaa se, että tutkija on 

käyttänyt tutkimuksessaan hyvää tieteellistä käytäntöä avoimesti ja kontrolloiden, unoh-

tamatta huolellisuutta ja tarkkuutta. Tulosten esittäminen perustuu rehellisyyteen. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2003, 122–123.) 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko Keski-Suomen Keskussairaalan päivystyspo-

liklinikalla annettu hengellistä tukea äkillisesti menetetyt potilaan omaiselle, tiedetään-

kö mitä se on ja halutaanko sitä antaa. Aineistoa keräsin kyselylomakkeen työsähköpos-

tiin, koska näin mielestäni tavoitin parhaiten työntekijöitä ja vastaaminen olisi helppoa 

ja kannustavaa. 

 

Kun valitsin tutkimusaihetta, pohdin, onko eettisesti oikein kysyä hoitajilta hengellisiä 

kysymyksiä. Korostin, että jos ahdistaa, niin vastaamisen voi keskeyttää. Kaikki vastaa-

jat halusivat vastata oman sähköpostin kautta, joten he eivät jääneet anonyymiksi minul-

le. Pyrin raportoimaan vastaukset niin, että vastaajat pysyivät anonyyminä. Noudatin 

vaitioloa enkä työyhteisössäni paljastanut vastaajien henkilöllisyyttä. Saatekirjeessä 
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painotin luottamuksellisuutta, joka lisäsi tutkimuksen eettisyyttä. Se riski rehellisten 

vastausten saamisessa oli, että työskentelen itse tutkimusympäristössä ja tunnen vastaa-

jat. Vastaajat tästä huolimatta vastasivat kysymyksiini avoimesti, vaikka aihe saattoi 

olla arka toisille. 

 

Luin ennen kirjoittamistani aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, joiden pohjalta tein tutki-

muskysymykset. Kyselylomakkeeseen valitut kysymykset nojautuivat kirjoitettuun ai-

neistoon ja tutkimuskysymyksiini. Kysymyksiä tehdessäni jouduin pohtimaan kysymys-

ten eettisyyttä. Mietin kysymysten asettelussa sitä, etten loukkaa tai aiheuta vahinkoa 

haastateltaville. En halunnut lähettää kysymyksiä työntekijälle, jonka lähipiiristä oli 

kuollut hiljattain läheinen. Kysymykset esitestattiin kolmella henkilöllä ja sain uusia 

vinkkejä niiden lopullisen muotoon saattamista. 

 

Laitoin aluksi kysymyksen sähköpostiin halukkuudesta osallistua tutkimukseeni. Myön-

tävän vastauksen antajille, lähetin sähköpostitse kysymykset. Lähetin kysymykset 10:lle 

ja vastaukset sain 8 työntekijältä. Vastausaikaa olin antanut kuukauden, mutta jouduin 

joustamaan ja muistuttamaan muutamassa tapauksessa, koska minulla ei ollut kiire tut-

kimukseni kanssa.8 vastausta oli riittävä tuomaan tarkoituksenmukaista aineistoa ja sain 

vastaukset kysymyksiini. Sain tietoa siitä, mitä lähdin hakemaan. 

 

Pyrin ymmärtämään vastauksia perehtymän huolellisesti saatuun aineistoon. Näin löysin 

mielestäni oleellisimmat vastaukset kysymyksiini. Tarkastelin vastauksia ilman ennak-

kokäsitystä aiheesta ja vastaajista, vaikka vastaajilla oli nyt ”kasvot”. Pyrin objektivi-

suuteen. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta mielestäni lisäsi se, että käytin tutkimustulosten raportoinnissa 

vastaajien alkuperäisilmaisuja kuvaamaan tilanteita ja aiheita. Kuitenkin mietin tarkkaan 

valitsemani suoria alkuperäisilmaisuja, ettei vastaajia tunnistettaisi. Tutkimuksen luotetta-

vuutta saattoi heikentää vastausten ja kysymysten väärinymmärrys, joka on mahdollista, 

koska käytin avoimia kysymyksiä. Varsinkin, kun analysoin vastuksia yksin, minulla ei 

ollut toista tekijää tulkitsemaan kanssani vastauksia. Päätökset vastasuksisista tein yksin. 

Tutkimustulokset ovat julkisia. Valmiista opinnäytetyöstä yksi painos tullaan antaman Kes-

ki-Suomen Keskussairaalan päivystyspoliklinikalle. 
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6.3 Jatkotutkimusaiheet  
 

Potilaat arvostavat hengellisyyden huomioimista hoitotyössä. Johtopäätökseni on, että 

hoitohenkilökunta arvostaa myös sitä. Hengellisyyden huomioimista oli valmiita anta-

maan ei- uskovaksi mainitsevat hoitajat. Hengellisyyden huomioiminen vastauksissa 

painottui sosiaalisiin taitoihin, kuten kuunteluun ja keskusteluun. Olen tyytyväinen sii-

hen, että useat vastaajat olivat sitä mieltä, ettei hengellisyyden huomioiminen ole sidok-

sissa uskontoon.  

 

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa oli se, että suurin osa vastaajista halusi huo-

mioida omaisen/potilaan hengellisiä tarpeita, mutta silti hengellisyyden huomioiminen 

”ulkoistetaan” päivystyspoliklinikkaan kuulumattomalle työntekijälle (kuten Mobile). 

Uskon kiireen osaksi tähän, mutta tietämättömyys siitä kenelle hengellisyyden huomi-

oiminen kuuluu sekä koulutuksen puute, näkyy tuloksissa. 

 

Jos hoitaja kokee, ettei osaa vastata hengelliseen tarpeeseen, oli ilahduttavaa saada yh-

tenevät tutkimustulokset siitä, mihin ohjata omainen tai potilas tässä tilanteessa. Keski-

Suomen Keskussairaalan päivystyspoliklinikalla on yhtenevä linja ja tietämys siitä, mis-

tä hengellistä tukea Keski- Suomessa saa.  

 

Lähes jokainen vastaajista ohjaisi omaisen hengellisen hädän kohdatessa sairaalapasto-

rille, mutta vain harva heistä oli toteuttanut sen. Sairaalapastorin olemassa olo oli tie-

dostettu, mutta sen käyttö vähäistä. Johtopäätökseni on, että sairaalapastori pitäisi tehdä 

näkyvämmäksi ja yhteistyötä hänen kanssaan kehitellä Keski-Suomen Keskussairaalan 

päivystyksessä. Varsinkin, kun päivystystyö on kiireistä. Hänen työpanos kiireen kes-

kellä olisi arvokasta. Opinnäytetyötäni voi hyödyntää akuutti- ja päivystystyössä. 

 

Jatkotutkimusaiheena on, että kaivataanko sairaanhoitajakoulutukseen lisää koulutusta 

hengellisyyden tukemisessa. Itse en sairaanhoitajakoulutuksessa ole opiskellut aihetta 

lainkaan. Nyt diakoniaopinnoissa ensikertaa aiheesta puhutaan, mikä on luonnollista. 

Sääli, että vain diakonissat /diakonit saavat tästä opetusta, sillä eihän kaikissa työyhtei-

söissä ole sairaanhoitaja- diakonissaa. On silti tärkeä huomioida, ettei kaikkien hoitajien 

elämänkatsomukseen tai työyhteisöön sovi hengellisyyden huomioiminen. Hengellisyy-
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den mahdollistaminen on avarakatseisuutta ja ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista. 

On ensiarvoisen tärkeää osata ohjata hänet toiselle työntekijälle.  

 

Haasteena on poikiiko tämä tutkimus uusia työotteita ja ajattelumallia Keski-Suomen 

Keskussairaalan päivystyspoliklinikalla. Jatkotutkimus samalta päivystyspoliklinikalta 

muutaman vuoden kuluttua potilaiden näkökulmasta olisi mielenkiintoinen. Jatkotutki-

muksessa olisi tarpeellista selvittää toteutuuko hengellisyyden huomioiminen potilaiden 

mielestä käytännössä.  

 

6.4 Opinnäytetyöprosessi ja ammatillinen kasvu 
 

Opinnäytetyötä aloin kirjoittaa heti koulun alettua syyskuussa. Prosessi kesti 11 kuu-

kautta. Päätös aiheesta oli helppo, koska opinnäytetyön tarkoitus oli olla työelämäläh-

töinen ja halusin tehdä sen omalle työpaikalleni. Opinnäytetyöprosessia auttoi se, kun 

alusta asti on tiennyt, mitä on tekemässä. Tätä edes auttoivat tarkat suunnitelmat ja aika-

taulutus työn etenemisestä. Työn alussa perehdyin Räsäsen (2005) tutkimukseen poti-

laiden ja hoitohenkilökunnan käsityksistä ja odotuksista sielunhoidosta terveydenhuol-

lossa. Prosessin edetessä löysin Merja Kuuppelomäen useita julkaisuja, jonka vuoksi 

teoria osuus meinasi mennä uuteen malliin. Pidättäydyin alkuperäiskirjoituksessani, 

mutta toin muutamia mielestäni hyviä poimintoja tekstiini. 

 

Opinnäytetyöni myötä olen perehtynyt kirjallisuuteen, joka kertoo hengellisyydestä ja 

sen huomioimisesta hoitotyössä. Tämän vuoksi suhtautuminen aiheeseen on saanut mi-

nussa uutta näkökulmaa. Ymmärrän nyt, ettei hengellisyys ole virsien laulantaa ja Raa-

matun osaamista, vaan sosiaalisia taitoja sekä eksistentiaalisten kysymysten huomioi-

mista. Hengellisyys ei ole kristittyjen etuoikeus, vaan luonnollista ihmisyyteen kuuluva 

asia. 

 

Valmistun diakonissaksi. Lähdin koulutukseen, koska halusin oppia kohtaamaan poti-

laiden ja omaisten vaikeita kysymyksiä useasta näkökulmasta. Opintojen lisäksi opin-

näytetyö on auttanut minua pyrkimyksessäni oppia eksistentiaalisten asioiden käsitte-

lyyn. Hoitotyössä diakonissan pätevyydestä on apua potilaan kokonaisvaltaisessa koh-

taamisessa. Opintojen aikana olen omassa työssäni uudella tavalla herännyt näkemään 

potilaiden ja omaisten hengellisiä tarpeita. Toivon, että jatkossa sairaanhoitaja- dia-
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konissana hengellisyyden huomioiminen ja kuoleman kohtaaminen on erityisosaamis-

alueeni. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 
 

Arvoisa työkaverini! 
 
Opiskelen Pieksämäen Diak:ssa sairaanhoitaja- diakonissaksi. Opinnäytetyöni aiheena 

on äkillisesti menetetty potilas päivystyksessä. Lähestyn aihetta omaisten ja hoitajien 

näkökulmasta. Työn nimi hakee vielä muotoaan. Valitsin joka kuudennen hoitajan työ-

yhteisöstämme vastaamaan kysymyksiin, jotka auttavat minua tutkimustyössäni. Sinä 

olet yksi heistä. Toivon, että vastaan kysymyksiini. Noudatan vaitiolovelvollisuuttani 

vastauksissa 

 

Kuolemasta on kirjoitettu paljon, varsinkin saattohoidosta. Kuolevan potilaan hoitotyös-

tä on opintoja eri kouluilla, mutta kun potilas menehtyy äkillisesti, voi tilanne olla hoita-

jalle vaikea ja aina uusi erilainen. Äkillinen kuolema poikkeaa odotetusta kuolemasta. 

Se voi hämmentää ja ahdistaa hoitajaa. Äkillinen kuolema voi olla kokeneelle hoitajal-

lekin aina uusi, jopa järkyttävä. Tiedon puute tuo hoitotyöhön epävarmuutta, myös kuo-

leman kohtaamisessa. Olen joskus joutunut työssäni tilanteeseen, etten löydä lohdutuk-

sen sanoja, en tiedä, mihin asiakkaan tai omaisen ohjaan. Näitä asioita haluan opinnäy-

tetyössä tarkentaa, jotta olemme entistä parempia kriisiavun antajia. Haluan, että opin-

näytetyöni saavuttaa mahdollisimman monen ja kaikki tietävät, miten toimia tai mistä 

voi hankkia apua, jos ei itse tiedä potilaan/omaisen kohdatessa äkillisen menetyksen/ 

kriisin. Tästä ajatuksesta syntyi ajatus oppaasta hoitajille. Tarvitaanko sitä? Toiveita 

siihen? 

 

Räsäsen (2005) tutkimuksessa kerrotaan, että omaiset toivovat hengellistä tukea omai-

sen kuoleman kohtaamisessa. He toivovat saada keskustella hoitajan, papin tai diakonia-

työntekijän kanssa. Mitä mieltä hoitajat ovat tästä? Sekin kiinnostaa minua. Kartoitan 

hoitajien työssään antamaa hengellistä ohjausta. 

Työssäni käsittelen omaisten tukemista sielunhoidon näkökulmasta, koska opiskelen 

diakoniatyötä. Kirkkolainsäädäntö on määrittänyt Piispainkokouksessa, että diakonian 

viran kelpoisuusvaatimus on seurakuntaan tai kirkkoon liittyvä opinnäytetyö.( Piispain-

kokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 49 §:n 1 

momentti.) 
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KÄSITTEET, JOTKA AVAAVAT KYSYMYKSIÄNI 

 

Hengellisyys on uskonnollisuutta laajempi käsite, joka sisältää uskonnollisuuden, mutta 

se on paljon muutakin. Hengellisiä tarpeita ovat mm. elämän tarkoituksen löytyminen, 

eheys, anteeksianto, oman elämän mielekkyyden arviointi.(Hänninen & Pajunen 

2006,71.) 

 

Räsänen (2005) on tutkinut Potilaiden ja hoitohenkilökunnan käsityksiä ja odotuksia 

sielunhoidosta terveydenhuollossa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että sielunhoitoa vaille oli-

vat jääneet etenkin omaiset läheisen kuolemantapausten yhteydessä. Eniten terveyden-

huollossa potilaat odottivat sielunhoidollista keskustelua sairauksissa ja kriisitilanteissa. 

Tutkimukseen osallistuneista puolet toivoi papin tai diakoniatyöntekijän kanssa keskus-

telua, mutta jopa 36 % keskustelee mieluummin kirkkoon kuuluvan henkilön kanssa, 

joka ei tee sitä työkseen. Johtopäätöksenä oli, että hengellisen tuen tarpeelle oli tarvetta 

terveydenhuollossa. Tärkeänä kohteena ovat kaikki hoitotyöntekijät. (Räsänen 2005,81- 

83.) 

 

Kautta aikojen ihminen on turvautunut kriisitilanteissa uskonnollisiin kysymyksiin. 

Epätoivossa uskonnollisuus ja uskonto antavat voimia. Hengellisyys ja uskonto tuovat 

lohtua, rauhaa ja helpotusta. Hännisen ja Pajusen (2006) mukaan hengellisyydellä on 

merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin. (Hänninen & Pajunen 2006,69.) 

Uskonto ei suojaa ketään kuitenkaan kärsimykseltä. Surevia autettaessa on sopeuduttava 

osoittamaan kunnioitusta heidän uskontonsa perinteitä kohtaan ja rohkaistaan heitä su-

remaan omia perinteitä vaalien. Ammattitaitoinen hoitaja hoitaa potilasta kokonaisval-

taisesti ja siihen liittyy kuolevan potilaan uskonnon, kulttuurin ja vakaumuksen toiveet 

ja niiden toteutukset mahdollisuuksien puitteissa.(Ylikarjula 2008, 131.) 

 

Se, miten kuoleman kohtaa, määräytyy perheestä, suvusta, uskonnosta, vakaumuksesta 

ja kulttuurista. Eri uskonnoilla on kuolemaan liittyviä riittejä, toiveita ja odotuksia, jotka 

voivat poiketa luterilaisista käsityksistä. Kaikissa maailmanuskonnoissa ja eri yhteis-

kunnissa kuoleman kysymykset ovat kiinnostaneet ihmisiä. Jokainen yrittää omalla ta-

vallaan selviytyä ahdistuksestaan kuoleman edessä. Tärkeää on puhua avoimesti kipeis-

täkin asioista. Kuolema ja siihen liittyvä toivo ja ahdistus yhdistää kuitenkin meitä 

kaikkia.(Ylikarjula 2008, 127.) 
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KYSYMYKSET: 

1.Mitä mielestäsi on hengellinen tuki? 

2. Minkälaista hengellistä hätää/ hengellisen tuen tarvetta olet päivystyksessä havainnut 

omaisilla?  

3. Minkälaista hengellistä tukea olet antanut äkillisesti menetetyn potilaan omaisille? 

4. Minkälaista hengellistä tukea olet halunnut antaa potilaan omaisille? 

5. Mitä hengellistä tukea toivot päivystyksessä annettavan? 

6. Minne ohjaat potilaan hengellisen tarpeen tullen Keski- Suomessa/  meidän sairaalas-

sa? tai ketä konsultoit? Esim. Omaisen kuoltua äkillisesti 

7. Mitä muuta haluat aiheesta "potilaan hengellinen tuki päivystystilanteessa" kertoa?  

Tuleeko mieleesi joku äkillisesti menetetty potilas (nimetön esimerkkitapaus), joka on 

koskettanut, vaikuttanut.  

8. Kuuluuko mielestäsi ihmisen hengellisyyden huomioiminen kokonaisvaltaiseen hoi-

totyöhön? 

.9. Millaista tukea koet tarvitsevasi pystyäksesi kohtaamaan hengellisiä asioita työssäsi? 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI VIRVE VALKEINEN 
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LIITE 2: TUTKIMUSAINEISTON ABSTRAHOINTI 
1 Millaisena hoitajat näkevät omaisten hengellisen tukemisen tarpeen? 

Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
”uskonnollisista lähtökohdista 
lähtevää keskustelua ja kuunte-
lua, johon liittyy elämän syvien 
asioiden ja kysymysten pohti-
minen” 
 
”keskustelua, lohduttamista, 
hengellisten asioiden kuunte-
lua” 
”läsnäoloa,lohdutusvierellä 
olemista” 
”kunnioittaminen, arka asia” 
”tukea, missä potilas tai omai-
nen huomioidaan sellaisena 
kuin hän on”  
”tasapainon löytämistä ja tasa-
painoon pääsyä” 
rukoileminen 
ehtoollinen 

Keskusteleminen 
Eksistentiaaliset 
kysymykset 
Tuen antaminen 
 
Kuuntelu 
Läsnäolo 
 
Vakaumuksen 
kunnioittaminen 
 
 
Yksilöllisyys 
 
Kokonaisvaltai-
suus 
Tukeminen 
 
 
Uskonelämän 
elementit 
 

 
 
Saatavuus 
 
 
Vuorovaikutus 
 
Potilaslähtöi-
syys 
 
 
 
Yksilöllinen 
tukeminen 
 
Kokonaisval-
tainen hoito-
työ 
 
 
 
 
Hengellisyy-
den huomioin-
ti 
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2 Minkälaista hengellistä hätää hoitajat ovat havainneet omaisilla? 

Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkatego-
ria 

””mielenterveyspotilaiden 
omaisten hengellistä hätää” 
”psykoosissa olevan potilaan 
omaisen mielestä potilas oli 
pahojen henkien riivaama” 
”omainen halusi paikalle papin 
tai julistautuvan kristityn mie-
lenterveyspotilaalle” 
”kuoleman ja vakavan sairauden 
yhteydessä hengellistä hätää”  
”potilaan oma hengellinen hätä 
kuoleman hetkellä” 
”potilas hokee: tämäkö on lopun 
alkua?” 
”omaiset haluaisivat hoitajan 
sanovan, että potilaalla on mah-
dollisuus parantua ja että asiat 
tulevat muuttumaan paremmik-
si” 
”Omaiset miettivät, mitä itselle 
tai omaiselle nyt tapahtuu” 
”pelkoa menettämisestä, toi-
meentulosta, syyllisyydestä, 
asioiden hallinnan menettämi-
sestä, yksinjäämisestä yksinäi-
syydestä, sairauksien tarttumi-
sesta” 
 
 
”ettei läheisestä pidettäisi riittä-
vää huolta, kun hän joutuu jät-
tämään hoitoon tai ei voi osallis-
tua hoitoon” 
” pääseekö omainen taivaaseen, 
jos on tehnyt syntiä eläessään” 
”ei hengellistä hätää, vaan hen-
kistä hätää” 
 
 

Eksistentiaaliset kysy-
mykset 
Mielenterveyspoti-
laanomaisenhengellinen 
hätä 
 
Kuoleman ja vakavan 
sairauden aiheuttama-
hengellinen hätä 
Kuoleman pelko 
Uskon asioiden mietti-
minen 
 
 
Toivon näkökulma 
 
Negatiivisia tuntemuk-
sia 
Pelko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papin kans-
sa keskuste-
lut 
 
 
Hoitajan 
kanssa kes-
kustelut 
 
 
 
 
 
Toivon yl-
läpitäminen 
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3 Minkälaisia kokemuksia hoitajilla on hengellisestä tukemisesta? 

Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
”ei toivetta omaisella” 
”myötätuntoinen, empaattinen, 
ymmärrystä, kuuntelevainen, ollut 
lähellä, mutten koe sitä hengelli-
seksi tueksi” 
”ei kuulu päivystyksen työhön, 
mutta sen järjestäminen ja ohjaa-
minen hengellisen tuen piiriin” 
”vierellä olemista, kuuntelemista 
ja kiireettömyyttä” 
”halaus, kuuntelu, kädestä pitä-
minen” 
”kuolinhetkestä kauniisti kerto-
minen” 
”kysymyksiin rehellisesti vastaa-
minen” 
”läsnä ilman sanoja” 
”olemalla empaattinen, hyväksy-
mällä 
 omaisen tavan reagoida, olla 
tuomitsematta, pyrkinyt vähentä-
mään omaisen syyllisyyden ko-
kemuksia, pyrkinyt tukemaan, 
että omainen selviää tästä ja tule-
vasta” 
”ei jätä omaista yksin, ellei omai-
nen ole sitä itse halunnut” 
 ”antaa aikaa olla yksin tai vain 
hiljaa yhdessä” 
”kysyy mitä haluaa ja tarvitsee” 
 ”pyrkinyt järjestämään sitä esim. 
sairaalapappi tms”. 
 

 
Huomaamatonta 
hengellistä tu-
kemista 
 
 
Toisen toimijan 
antamaa hengel-
listä tukea 
Vuorovaikutus 
 
 
Kosketus 
 
Omaisten huo-
mioiminen 
 
 
 
 
 
 
 
Lisäavun järjes-
tämistä omaisen 
pyynnöstä 
 

 
 
Emotionaali-
nen tukemi-
nen 
 
 
 
 
Hengellisten 
asioiden ul-
koistaminen 
 
 
Hengellisyy-
den huomi-
ointi 
 
Kokonaisval-
tainen koh-
taaminen 
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4 Minkälaisia odotuksia hoitajilla on hengellisestä tukemisesta? 

4.1 Minkälaista hengellistä tukea hoitaja on valmis antamaan?  
Alkuperäinen ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
”läsnäoloa ja myötä-
elämistä omaisille” 
”lohdutusta vielä 
enemmän, mitä nyt 
annetaan” 
”suoraan kysymällä 
haluavatko he us-
konnollista keskus-
teluapua” 
”halu päästä autta-
maan omaisia kun-
nolla hengellisestä 
näkökulmasta, jos 
tilanne olisi mahdol-
lisimman rauhalli-
nen ja kiireetön” 
 ”kokonaisvaltainen 
auttaminen” 
”en haluaisi olla 
vain hiljaa” 
”vainajan kauniisti 
laittaminen” 
”rukous” 
”en mitään, se on 
tekopyhää” 
”ei mitään” 

 
 
Vierellä oloa 
 
Keskustelu 
Lisäavun tarjoa-
minen 
Hengellisen avun 
tarjoaminen 
 
Hengellisyyden 
huomioimiseen 
 
Omaisten huomi-
ointi 
 
 
 
 
 
Ei halua 

 
 
 
Emotionaalinen tu-
keminen 
 
Hengellisyyden tu-
keminen 
 
Vuorovaikutus 
Kokonaisvaltaisuus 
 
 
Hengellisyyden tu-
keminen 
 
 
Omaisten tukeminen 
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4.2 Hoitajien kaipaama tuki hengellisten asioiden hoitamiseen 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria 
”ei henkilökohtaises-
ti kaivannut tukea 
hengellisten asioiden 
kohtaamisessa” 
”toivomus, että ai-
hetta kuitenkin käsi-
teltäisiin työyhtei-
sössä koulutusten ja 
sairaalapastorin vie-
railulla” 
”kokeneiden työka-
vereiden esimerkki” 
”kokeneiden työka-
vereiden kanssa kes-
kustelu” 
”ulkopuolisen ihmi-
sen antamaan hen-
gellistä tukea poli-
klinikalle” 
”hengellisyyden 
ammattilaiset olisi-
vat heti saatavilla, 
kun heitä tarvitaan” 

ei kaivattua tukea 
 
 
 
 
Hoitajien tietotaito 
 
 
Kokemusesimerkki 
 
 
 
Ulkoistaminen 

 
 
 
 
 
Koulutus 
 
Osastotunnit 
Kokemukset hoita-
jilta 
 
Työyhteisön tuki 
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4.3Esille tulleita visioita hengelliseen tukeen päivystyspoliklinikalla 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilma-

us 
Alakategoria 

”ihmisen hengellisyys 
otettaisiin vakavasti” 
”jos hoitaja ei itse kyke-
ne antamaan hengellistä 
hoitoa, niin hänen tulee 
järjestää sitä sairaalapas-
torin/omaisten kautta” 
”tulevaisuudessa hoitajil-
la olisi valmius kohdata 
potilaan ja omaisen hen-
gellisen tuen tarve joko 
hoitajan antamana kes-
kustellen tai kuunnellen” 
”toiveena on, että hoita-
jat osaisivat kunnioittaa 
ihmisen hengellisyyttä 
sekä käyttäytyä asian 
vaatimalla tavalla omista 
asenteista huolimatta” 
 
”työyhteisön tukea ja 
mahdollisuutta keskuste-
luun vaikeiden potilasta-
pausten jälkeen” 
”tietoa eri kulttuureista 
ja uskonnoista sekä hei-
dän toimintatavoistaan, 
käsityksistään, uskomuk-
sistaan, uskonnoistaan, 
taustoistaan jne.” 
”hengellinen tuki kuuluu 
kirkoille/ muille hengel-
lisille yhteisöille” 
 

Asennemuutos 
 
Ulkoistaminen 
 
 
 
Lisää tietoa 
 
Kiinnostus 
 
 
 
 
 
 
Debriefing 
 
 
 

 
 
 
 
Kouluttautuminen 
 
 
 
Hengellisyyden 
huomioiminen 
 
Esimiestasolla asi-
aan huomion kiin-
nittäminen 
 
Työyhteisön tuki 
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