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1 Johdanto 
 

”Sairaalle ihmiselle tärkeää ei ole vain se osa terveyttä minkä hän 
sairastaessaan menettää. Toivo on jäljelle jäävässä terveydessä, 
toimintakyvyssä, itsensä hallitsemisessa ja mahdollisuuksissa toteuttaa itselleen 
tärkeitä asioita sekä elää muiden mukana.” (Pelkonen – Huttunen – Saarelma 
2013.)  

 

Yllä oleva katkelma on hiljattain ilmestyneestä teoksesta Sairaus ja toivo ja kuvaa 

oivallisesti sitä näkökulmaa, joka on myös tämän opinnäytetyön taustalla. Vakava 

sairastuminen tulee lähes aina järkytyksenä sekä sairastuneelle itselleen että hänen 

läheisilleen. Lääketieteen kehityksen ansiosta yhä useampi parantuu, mutta samalla 

joukko ihmisiä joutuu vastakkaisen tilanteen eteen: sairaus onkin krooninen eikä siihen 

löydy parannuskeinoa. Usein saatetaan ajatella, että sairauteen suunnattujen 

aktiivisten ja paranemiseen tähtäävien hoitojen loputtua ei enää olisi hyvää tai 

mielekästä elämää jäljellä. Silti tuolloinkin on vielä paljon tehtävissä – oli kyse sitten 

oireiden lievityksestä tai lohduttaen rinnalla kulkemisesta. Kaikesta tästä on kysymys 

silloin, kun puhutaan palliatiivisesta hoidosta. 

 

Palliatiivinen hoito on modernissa terveydenhuoltojärjestelmässä vielä suhteellisen 

tuntematon käsite. Tiivistettynä palliatiivinen hoito tähtää sairastuneen henkilön ja 

hänen perheensä kokonaisvaltaiseen tukemiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 

mahdollisimman hyvään elämänlaatuun siinä vaiheessa, kun parantavaa hoitoa ei 

enää ole saatavilla (WHO 2007). Palliatiivisen hoidon tarve ja sen kasvu on tiedostettu 

jo kolmisenkymmentä vuotta sitten, ja sen on myös tunnustettu olevan yhä enenevässä 

määrin tärkeä osa kaikkea terveydenhuoltoa.  

 

Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) ja Palliatiivisen hoidon 

maailmanliitto WPCA (The Worldwide Palliative Care Alliance) ovat tehneet yhteistyötä 

tavoitteenaan palliatiivisen hoidon tunnetuksi tekeminen ja hoidon tarpeen 

tiedostaminen. Tämän yhteistyön tuloksena tammikuussa 2014 julkaistiin The Global 

Atlas of Palliative Care at the End of Life, jonka tarkoituksena on maailmanlaajuisesti 

tukea eri valtioita kehittämään palliatiivisen hoidon palveluitaan siten, että jokaisella 

palliatiivista hoitoa tarvitsevalla olisi siihen mahdollisuus. Julkaisusta esiin nousevat 

faktat herättävät suurta huomiota: vuosittain yli 40 miljoonaa ihmistä tarvitsisi 

palliatiivista hoitoa, mutta ainoastaan yksi kymmenestä (10%) saa sitä. Tarve nousee 
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todennäköisesti kahdella tai kolmasosalla tästä, jos mukaan lasketaan myös tukea 

tarvitsevat sairastuneen perheenjäsenet. Lisäksi ainoastaan 20 valtiossa (8%) koko 

maailmassa palliatiivinen hoito on onnistuneesti integroitu osaksi maan 

terveydenhuoltojärjestelmää – Suomi ei lukeudu kyseisten valtioiden joukkoon. (The 

WPCA 2014: 10–25, 40.) Yllä esityt luvut herättävät ajatuksia, kun samanaikaisesti 

muistetaan se, että palliatiivisen hoidon saannin on sanottu olevan 

ihmisoikeuskysymys (The WPCA 2014: 9). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) käytiin vuonna 2009 keskustelua palliatiiviseen 

hoitoon sisältyvästä saattohoidosta ja sen kehittämisestä Suomessa. Keskustelun ja 

selvitysten pohjalta vuonna 2010 julkaistiin asiantuntijakuulemisiin perustuvat 

saattohoitosuositukset. Suosituksissa mainitaan, että vuosittain 200–300 000 

suomalaista tarvitsee palliatiivista hoitoa; näistä saattohoidon tarpeessa on noin 15 000 

potilasta. (STM 2010a: 11.) Palliatiivisen hoidon suurimman potilasryhmän eli 

syöpäsairaiden lisäksi monien muiden kroonista tai etenevää sairautta sairastavan 

katsotaan kuuluvan hoidon piiriin. Vuonna 2012 julkaistussa Suomen 

väestöennusteessa arvioitiin yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä kasvavan silloisesta 

18 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja 28 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä, 

mikä tarkoittaa samalla sitä, että väestöllinen huoltosuhde tulee kasvamaan 

lähitulevaisuudessa (Tilastokeskus 2012). Väestön ikääntyminen ja sairauksien 

monimuotoistuminen sekä kroonistuminen kasvattavat omalta osaltaan tarvetta 

palliatiivisen hoidon kehittämiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Myös 

toimintaterapeuttien on hyvä ottaa huomioon tämä hoito- ja kuntoutustarpeen kasvu.  

 

Palliatiivinen hoito on tällä hetkellä ajankohtainen aihe Suomen osalta. Erityisesti 

saattohoito on viime kuukausina saanut paljon medianäkyvyyttä. Helmikuussa 2014 

käynnistynyt Yhteisvastuun Saattohoitokampanja on nostanut julkisuuteen 

suomalaisen saattohoidon tämänhetkisen tilanteen ja todellisuuden. Suomen 

perustuslaki takaa kärsimyksen lievityksen ja hyvän hoidon kaikille kansalaisille. 

Kuitenkin moni hoidon tarpeessa oleva jää vaille osaavaa, kokonaisvaltaista hoitoa ja 

tukea eikä lakiin kirjattu yhdenvertaisuus siten toteudu. Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla 

pyritään vaikuttamaan tähän asiaan; varat tullaan käyttämään saattohoidon kehittämis- 

ja koulutustyöhön (Yhteisvastuu 2014). Yhteisvastuun Saattohoitokampanjan 

yhteydessä helmikuussa 2014 suomalaiset saattohoidon asiantuntijat laativat myös 

hoidon järjestämiseksi kansalaisaloitteen, jonka mukaan Suomeen tarvitaan 



3 

  

 

  

 

 

lainsäädäntö takaamaan kaikille kuolemaa lähestyville ihmisille hyvä oirehoito ja 

tarvittava muu tuki (Kansalaisaloite 2014).   

 

Kuten jo mainittua, on palliatiivinen hoito vielä valitettavan tuntematon aihe ainakin 

suomalaisessa toimintaterapiassa. Kuitenkin toimintaterapian ydinajatukset ihmisen 

kokonaisvaltaisesta hoidosta ja tuesta sekä jokaisen itsensä näköisen, mielekkään, 

toiminnallisen ja mahdollisimman laadukkaan elämän mahdollistamisesta ovat 

yhteneväisiä myös palliatiivisen hoidon lähtökohtiin suhteutettuina. Toimintaterapeutti 

voisi omalla osaamisellaan vastata palliatiivisessa hoidossa peräänkuulutettavaan 

moniammatillisuuteen.  

 

Toimintaterapian osuutta palliatiivisessa hoidossa on muualla maailmalla tutkittu jo 

muutama vuosikymmen sitten. Erityisesti Australia, Iso-Britannia, Irlanti, Yhdysvallat ja 

Kanada ovat olleet vahvasti näkyvillä aiheeseen liittyvissä lähteissä; myös Ruotsissa 

aihe on ollut tutkimuksen alla (esim. Holland ym. 1981; Dawson ym. 1995; Armitage 

ym. 1999; Rose 1999; Frost 2001; Lyons ym. 2002; Prochnau ym. 2003; Hoy ym. 

2008; Svidén 2008; Halkett ym. 2010; Joy 2010; Keesing ym. 2011; Davis ym. 2013). 

Lisäksi Australiassa palliatiivisen hoidon tuntemuksen tarve 

toimintaterapeuttiopiskelijoiden keskuudessa on huomioitu: palliatiiviseen hoitoon 

perehdytään jonkin verran jo toimintaterapian perusopinnoissa (Joy 2010: 230). 

Verrattuna yllä mainittuihin maihin, on palliatiivinen hoito Suomessa vielä kohtalaisen 

pienessä osassa terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuutta. Palliatiivisen hoidon 

tutkimus- ja kehittämistyökin näyttäisi toisaalta vasta olevan alussa. Tämä opinnäytetyö 

pyrkii omalta osaltaan vastaamaan haasteeseen. 

 

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n 

(SPHY ry.) kanssa. Työelämäyhteistyökumppanin ehdotuksesta opinnäytetyö on 

toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joten se on luonteeltaan kvalitatiivinen eli 

laadullinen. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimintaterapeutin työtä, roolia ja 

osaamista työskenneltäessä palliatiivisen hoidon sektorilla. Tavoitteena on jo olemassa 

olevan tiedon avulla luoda kokonaiskuva siitä, miten toiminta, toimintaterapia ja 

toimintaterapeutit näkyvät palliatiivista hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa vai näkyvätkö 

ollenkaan. Opinnäytetyöllä pyritään avaamaan aiheesta käytävää keskustelua myös 

suomalaisessa toimintaterapiassa. Opinnäytetyön tutkimuksellinen mielenkiinto 
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kohdistuu ennen kaikkea palliatiivisen hoidon kokonaisuuteen. Palliatiiviseen hoitoon 

sisältyvä saattohoito ei siten ole tässä opinnäytetyössä pääosassa. 

 

Opinnäytetyö etenee siten, että johdannon jälkeen esitellään opinnäytetyön lähtökohtia, 

kuten yhteyttä työelämään, työn keskeisiä käsitteitä, aiempia aiheesta tehtyjä 

tutkimuksia ja opinnäytetyön tarkoitusta, tavoitteita sekä tutkimuskysymyksiä. Luku 

kolme keskittyy kuvaamaan mahdollisimman laaja-alaisesti palliatiivisen hoidon 

kokonaisuutta, esitellen myös sen historiaa, potilasryhmiä, moniammatillista toteutusta 

ja hoidon kuntoutuksellista puolta sekä palliatiivisen hoidon tulevia näkymiä Suomessa. 

Luvussa neljä esitetään toimintaterapian perusolettamuksia toiminnasta ja pohditaan 

sen yhteyttä terveyteen sekä hyvinvointiin. Opinnäytetyön laajempaa toimintaterapian 

teoreettista katsantokantaa käsitellään luvussa viisi, jossa esittelyssä ovat 

Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (CMOP-E)  sekä 

Toimintaterapianimikkeistö 2003. Luvussa kuusi kerrotaan tämän opinnäytetyön 

tutkimusmenetelmänä käytetystä integroivasta kirjallisuuskatsauksesta sekä aineiston 

tiedonhaku- ja analysointiprosessista. Seitsemännessä luvussa esitellään 

kirjallisuuskatsauksen tulokset ja johtopäätökset. Työn viimeisessä eli kahdeksannessa 

luvussa esitetään opinnäytetyöprosessin yhteenveto ja käsitellään muun muassa työn 

luotettavuuteen sekä eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Lopuksi esitetään vielä 

opinnäytetyöprosessin aikana esiin nousseita ajatuksia, ideoita sekä 

jatkokehittämisehdotuksia. 

 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 

2.1 Yhteys työelämään 
 

Opinnäytetyön ideointivaiheessa keväällä 2013 palliatiivinen hoito erityisesti 

toimintaterapian näkökulmasta alkoi aiheena kiinnostaa. Tuolloin ajatuksena oli saada 

työelämäyhteistyökumppaniksi jokin Suomessa saattohoitoa tarjoava hoitokoti ja näin 

ollen suunnata tutkimuksen katsantokantaa saattohoitovaiheeseen. Yhteydenotto 

Pirkanmaan hoitokodin johtajaan Tiina Surakkaan johti lopulta opinnäytetyön 

yhteistyökumppanin löytymiseen. Tiina Surakan ehdotuksesta 
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työelämäyhteistyökumppaniksi valikoitui Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry. 

(SPHY ry.), jonka puheenjohtajana Surakka päätoimensa ohella toimii.  

 

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa palliatiivisen hoidon 

asemaa ja arvostusta terveydenhuollossa sekä yhteiskunnassa. Tämän toteuttamiseksi 

yhdistys pyrkii lisäämään alalla toimivien ja väestön tietämystä siitä, mitä palliatiivinen 

hoito tarkoittaa ja pitää sisällään. Vuonna 1995 perustettu yhdistys on poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumaton. Sen toimihenkilöt toimivat vapaaehtoisvoimin oman 

päätyönsä ohella. Hallituksessa on muun muassa sairaanhoitaja- ja 

sosionomitaustaisia jäseniä. Lisäksi yhdistys on tarkoitettu ammatissaan kyseisten 

potilaiden hoitoon osallistuville ja siihen koulutetuille vapaaehtoistyöntekijöille. 

(Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry. 2013d.)  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää parantumattomasti sairaiden ja kuolemaa 

lähestyvien ihmisten moniammatillista hoitoa (Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys 

ry. 2013b). Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen näkemyksen mukaan 

parantumattomasti sairaan hoito on monitahoista ja sen vuoksi yhteistyön eri 

ammattiryhmien välillä tulee olla saumatonta, jotta voidaan turvata hoidon 

pitkäjänteisyys, inhimillisyys ja hyvä laatu (Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry. 

2013a). Moniammatillisuutta on tuotu esille muun muassa koulutuspäivien ohjelmissa, 

jäsenlehden sisällössä ja hallituksen kokoonpanossa (Suomen Palliatiivisen Hoidon 

Yhdistys ry. 2013c). Myös yhdistyksen puheenjohtaja Surakka on ollut halukas 

olemaan mukana uusien toimintamuotojen ja -tapojen tutkimus- sekä kehittämistyössä 

– nyt siis myös toimintaterapian näkökulmasta tarkasteltuna. Seuraavassa alaluvussa 

esitellään opinnäytetyön kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. 

 

2.2 Keskeiset käsitteet ja ilmiöt 
 

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat palliatiivinen hoito, saattohoito, toiminta, 

toimintaterapia, toimintaterapeutti, moniammatillisuus, terveys ja hyvinvointi sekä 

elämänlaatu. Luvussa kolme palliatiivisen hoidon käsitettä ja kokonaisuutta avataan 

vielä laajemmin ja luvussa neljä käsitellään tarkemmin toiminnan suhdetta terveyteen 

sekä hyvinvointiin. Tässä työssä palliatiivista hoitoa saavia henkilöitä kutsutaan rinnan 

sekä asiakkaiksi että potilaiksi asiayhteydestä riippuen. Toimintaterapiassa on viime 

vuosien aikana totuttu asiakas -käsitteen käyttöön, kun taas potilas -nimitystä 
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käytetään sairaalakontekstissa. Asiakkaan tai potilaan sijasta tässä työssä saatetaan 

joissain kohdin puhua myös sairastuneesta tai parantumattomasti sairaasta; kaikilla yllä 

mainituilla tarkoitetaan samaa asiaa.   

 

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, 

moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää 

parannettavissa. Sana palliatiivinen tarkoittaa oireenmukaista, tuskaa lievittävää ja 

vähentävää sekä helpottavaa hoitoa. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys ja 

samalla psykologisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin 

paneutuminen. Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämän 

loppuvaihetta; hoidon tehtävä on koko sairaan ihmisen ja hänen läheistensä tukeminen 

niin, että he voisivat elää täysipainoisesti ja laadukkaasti ja että potilas voisi kuolla 

arvokkaasti. Palliatiivinen hoito tukee elämää ja pitää kuolemaa siihen kuuluvana 

luonnollisena prosessina. (ETENE 2003: 6; Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry. 

2013d.) 

 

Saattohoito (hospice-hoito) on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä. 

Saattohoidon tavoitteena on hoitaa potilasta niin, että hänen jäljellä olevan elämänsä 

(yleensä viikkoja) laatu on mahdollisimman hyvää, ilman kipuja ja muita oireita. 

Kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti parhaalla 

mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Saattohoidon aikana kuolevalla ja 

hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan. (Valvira n.d.; 

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry. 2013d.) Saattohoidon on monesti sanottu 

myös olevan filosofia, ei paikka. 

 

Toiminta/toiminnot ovat joukko arjessa tapahtuvia aktiviteetteja/tekoja, joiden arvo ja 

merkitys määräytyvät yksilöllisesti kulttuurista käsin. Toiminta voidaan jakaa eri osa-

alueiksi, joita ovat esimerkiksi itsestä huolehtiminen, vapaa-aika ja tuottavuus. 

Toiminnat luovat ihmisen arkeen struktuuria antaen elämälle merkitystä. (Law – 

Polatajko – Baptiste – Townsend 1997: 34; Townsend – Polatajko 2007: 369.) Ann 

Wilcockin (2006: 9) mukaan toiminta on kaikkea sitä, mitä ihmisten tarvitsee tehdä, 

mitä he haluavat tehdä tai mitä he ovat velvollisia tekemään. Jokaisella meistä on 

useita erilaisia toimintoja, jotka ovat meille itsellemme merkityksellisiä ja samalla tärkeä 

osa terveyttämme sekä hyvinvointiamme.  
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Toimintojen perinteisten jaottelujen rinnalla on esitetty myös muita tapoja tarkastella 

asiaa. Hans Johnsson (2008: 3–8) tarjoaa toiminnan perinteisen jaottelun rinnalle 

uudenlaista, jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen kokemuspohjaan perustuvaa 

lähestymistapaa, jossa toiminnot on jaettu seitsemään eri kategoriaan: 

perustoimintoihin, sitoutumista vaativiin toimintoihin ja sosiaalisiin, rentouttaviin, 

säännöllisiin, epäsäännöllisiin sekä aikaa kuluttaviin toimintoihin. Doris Pierce (2001: 

139) on puolestaan kirjoittanut toiminnan olevan tietyssä moniulotteisessa kontekstissa 

tapahtuva, tietty yksilön henkilökohtaisesti rakentama, ei toistettavissa oleva 

subjektiivinen ja ainutlaatuinen kokemus. Tässä työssä toiminta voi siis olla kaikkea yllä 

mainittua – korostaen ihmisen saamaa yksilöllistä kokemusta tekemästään 

toiminnasta. 

 

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan 

terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen. Toimintaterapian näkemyksen mukaan jokainen on oman 

elämänsä aktiivinen toimija. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää, 

kuten itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, yhteiskunnallista osallistumista 

sekä vapaa-ajan viettämistä ja lepoa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan 

itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja 

sen valintoihin. Arkielämän haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja yhdessä 

asiakkaan kanssa. Toimintaterapian keinoja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi 

voivat olla esimerkiksi apuvälinetarpeen arviointi, asunnonmuutostöiden suunnittelu ja 

arjen toimintojen tai psykososiaalisten taitojen harjoittelu. (Joutsivuo 2005: 228; 

Suomen toimintaterapeuttiliitto ry. 2012.) Toimintaterapialla mahdollistetaan ihmisten 

osallistumista toimintoihin, jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia sekä auttavat olemaan 

osa yhteiskuntaa (Townsend – Polatajko 2007: 372). 

 

Toimintaterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilainen. Toimintaterapeutin 

työnkuva voi vaihdella paljon työyhteisöstä riippuen; usein työtä tehdään 

moniammatillisesti. Keskeisiä työtehtäviä ovat asiakkaan toimintakyvyn arviointi, 

toimintakyvyn edistäminen sekä ohjaus ja neuvonta. Toimintaterapeutti voi myös ohjata 

asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen 

omatoimisuuden tukemiseen. (Joutsivuo 2005: 229; Suomen toimintaterapeuttiliitto ry 

2010.) 
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Moniammatillisuus sosiaali- ja terveysalaan liittyen on käsite, jolle löytyy useita eri 

määritelmiä ja viitekehyksiä määrittelijästä riippuen. (Isoherranen 2012: 19-20). 

Moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata asiakas-/potilaslähtöisenä työskentelynä, 

jossa potilas huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Erilaisen koulutuksen saaneet 

asiantuntijat tuovat yhteistyöhön oman ammatillisen erityisosaamisensa ja toimivat 

yhdessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Ammattilaisten kesken muodostetaan 

yhteinen käsitys asiakkaan tilanteesta; myös asiakas ja hänen läheisensä voivat olla 

tässä mukana. (Isoherranen – Rekola – Nurminen 2008: 34.) Yhteistyöosaaminen pitää 

sisällään toisten asiantuntijoiden arvostamisen ja luottamisen. (Isoherranen ym. 2008, 

16–17). Moniammatillisuus tässä työssä viittaa palliatiivisen hoidon puolella 

työskentelevään useita eri ammattialoja hyödyntävään työryhmään tai tiimiin.  

 

Terveys on Maailman terveysjärjestön WHO:n vuonna 1948 julkaiseman määritelmän 

mukaan ”täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä 

pelkästään sairauden poissaoloa” (WHO 1948). WHO on määritellyt terveyttä 

uudelleen vuonna 1986 Ottawan terveyden edistämisen asiakirjassa, jossa terveys 

nähdään jokapäiväisen elämän voimavarana, eikä elämän päämääränä (WHO 1986). 

Näin ollen terveys näyttäytyy myönteisenä ja toiminnallisena käsitteenä korostaen 

sosiaalisia ja henkilökohtaisia voimavaroja sekä fyysistä toimintakykyä.  

 

Huberin (2011) Britical Medical Journalissa julkaistussa artikkelissa terveyden 

pohtimista on jatkettu: vuonna 2009 joukko kansainvälisiä terveydenhoidon 

asiantuntijoita kokoontui keskustelemaan terveyden uudelleen määrittelemisestä. 

Tämän tuloksena esiteltiin uusi, dynaaminen terveyden määritelmä: ”the ability to adapt 

and self manage in the face of social, physical and emotional challenges”. Sen mukaan 

terveys on siis sopeutumiskykyä elämän haasteissa ja kykyä pärjätä omillaan. (Huber 

2011: 235–237.)  Tässä työssä terveys tarkoittaa nimenomaan jälkimmäistä 

dynaamisempaa määritelmää, joka samalla korostaa ihmisen toimintakykyä, 

elämänlaatua ja henkilökohtaista hyvinvoinnin kokemusta.   

 

Hyvinvointi voidaan toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna määritellä 

kokemukseksi, jonka ihminen saavuttaa sitoutuessaan toimintoihin, jotka ovat 

yhteneväisiä hänen arvojensa ja mieltymystensä kanssa, tukevat toiminnallista 

identiteettiä, suunnitelmia ja tavoitteita sekä toiminnallista kykyä suoriutua itselle 

merkityksellisistä rooleista (Townsend – Polatajko 2007: 374). 
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Elämänlaatu on noussut terveydenhuollossa keskeiseksi käsitteeksi viime 

vuosikymmenenä ja siitä on vähitellen tullut kaiken hoidon päämäärä. Elämänlaatua on 

vaikea määritellä tarkasti, sillä se on aina yksilöllinen ja omakohtainen. Tässä työssä 

toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna elämänlaatu viittaa mahdollisuuteen valita 

ja osallistua toimintoihin, jotka luovat toivoa, synnyttävät motivaatiota, tarjoavat 

merkitystä ja tyytyväisyyttä, luovat näkemystä elämään, edistävät terveyttä, 

mahdollistavat voimaantumisen kokemuksen tai muulla tavalla vaikuttavat 

laadukkaaseen elämään (Townsend – Polatajko 2007: 373).  

 

2.3 Aiempia tutkimuksia toimintaterapiasta palliatiiviseen hoitoon liittyen 
 

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa palliatiivisesta hoidosta tehdyt opinnäytetyöt 

käsittelevät aihetta lähinnä hoitotieteen näkökulmasta, painottuen myös usein 

saattohoitoon. Näissä tutkimuksissa on käsitelty laaja-alaisesti parantumattomasti 

sairaan henkilön hoidossa huomioon otettavia tekijöitä ja tutkittu niin hoitajien, 

potilaiden kuin omaistenkin kokemuksia. Kuitenkaan toimintaterapian osasta 

palliatiivisen hoidon toteutuksessa ei juurikaan löydy suomalaisia tutkimuksia.  

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehdyssä Johanna Vuorisen (2013) 

toimintaterapian opinnäytetyössä ALS:a sairastavan toimintaterapia on tutkittu 

toimintaterapeutin roolia osana ALS-kuntoutusta. ALS on yksi niistä sairausryhmistä, 

jonka voidaan katsoa kuuluvan myös palliatiivisen hoidon piiriin. Tutkimustulosten 

perusteella toimintaterapeutilla on tärkeä rooli moniammatillisen työryhmän jäsenenä 

muun muassa itsenäisen suoriutumisen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen 

mahdollistajana erilaisten toimintaterapian keinoin. 

 

Ruotsissa tehdyt kolme toimintaterapian opinnäytetyötä käsittelevät puolestaan 

toimintaterapiaa suoraan palliatiivisen hoidon sektorilla. Karoliinisessa Instituutissa 

tehty Emma Skoogin ja Maryam Malekin (2008) tutkimus Palliativ vård och arbetsterapi 

– arpetsterapeutens erfarenheter av palliativ vård käsitteli toimintaterapeuttien 

käytännön kokemuksia työskenneltäessä palliatiivista hoitoa saavien henkilöiden 

kanssa. Luleån teknillisessä yliopistossa tehdyssä Christina Jofjärdin ja Elisabeth 

Morinin (2004) opinnäytetyössä Arbetsterapeutiska åtgärder inom den palliativa vården 

– en forskningsöversikt etsittiin puolestaan vastausta siihen, millaisia työtehtäviä 

palliatiivisessa hoidossa työskentelevillä toimintaterapeuteilla on. Myös Örebron 
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yliopistossa tehdyn Annica Adamssonin ja Anneli Wasen (2008) työn Arbetsterapi inom 

palliativ vård tarkoituksena oli selvittää toimintaterapeutin roolia. 

 

Tukholman Karoliinisessa Instituutissa on lisäksi julkaistu Gerd Svidénin (2008) 

väitöskirja Therapeutic aspects of engagement in occupations: in the context of day 

care for older people and patients in palliative care, jonka tavoitteena oli nimetä ja 

kuvailla kroonisesti sairaiden ja palliatiivista hoitoa saavien ikääntyneiden kokemuksia 

toimintaan liittyen. Tutkimustulokset osoittivat, että toimintaan sitoutumisen ja 

osallistumisen kautta voidaan todennäköisesti vaikuttaa hyvinvointiin.   

 

Yhdysvalloissa Toledon yliopistossa Kristen M. Pitzen (2009) on selvittänyt 

palliatiivisessa hoidossa työskentelevien toimintaterapeuttien asenteita, tietoperustaa ja 

osaamista tutkimuksessaan Occupational Therapy and Palliative Care: A Survey of 

Attitudes and Knowledge. Yhdysvaltojen Puget Soundin yliopistossa tehdyn Geae 

Haymakerin (2010) lopputyön The Jobs Teaches You, If You are Open to It: The 

Experiences of Hospice Occupational Therapists tutkimusmielenkiinto kohdistui 

puolestaan saattohoidon toimintaterapeuttien kokemukseen työstään. Vastaavasti 

Kanadan Länsi-Ontarion yliopistossa tehdyssä Anna Lala Parkin (2011) väitöskirjassa 

A phenomenological inquiry into the embodied nature of occupation at end of life on 

käsitelty toimintaterapeuttien osaamista ja erityisesti ikääntyneiden, parantumattomasti 

sairaiden henkilöiden kokemuksia toiminnasta ja sen merkityksestä. 

 

Palliatiivisen hoidon tunnettuutta Suomessa on pyritty edistämään erilaisten 

kehittämisprojektien ja -hankkeiden avulla. Esimerkiksi vuosien 2005–2007 välillä 

toteutettiin Pohjois-Karjalassa Elämänlaatua parantumattomasti sairaille potilaille -

kehittämishanke, jonka aikana kehitettiin uusia toimintamalleja ja hoitoverkostoja sekä 

tuotettiin useita työohjeita palliatiiviseen hoitoon (Myller 2005). Vastaavasti Helsingin 

ammattikorkeakoulu Stadiassa tehty Petri Jalosen vuonna 2006 julkaistu Kotisairaalan 

palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli oli osa palliatiivisen hoidon kehittämistyötä, 

jonka tavoitteena oli tuottaa potilaslähtöinen toimintamalli Porin kaupunginsairaalan 

kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikölle. Toimintamallin avulla kehitettiin kotihoidon 

käytäntöjä, tarkoituksena parantaa palliatiivisen potilaan ja hänen läheistensä 

selviytymistä kotona. 
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Yllä annetut esimerkit jo tehdyistä tutkimuksista osoittavat, että aihetta tutkitaan ja siitä 

ollaan kiinnostuneita, vieläpä melko pitkälti samoista teemoista kuin mitä tässä 

opinnäytetyössä. Seuraavassa alaluvussa esitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön 

tarkoitusta, tavoitetta ja tutkimuskysymyksiä. 

 

2.4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Kevään ja syksyn 2013 aikana työelämäyhteistyökumppanin kanssa käytyjen 

keskustelujen ja yhteisen pohdinnan myötä opinnäytetyön aihetta päädyttiin 

käsittelemään kirjallisuuskatsauksen keinoin. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää 

toimintaterapeutin roolia osana palliatiivisen hoidon moniammatillista tiimiä ja 

tarkastella toimintaterapiainterventioiden sisältöä sekä sitä, millaisesta osaamisesta 

työssä on hyötyä. Tarkoituksena on koota tieto yhteen paitsi 

työelämäyhteistyökumppanin eli Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen, myös 

muiden aiheesta kiinnostuneiden luettavaksi. Alustavien tutkimusten ja aiheeseen 

syventymisen myötä havaittiin, että toimintaterapeutit määritellään useassa maassa 

olennaiseksi osaksi palliatiivisen hoidon moniammatillista tiimiä – kuitenkaan näin ei 

vielä ole Suomessa.  

 

Tutkimusten perusteella toiminta ja merkitykselliseen toimintaan osallistuminen 

parantaa henkilökohtaista terveyden ja hyvinvoinnin kokemusta ja on siksi tärkeä osa 

elämää sen kaikissa vaiheissa (esim. Law – Steinwender – Leclair 1998: 81–91). Me 

kaikki olemme toimintaterapian näkemyksen mukaan toiminnallisia olentoja eikä tarve 

toimia ja tuntea itsensä tarpeelliseksi sekä tuottavaksi koskaan lakkaa –  

puhumattakaan tarpeestamme olla mukana sosiaalisia kontakteja tarjoavassa 

toiminnassa. Parantumattomasti sairaan elämässä se, miten laadukkaaksi hän kokee 

elämänsä ja kuinka korkealle tasolle hän hyvinvointinsa määrittelee riippuu yksilöstä. 

Jäljellä oleva toimintakyky on usein tärkeämpää kuin itse sairaus. Parantumattomasti 

sairaan elämässä toimintakyky ja elämänlaatu koostuvat monesti hyvin pienistä 

asioista. Toimintaterapeuteilla on taitoa huomioida ihminen kokonaisvaltaisesti ja tukea 

sairastunutta yksilöllisten tarpeiden mukaan niin, että mahdollisuus itselle tärkeisiin 

toimintoihin ja rooleihin voi jatkua sairauden asettamista rajoista huolimatta.  

 

Viime aikoina myös palliatiivisen kuntoutuksen (palliative rehabilitation) -käsitteen 

käyttö on näyttänyt niin kansainvälisissä tutkimuksissa kuin aiheeseen liittyvissä 



12 

 

 

  

 

 

keskusteluissakin kasvaneen (esim. Schleinich – Warren – Nekolaichuk –  Kaasa – 

Watanabe 2008; Javier – Montegnini 2010; Kasven-Gonzales – Souverain – Miale 

2010). Palliatiivisen kuntoutuksen puolesta puhuvat sosiaali- ja terveysalojen 

ammattilaiset peräänkuuluttavat uudenlaisia tapoja ajatella parantumattomasti sairaan 

ihmisen hoitoa kuntoutuksellisista näkökulmista – tämä avaa myös toimintaterapeuteille 

uudenlaisia näkymiä.  

 

Lääkintäneuvos ja saattohoidon uranuurtaja Carl-Erik Vaeneberg (2013) on vastikään 

julkaistussa kirjoituksessaan ilmaissut toiveensa siitä, että kaikkialla Suomessa olisi 

mahdollista saada elämän viime vaiheessa hyvää ja huolehtivaa hoitoa. Vaenebergin 

mukaan palliatiivinen hoito on paljon muutakin kuin pelkkä lääkitys. Hän korostaa koko 

hoitotiimin merkitystä laadukkaan palliatiivisen hoidon saavuttamiseksi. Toteutuakseen 

tämä vaatisi sitä, että kaikki sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ammattiryhmät 

paneutuisivat parantumattomasti sairaiden hoitoon, mukaan lukien toimintaterapeutit. 

(Vaeneberg 2013: 63.)  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on pyrkiä saamaan aiempaa tutkimustietoa hyödyntämällä 

kokonaiskuva siitä, missä määrin toimintaterapiaa hyödynnetään palliatiivisen hoidon 

osana. Tavoitteena on myös herättää ajatuksia ja avata keskustelua siitä, miten 

toimintaterapeutit voisivat omalla työpanoksellaan ja ammattitaidollaan osallistua 

palliatiivisen hoidon moniammatilliseen tiimityöhön. Kun palliatiivisen hoidon ja sitä 

saavien potilaiden parissa työskentelevät ammattilaiset avaavat omia ajattelukanaviaan 

kohti laajempaa moniammatillista yhteistyötä, hyötyvät tästä työntekijöiden itsensä 

lisäksi lopulta ennen kaikkea potilaat sekä heidän läheisensä.  

 

Toimintaterapian käytöstä palliatiivisen hoidon osana etsitään tutkimustietoa eri 

lähteistä ennalta määriteltyjen tutkimuskysymysten mukaisesti: 

 

1. Mikä on toimintaterapeutin työnkuva/rooli palliatiivisen hoidon 

moniammatillisessa tiimissä? 

 

2. Millaista erityisosaamista palliatiivisessa hoidossa työskentelevillä 

toimintaterapeuteilla on suhteessa muihin ammattiryhmiin?  
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3. Mihin ihmisen toiminnallisuuden osa-alueeseen palliatiivisen hoidon 

toimintaterapiainterventiot kohdentuvat? 

 

Alustavien tiedonhakujen mukaan aihetta käsittelevissä tutkimuksissa käytetään 

palliatiivisen hoidon -käsitteen (palliative care) yhteydessä myös muita saman 

suuntaisia nimityksiä, kuten loppuelämän hoito (end-of-life care), saattohoito (hospice 

care) ja palliatiivinen kuntoutus (palliative rehabilitation). Käsitteiden monimuotoisuus 

on otettu huomioon aineiston keruussa; palliative care -käsitteen täytyy näin ollen 

esiintyä lopulliseen katsaukseen päätyvissä tutkimuksissa. Seuraavassa luvussa 

keskitytään palliatiivisen hoidon käsittelyyn tarkastellen sen kokonaisuutta eri 

ulottuvuuksineen. 

 

3 Palliatiivinen hoito 
 

Tässä luvussa esitellään palliatiivisen hoidon kokonaisuutta eri ulottuvuuksineen ja 

tarkastellaan hoidon historiallisia lähtökohtia sekä kehityslinjoja. Lisäksi käsittelyssä 

ovat palliatiivisesta hoidosta hyötyvät henkilöt, palliatiivisen hoidon moniammatillinen 

toteutus ja kuntoutuksellinen näkemys sekä palliatiivisen hoidon tulevaisuuden 

näkymät Suomessa. 

 

3.1 Palliatiivisen hoidon kokonaisuus ja ulottuvuudet 
 

Maailman terveysjärjestö WHO:n (2007) julkaiseman määritelmän mukaan 

palliatiivinen hoito tarkoittaa seuraavaa:  

 
”Palliatiivinen hoito on lähestymistapa, joka parantaa parantumattomasti sairaan 
ja hänen perheensä elämänlaatua. Se perustuu kärsimyksen ehkäisemiseen ja 
lievittämiseen kivun sekä muiden fyysisten, psykososiaalisten ja eksistentiaalisen 
ongelmien varhaisen tunnistamisen, ennaltaehkäisyn ja lievityksen keinoin.” 

 

WHO:n mukaan palliatiivinen hoito lievittää kipuja ja muita vaikeita oireita. Sen 

lähestymistapa vahvistaa elämää ja pitää kuolemaa normaalina tapahtumana. Se ei 

yritä nopeuttaa eikä hidastaa kuolemista. Se liittää potilaan hoitoon myös 

psykososiaalisen ja hengellisen ulottuvuuden. Se tarjoaa tukijärjestelmän, joka auttaa 

potilasta elämään mahdollisimman aktiivista ja täyttä elämää kuolemaan asti. Se tukee 
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myös perhettä potilaan sairauden aikana ja auttaa sitä selviytymään surutyössä. Se 

käyttää tiimityötä vastatakseen potilaan ja perheen tarpeisiin. Palliatiivinen hoito 

parantaa elämänlaatua ja voi vaikuttaa positiivisesti sairauden kulkuun. Sitä voidaan 

soveltaa sairauden alkuvaiheesta lähtien yhdistettynä muihin hoitoihin, joiden 

tarkoituksena on pidentää elämää. (WHO Definition of Palliative Care 2007.) 

Palliatiivinen hoito on todennäköisesti ainoa käsite, joka on saanut osakseen näinkin 

laajan ja monimuotoisen määritelmän kuin edellä esitetty. Toisaalta laaja määritelmä 

kuvaa erittäin hyvin sitä, miten hankalasti hahmotettava ilmiö palliatiivinen hoito 

ylipäätään on. 

 

Asiaa ei myöskään selkeytä se tosiasia, että niin tutkimuskirjallisuudessa kuin 

arkikielessäkin palliatiivisen hoidon käsitettä käytetään rinnakkain esimerkiksi 

saattohoidon kanssa, toisinaan niitä saatetaan jopa pitää toistensa synonyymeina. 

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, kuten jo alaluvussa 2.2 

kerrottiin. Kun ihminen sairastuu, hän saa hoitoa, jonka tarkoitus on parantaa 

pysyvästi. Tällöin puhutaan kuratiivisesta hoidosta. Tapauksissa, joissa sairauteen ei 

ole saatavilla parantavaa hoitoa, siirrytään tarjoamaan palliatiivista hoitoa eli oireita 

lievittävää, jolloin hoidon painopiste siirtyy elämänlaadun ylläpitoon. Erilaisia 

hoitopäätöksiä tehdessä potilaalle on kerrottava hoidon tavoite kunnioittaen samalla 

hänen autonomiaa ja oikeutta itseään koskevaan päätöksentekoon (Vainio – Hietanen 

– Pitkälä – Moilanen 2004: 20; Cameron-Taylor 2012: 6).  

 

Palliatiivinen hoito ei näin ollen ole ajallisesti sidoksissa kuoleman läheisyyteen, vaan 

hoito voi kestää useita vuosia (Rimpiläinen – Akural 2007: 324–325). Sairauden 

edettyä lopulta jossain vaiheessa niin pitkälle, ettei ennustettavissa olevaa elinaikaa ole 

jäljellä kuin esimerkiksi muutama kuukausi, viikko tai päivä, käytetään hoidosta 

nimitystä saattohoito. Palliatiivinen hoito tukee elämää ja pitää kuolemaa siihen 

kuuluvana normaalina prosessina. Se auttaa sairastunutta elämään mahdollisimman 

aktiivisesti kuolemaansa asti, tukien samalla läheisiä selviytymään paitsi sairauden 

aikana myös kuoleman jälkeen (Rimpiläinen – Akural 2007: 325; Cameron-Taylor 

2012: 2). Kuviossa 1. palliatiivisen hoidon kokonaisuutta on pyritty avaamaan 

helpommin hahmotettavaksi.  
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Kuvio 1. Palliatiivisen hoidon kokonaisuus (mukaillen Vainio ym. 2004) 

 

 

Palliatiivisesta hoidosta keskusteltaessa korostetaan sen kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa. Tässä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa ihminen jaetaan kuvion 

2 mukaisesti yleensä neljään eri ulottuvuuteen: fyysinen, psykososiaalinen, 

emotionaalinen ja henkinen/spirituaalinen (Aitken 2009: 3; Watson – Lucas – Hoy 

2009: 216; Baldwin – Greenwood 2011: 87–88; IAHPC 2013; Kwak – Collet 2013: 25–

27, 37; Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry. 2013d).  

 

  
 
Kuvio 2. Palliatiivisen hoidon ulottuvuudet – kokonaisvaltainen ihmiskuva 

palliatiivista 
hoitoa saava 

henkilö 

fyysinen 

psykososiaalinen 

emotionaalinen 

henkinen/ 
spirituaalinen 

kuratiivinen eli 
parantava hoito 
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Yksilöllinen, asiakaslähtöinen ja holistinen lähestymistapa edellyttää erilaisten 

mahdollisuuksien tarjoamista sairauden asettamista rajoista huolimatta. Laadukkaan 

hoidon edellytys on, että parantumattomasti sairaan ympärillä oleva hoitohenkilökunta 

tutustuu hoidettavaansa ja hänen sairaushistoriaansa, perheeseensä, voimavaroihinsa, 

tarpeisiinsa sekä toiveisiinsa. Työskentelyssä tarvitaan monesti sairastuneen kanssa 

käytävää keskustelua ja yhteispohdintaa jäljellä olevien voimavarojen 

hyödyntämisestä. Palliatiivisen hoidon kokonaisvaltainen ihmiskuva ja kuviossa 2 

esitetty jaottelu muistuttaa toimintaterapiassa paljon käytettyä Kanadalaista 

toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallia (CMOP-E), jota käsitellään myöhemmin tässä 

työssä luvussa 5 Toimintaterapian teoreettiset lähtökohdat. 

 

Fyysinen ulottuvuus pitää sisällään kaikki ne moninaiset oireet, joita 

parantumattomissa tai pitkälle edenneissä sairauksissa esiintyy. Tällaisia ovat muun 

muassa kivut, hengenahdistus ja pahoinvointi. Fyysisten oireiden hoito on erittäin 

tärkeää, sillä sen avulla voidaan lievittää inhimillistä kärsimystä. Kun oireet helpottuvat 

eivätkä ole elämän keskiössä, pystyy sairastunut paremmin nauttimaan jäljellä olevasta 

ajasta. (Mattila 2010: 41.) 

 

Fyysisten oireiden lisäksi voidaan puhua myös psyykkisen kivun esiintymisestä 

(Baldwin – Greenwood 2009: 89). Psykososiaalinen tuki on siksi tarpeen ihmisen 

sairastuttua vakavasti. Sairastumisen psykososiaaliset vaikutukset ovat moninaisia ja 

voivat ulottua usealle eri elämän osa-alueelle. Pelon, masennuksen ja ahdistuksen 

tunteet ovat yleisiä. Myös vuorovaikutussuhteet perheenjäsenten ja muiden läheisten 

kanssa saattavat muuttua.  

 

Psykososiaalinen tuki voi esimerkiksi pyrkiä kohentamaan sairastuneen itsetuntoa, 

auttamaan sairastunutta hyväksymään muuttunutta kehonkuvaansa ja toimintakykyään 

sekä lisäämään kontrollin tunnetta omasta elämästä. Sairastuneen sosiaalisia suhteita 

pyritään edistämään, ylläpitämään ja tukemaan. Sairastunutta, hänen perhettään ja 

ystäviään voidaan myös auttaa kommunikoimaan toistensa kanssa 

tarkoituksenmukaisemmin. Lisäksi erilaisten selviytymiskeinojen opettaminen voi olla 

psykososiaalisen tuen osana. (NICE 2004: 74–90; National Consensus Project for 

Quality Palliative Care 2009: 38, 45.)  
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Emotionaalisessa ulottuvuudessa korostuvat empatia ja välittäminen. Se on tilanteissa 

mukana elämistä, turvana olemista ja molemminpuolisen luottamuksen synnyttämistä 

ja välittämistä. Se on myös myötätuntoa ja rohkaisua epävarmoissa tilanteissa. (Mattila 

2011: 24–26, 83–84.) Emotionaalisen tuen tarve on sairauden edetessä jatkuvaa ja 

tuen saanti auttaa suuresti myös sairastuneen läheisiä jaksamaan kaiken huolen, 

epävarmuuden ja surun keskellä. Perheenjäsenten tuen tarpeet liittyvät 

henkilökohtaisen jaksamisen ja selviytymisen tukemiseen, positiivisen ilmapiirin ja 

toivon ylläpitämiseen sekä perheenjäsenten välisten suhteiden ja roolimuutosten 

käsittelyyn (Mattila 2011: 26). 

 

Ihmisen henkinen ulottuvuus nousee monesti merkittävään osaan silloin, kun kuoleman 

uhan joutuu kohtaamaan omasta sairastumisestaan käsin. Tuolloin ihmiset saattavat 

alkaa pohtia elämän suuria kysymyksiä omasta olemassaolostaan, identiteetistään ja 

elämän tarkoituksesta. Sairastuneen ajatukset voivat liittyä uskonnollisiin arvoihin tai 

ainoastaan henkisyyden ja henkisten asioiden tiedostamiseen. Henkisyyden 

tukemisessa oleellista on kuunnella sairastuneen kokemuksia ja ajatuksia elämään 

liittyen, vahvistaa ihmisyyttä sekä suojella sairastuneen arvokkuutta, oman arvon 

tuntoa ja identiteettiä (NICE 2004: 95–100; National Consensus Project for Quality 

Palliative Care 2009: 49). Jokaisen henkilökohtaista uskonnollisuutta tai 

uskonnottomuutta on myös kunnioitettava. Monesti hoitotyöryhmässä työskentelee tätä 

varten pappi tai muu sielunhoitaja. Seuraavassa alaluvussa kerrotaan tarkemmin 

palliatiivisen hoidon taustasta ja kehityslinjoista. 

 

3.2 Palliatiivisen hoidon tausta ja kehitys 
 

Lääketieteen kehittymisen seurauksena yhä useampia kuolemaan johtavista 

sairauksista opittiin hoitamaan siten, että potilas parantui kokonaan ja välitön kuoleman 

uhka siirtyi tuonnemmaksi. Toisaalta osa sairauksista johti ja johtaa edelleenkin elämän 

päättymiseen. Stevens, Jackson ja Milligan (2009) kirjoittavat tästä lääketieteessä ja 

sairauksien hoidossa tapahtuneesta nopeasta kehityksestä, joka nosti 1900-luvun 

puolivälissä lopulta huolen myös siitä, miten käy heille, joita lääketiede ei voikaan 

parantaa ja pelastaa. Tuolloin lääkärien mielenkiinto kuolevia potilaita kohtaan katosi, 

koska kuolevien auttamiseksi ei lääketieteen näkemysten mukaan ollut enää mitään 

tehtävissä – lääkärit keskittyivät ainoastaan potilaan paranemiseen. Hiljalleen 
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ymmärrys keho–mieli-yhteydestä sekä potilaan arvokkuudesta ja 

itsemääräämisoikeudesta kuitenkin kasvoivat. (Stevens ym. 2009: 6.)  

 

Kaikki tämä herätti 1960-luvulla muun muassa Isossa-Britanniassa paljon keskustelua 

ja huolta kuolemisen tavasta sekä toisinaan kärsimyksiä lisäävästä elämän 

tarpeettomasta pitkittämisestä. Lopulta yhteiskunnallinen keskustelu johti Britanniassa 

niin sanotun hospice-liikkeen syntyyn ja ensimmäisten parantumattomasti sairaiden 

potilaiden saattohoitokotien perustamiseen, joista ensimmäinen avattiin Lontoossa 

vuonna 1967 hospice-liikkeen pioneerina pidetyn Dame Cicely Saundersin toimesta. 

Perustetut saattohoitokodit tähtäsivät parantumattomasti sairaiden potilaiden oireiden 

lievittämiseen ja kokonaisvaltaiseen huomioimiseen sekä näiden arvokkuuden 

säilyttämiseen. (Heikkinen – Kannel – Latvala 2004: 19; Vainio – Leino – Eckerdal 

2004: 43–44; Stevens ym. 2009: 5–9.) Vähitellen nämä ajatukset levisivät myös 

muualle maailmaan, tullen Suomeen 1980-luvun kuluessa. Suomen ensimmäinen 

saattohoitokoti perustettiin Tampereelle vuonna 1988. (Vainio ym. 2004: 45, 47.) 

Seuraavassa alaluvussa esitellään palliatiivisesta hoidosta hyötyviä potilasryhmiä. 

 

3.3 Palliatiivisesta hoidosta hyötyvät potilasryhmät 
 

Kuten jo alaluvussa 3.1. todettiin, voivat palliatiivista hoitoa tarvitsevien henkilöiden 

oireet olla hyvin monenlaisia aina fyysisistä psyykkisiin. Sairauksien oirekuvat ovat 

erilaisia, samoin kuin sairauksien eteneminen. Tästä syystä palliatiivista hoitoa 

tarvitsevien ja siitä hyötyvien eksakti määrittely on haastavaa. 

 

Palliatiivisen- ja saattohoidon asiantuntijan, ylilääkäri ja Terhokodin johtaja Juha 

Hännisen (2006) mukaan, palliatiivista hoitoa on annettu enimmäkseen levinnyttä 

syöpää sairastaville henkilöille. Suomessa palliatiivista hoitoa saavien syöpäsairaiden 

osuus on 95 % (Centeno – Lynch – Donea 2013: 112). Lähitulevaisuudessa tilanne 

tulee kuitenkin olemaan täysin toinen väestön ikääntymisen, muuttuvan 

perherakenteen ja muuttuvan sairauskirjon perusteella. Väestön ikääntyessä myös 

erilaiset degeneratiiviset ja krooniset sairaudet tulevat lisääntymään. (Hänninen 2006: 

11.)  

 

Syöpäsairauksien ohella on kuitenkin suuri joukko muita sairausryhmiä, joiden voidaan 

katsoa hyötyvän oireita lievittävästä ja elämänlaatua ylläpitävästä hoidosta. 
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Esimerkkejä palliatiivisesta hoidosta hyötyvistä henkilöistä ovat sydän- ja 

verisuonitauteja sekä kroonisia keuhko-, maksa- ja munuaissairauksia sairastavat. 

Lisäksi erilaisia neurologisia sairauksia, MS-tautia, Parkinsonin tautia ja 

motoneuronisairauksia kuten ALS:a sairastavat hyötyvät hoidosta. Uusimmissa 

tutkimuksissa on myös todettu, että palliatiivisen hoidon lähestymistapaa voidaan 

käyttää hoidettaessa dementoivia sairauksia sekä HIV-infektiota ja AIDS-oireita. 

(Vainio ym. 2004: 21–25; Vainio – Syrjänen – Laaksovirta 2004: 163–180; Watson ym. 

2009a: 653–654; Mattila 2010: 38; Cameron-Taylor 2012: 2; Saarto 2013: 188–189; 

Murtagh, Fliss E.M. ym. 2014: 54.) Koska sairauksien eteneminen on erilaista, 

vaihtelee silloin myös annettava hoito sisällöltään. Kuitenkin kaikissa edellä mainituissa 

tapauksissa palliatiivisella hoidolla voidaan vaikuttaa jokaisen elämänlaatuun – 

päämäärä on sama, ainoastaan keinot erilaisia. 

 

Oikeutta saada palliatiivista hoitoa voidaan perustella suoraan laista käsin. Esimerkiksi 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sanoo, että jokaisella on oikeus ilman 

minkäänlaista syrjintää saada terveydentilansa edellyttämää ja laadultaan hyvää 

terveyden- ja sairaanhoitoa. Myös valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen 

neuvottelukunnan ETENE:n työryhmäraportissa (2003) sekä muutama vuosi sitten 

annetuissa valtakunnallisissa saattohoitosuosituksissa (STM 2010a) korostetaan 

kuolevan ihmisen ja potilaan ihmisarvoa, inhimillisyyttä, itsemääräämisoikeutta sekä 

oikeutta hyvään hoitoon myös silloin, kun parantavaa hoitoa ei ole olemassa.  

 

Pohdittaessa palliatiivisen hoidon piiriin kuuluvia potilas-/asiakasryhmiä on syytä 

huomioida ihminen kokonaisuutena – fyysiset oireet eivät saa nousta ainoaksi 

huomioitavaksi tekijäksi. Kuolemaa lähellä olevat ihmiset läheisineen saattavat 

määritellä hyvinvointinsa toisin kuin niin kutsutut terveet ihmiset. Fyysisiä oireita 

tärkeämmiksi voivat tulla elämän merkitykseen ja arvokkuutteen liittyvät kysymykset. 

Toisaalta myös ne, joilla ei ole sen suurempia fyysisiä tai psyykkisiä oireita, saattavat 

yhtä lailla kokea elämänsä merkityksettömäksi ilman itsemääräämisoikeutta ja -

mahdollisuuksia. 

 

Kuten muissakin asiakasryhmissä, myös palliatiivista hoitoa saavien henkilöiden 

joukossa on taustoiltaan hyvin monenlaisia ihmisiä. Palliatiivisessa hoidossa on 

tärkeää huomioida esimerkiksi uskontoon, etnisyyteen ja kulttuuriin liittyvät tekijät 

(Matzo – Sherman 2001: 92; Bullock 2011: 83–84; The WPCA 2014: 8). Ihmisten 
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yksilöllisyyttä ja heidän henkilökohtaista näkemystään erityisesti kuolemaan liittyvissä 

kysymyksissä tulee kunnioittaa. Kuolemasta puhuminen ja se, millaista hoitoa 

parantumattomasti sairas omasta mielestään tarvitsee tai minkälaisessa ympäristössä 

hän toivoo sitä saavansa, vaihtelee suuresti kulttuurisesta taustasta riippuen. 

 
Vaikka tässä työssä mainittujen potilasryhmien tarve palliatiiviseen hoitoon on jo 

useissa eri tutkimuksissa tiedostettu, ei tällä hetkellä ole täysin selvää vastausta siihen, 

minkä tautien hoidossa ja missä vaiheessa palliatiivinen hoito olisi paikallaan (Vainio 

ym. 2004: 21). Palliatiivista hoitoa saavien henkilöiden hoitopolut ovat erilaisia yksilöstä 

riippuen. Hoitoon saattaa kuulua eripituisia hoito- ja seurantajaksoja 

erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa (Hyvä 

saattohoito Suomessa 2010: 11). Parantumattomasti sairaan yhtenä vaihtoehtona voi 

myös olla kotisairaala (Heiskanen-Haarala n.d.; Jalonen 2006). Hännisen (2006: 22) 

mukaan palliatiiviseen hoitoon keskittyneellä lääketieteen alalla ei ole omaa tautialuetta 

eikä kohde-elintä. Tästä syystä voidaankin todeta, ettei palliatiivisen hoidon 

saatavuuden tulisi olla riippuvainen diagnoosista, ja että hoitoa tulisi saada muun 

hoidon ohella kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Seuraavassa alaluvussa kuvaillaan 

sitä, mitä palliatiivisen hoidon moniammattillisuus on. 

 

3.4 Moniammatillisuudella hyvää hoitoa 

 

Palliatiivisen hoidon toteutus edellyttää moniammatillista lähestymistapaa (WHO 2007; 

Cameron-Taylor 2012: 13–14), sillä sairastuneen hoito ja hänen omaistensa tukeminen 

vaativat monenlaista ammattitaitoa ja keskinäistä yhteistyötä. Moniammatillisten 

työryhmien kokoonpanot vaihtelevat muun muassa sen mukaan, missä kontekstissa 

kulloinkin toimitaan. Useimmiten työryhmään kuuluu sairastuneen ja hänen perheensä 

lisäksi lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja pappi/sairaalateologi sekä hoitoon 

osallistuvat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Näiden lisäksi mukana ovat tarvittaessa 

esimerkiksi psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja ravitsemusterapeutti. 

(Hinkka 2004: 327–328; Vainio 2004: 341; Aitken 2009: 5–16; Cameron-Taylor 2012: 

13–16; Gamino – Bevins 2013: 4; Hiroto – Kasl-Godley 2013: 76–77.) Suomessa 

palliatiivisen hoidon työryhmät ovat moniammatilliselta koostumukseltaan yleensä 

selvästi pienempiä kuin tutkimuskirjallisuudessa mainitut. 
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Huomionarvoista on, että muun muassa Kansainvälisen palliatiivisen ja saattohoidon 

yhdistys IAHPC:n (International Association for Hospice & Palliative Care) mukaan 

toimintaterapeutin tulisi ideaalitilanteessa olla aina osa työryhmää – oli konteksti mikä 

tahansa (IAHPC 2013). Toimintaterapeutin tärkeys moniammatillisen työryhmän sisällä 

on huomioitu myös useissa muissa lähteissä ja monien maiden palliatiivisen hoidon 

järjestämisen kansallisissa suosituksissa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa toimintaterapeutit ovat poikkeuksetta osa palliatiivien hoidon 

moniammatillista tiimiä (NICE 2004; National Consensus Project for Quality Palliative 

Care 2009).  Näissä maissa toimintaterapeutit työskentelevät laaja-alaisesti erilaisissa 

palliatiivista hoitoa toteuttavissa paikoissa kuten esimerkiksi päivätoimintakeskuksissa, 

palliatiivisen hoidon klinikoilla ja yksiköissä, saattohoitokodeissa tai kotisairaanhoidon 

palveluissa. 

 

Cameron-Taylor (2012) toteaa, ettei moniammatillisen tiimin työntekijöiden 

erikoisosaamista valitettavasti aina osata hyödyntää eikä tarvetta tunnistaa. Hänen 

mukaansa toimintaterapialähetteiden kirjoittamisen tulisi kuitenkin olla rutiininomaista 

aina uuden asiakkaan tullessa palliatiivisen hoidon piiriin. (Cameron-Taylor 2012: 16.) 

Toimintaterapeutin kerrotaan muun muassa tekevän apuvälinearviointeja, auttavan 

sairastunutta löytämään vaihtoehtoisia tapoja suoriutua jokapäiväisestä elämästään ja 

tukevan sairastuneen lisäksi hänen läheisiään uuteen tilanteeseen sopeutumisessa 

(Aitken 2009: 6–7). 

 

Jokaisella palliatiivisen hoidon moniammatillisen tiimin jäsenellä on oma 

erikoisosaamisensa, mutta samalla on tärkeä muistaa, että toisinaan rooleissa on 

havaittavissa jonkin verran päällekkäisyyttä. Jotta palliatiivista hoitoa saavien 

henkilöiden ja heidän läheistensä tarpeet tulevat huomioiduiksi, on eri ammattialojen 

edustajien välisen keskustelun ja toiminnan oltava avointa. Jokaisen työntekijän tulisi 

myös jakaa muille omasta tietotaidostaan ja osaamisestaan sekä kunnioittaa toinen 

toistaan, jotta hoito toteutuisi aidosti yhteistyötä tehden. Kaikkien työryhmän jäsenten 

tulisi olla tietoisia niin omista kuin toistensakin rooleista hoidon laadun varmistamiseksi. 

(Heikkinen ym. 2004: 126–129; Cox – James 2008: 554–555, 563; Aitken 2009: 5; 

Mattila 2010: 109–111; Jones – Bunnell 2011: 173; Woodhouse 2011: 36; Cameron-

Taylor 2012: 17.)  
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Heikkisen ym. (2004) mukaan toimintakykyisen tiimin esteenä voivat olla eri 

ammattiryhmien väliset näkemyserot ja vastuukysymyksiin liittyvät epäselvyydet sekä 

erilaiset näkemykset toimintatavoista. Tärkeintä kuitenkin on, että potilaalla olisi 

vierellään tuttu hoitotiimi, jonka jokainen jäsen tuntee potilaan elämänhistorian ja 

tiedostaa hänen tarpeensa. (Heikkinen ym. 2004: 128.) Nykyinen hoitojärjestelmä 

asettaa haasteita hyvälle tiedonkululle ja aidosti eri ammattialojen ylittävälle 

yhteistyölle, kun hoitoa saavat henkilöt kohtaavat hoitojensa aikana jatkuvasti eri 

lääkäreitä ja muita työntekijöitä.  

 

3.5 Hoitoa vai kuntoutusta? 
 

Viime aikoina palliatiivisen hoidon rinnalle on noussut myös palliatiivisen kuntoutuksen 

käsite (palliative rehabilitation). Kuntoutumisesta tai kuntoutuksesta puhuttaessa 

törmätään usein käsitteiden laajuuteen ja epäselvyyteenkin. Kuntoutuksen 

yksiselitteinen määrittely on siksi hankalaa.  Sen voidaan esimerkiksi katsoa 

tähtäävään toimintakyvyn palauttamiseen tai toimintakyvyn ylläpitoon. Tämän vuoksi 

kuntoutuksen perinteisen näkemyksen ei välttämättä katsota soveltuvan käytettäväksi 

palliatiivisen hoidon kontekstissa. Palliatiivista hoitoa saavan henkilön fyysinen 

toimintakyky heikkenee sitä mukaa kuin sairaus etenee. Sairautta edeltänyttä 

toimintakykyä ei siten koskaan saada palautettua tai vakiinnutettua jollekin tietylle 

ylläpitoa vaativalle tasolle.  

 

Kuitenkin oikeanlaisten interventioiden avulla esimerkiksi liikkuvuutta ja toiminnallisia 

kykyjä voidaan ylläpitää niin, että palliatiivista hoitoa saavan henkilön on mahdollista 

pysyä itsenäisenä sairauden edetessä niin pitkään kuin mahdollista (Jones – Bunnell 

2011: 170–171). Palliatiivisen hoidon kuntoutuksen tavoitteena ei siis ole palauttaa 

toimintakykyä sairautta edeltäneelle tasolle, vaan pikemminkin säilyttää elämänlaatu 

erilaisin ylläpidollisin ja korvaavin menetelmin, niin että sairastuneen on mahdollista 

saada kontrolli omasta elämästään. Tämän perusteella kuntoutuksellinen ote soveltuu 

siten myös palliatiivisen hoidon potilaiden kanssa käytettäväksi. 

 

Sekä Watson ym. (2009a) että Jones ja Bunnell (2011) kirjoittavat potilaan 

sitoutumisen kuntoutusprosessiin olevan ensisijaisen tärkeää. Potilaita tulisi siksi 

rohkaista tunnistamaan omia tarpeitaan kuntoutustavoitteita määriteltäessä. 

Tavoitteena on, että sairastunut voisi sairautensa asettamissa rajoissa olla 
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mahdollisimman itsenäinen, elää täyttä elämää ja sitä kautta tuntea olevansa 

hyödyllinen, luova ja arvostettu. (Watson ym. 2009a: 757; Jones – Bunnell 2011: 172.)  

 

Palliatiivisen kuntoutuksen näkemys on jo muutamassa maassa otettu huomioon muun 

muassa erilaisissa ohjeistuksissa ja palvelujen järjestämisessä. Isossa-Britanniassa 

julkaistun suosituksen (NICE 2004) mukaisesti kuntoutuksen tulisi olla mahdollista 

kaikille palliatiivista hoitoa saaville henkilöille riippumatta siitä, missä vaiheessa heidän 

sairautensa on (NICE 2004: 134–146). Palliatiivisen kuntoutuksen onnistuminen 

perustuu kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen sekä realististen ja saavutettavissa olevien 

tavoitteiden asettamiseen. Se vaatii tekijöiltään moniammatillista työotetta ja 

sopeutumista alati muuttuviin tilanteisiin, sillä varsinkin sairauden edetessä 

kuntoutustavoitteita ja -suunnitelmaa saatetaan joutua muuttamaan päivittäin, joskus 

jopa tuntien sisällä. (Jones – Bunnell 2011: 173; Watson ym. 2009a: 758–759.)  

 

Yksi esimerkki moniammatillisesta palliatiivista kuntoutusta tarjoavasta yksiköstä löytyy 

Kanadan Ottawasta, jossa parantumattomasti sairaille on kehitetty 8-viikkoinen 

palliatiivisen kuntoutuksen jakso. Kyseiseen kuntoutusjaksoon sisältyy laaja-alainen 

moniammatillinen alkuarviointi (mukaan lukien toimintaterapeutin arviointi), jonka 

perusteella sairastuneelle luodaan yksillöllisistä tarpeista rakentuva 

kuntoutussuunnitelma. (Department of Medicine in Ottawa 2010.) 

 

Kuten yllä mainittu esimerkki osoittaa, on palliatiivisen hoidon kuntoutus 

kokonaisvaltaista ja voi toteutua eri hoitoympäristöissä kaikissa sairauden vaiheissa. 

Kuntoutuksellinen ote on palliatiivisessa hoidossa yhtä tärkeää kuin muillakin 

lääketieteen aloilla, ja siksi parantumattomasti sairailla tulisi olla samat 

kuntoutusmahdollisuudet kuin muillakin potilasryhmillä (Jones – Bunnell 2011: 173). 

Tällaisessa kuntoutusta korostavassa lähestymistavassa myös toimintaterapeuttien 

osallistuminen ja näkyvyys palliatiivisen hoidon piirissä voivat lisääntyä. Samalla 

monen palliatiivisesta hoidosta hyötyvän henkilön on mahdollista päästä nykyistä 

aikaisemmin tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Kuten Doyle ym. (2004) ovat 

todenneet, on palliatiivinen kuntoutus parhaimillaan sitä, että kuoleva ihminen 

muuntautuu takaisin eläväksi ja palautuu potilaasta jälleen omaksi yksilölliseksi 

itsekseen (Doyle – Hanks – Chenry – Calman 2004: 3). 
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3.6 Palliatiivisen hoidon näkymät Suomessa 
 

Suomessa palliatiiviisen hoidon tunnettuutta ja kehittämistyötä tekee Suomen 

Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen lisäksi myös vuonna 2003 perustettu Suomen 

Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys, jonka tavoitteena on saada palliatiivinen hoito 

osaksi julkista terveydenhuoltojärjestelmää tasavertaisen hoidon turvaamiseksi 

(Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys ry. n.d.).  

 

Euroopan tasolla palliatiivisen hoidon edistämistyötä on tehnyt Euroopan palliatiivisen 

hoidon yhdistys EAPC (European Association for Palliative Care), jonka missiona on 

kehittää ja tukea palliatiivisen hoidon toteutumista Euroopassa tiedonvälityksen, 

opetuksen ja tutkimuksen avulla. Kuten jo johdannossa todettua, EAPC:n (2013) 

selvityksen mukaan Suomi on palliatiivisen hoidon järjestämisessä kaukana monesta 

muusta Euroopan maasta. Tällä hetkellä palliatiivista- ja saattohoitoa ei Suomessa ole 

järjestetty systemaattisesti osaksi terveydenhuoltoa eikä tarkkoja lukuja saattohoidon 

saatavuudestakaan ole tiedossa (Anttonen n.d.; STM 2010b: 64; Vuorinen – Järvimäki 

2012: 446; EAPC 2013; Saarto 2013: 189). Tämä asettaa omanlaisensa haasteet 

tarvittavien palvelujen järjestämiseen. 

 

Suurin osa potilaista hoidetaan perusterveydenhuollon terveyskeskusten 

vuodeosastoilla, pitkäaikaissairaaloissa, vanhusten hoitolaitoksissa ja kotihoidossa, 

sekä joiltain osin myös erikoissairaanhoidon akuuttisairaaloissa. Palvelujen 

organisoimattomuuden vuoksi hoidon laatu vaihtelee laidasta laitaan ja palliatiivisen 

hoidon osaajista on pulaa. Myös konsultaatiomahdollisuuksien koetaan olevan 

riittämättömät. Suomessa sekä Tampereella että Helsingissä on palliatiiviseen hoitoon 

erikoistuneet poliklinikat, joiden potilaista suurin osa on syöpäsairaita. Osaltaan 

palliatiivista hoitoa toteutetaan myös neljässä saattohoitokodissa; Helsinki, Tampere, 

Hämeenlinna ja Turku. (Mattila 2010: 38–39; STM 2010b: 64.) Näissä kunnallisina 

ostopalveluina tarjoavissa saattohoitokodeissa voidaan vuosittain hoitaa ainoastaan 

noin joka kymmenes (>1000 hlöä) saattohoitoa tarvitsevista syöpäpotilaista; siksi myös 

kaikissa perusterveydenhuollon yksiköissä tulisi olla saatavilla tasokasta saattohoitoa. 

Vuodesta 2007 alkaen Suomessa on voinut suorittaa palliatiivisen lääketieteen 

erikoispätevyyden – palliatiivisen hoidon yliopistollinen jatkokoulutus kuitenkin puuttuu 

edelleen. (STM 2010b: 64.)  
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Suomalaiset palliatiivisen hoidon asiantuntijat peräänkuuluttavat palliatiivisen hoidon 

saatavuuden tärkeyttä. Tätä varten on käyty useita keskusteluja ja laadittu mietintöjä 

siitä, kunka asiassa tulisi edetä. Vuonna 2010 annettujen Saattohoitosuositusten lisäksi 

palliatiivisen hoidon järjestämisestä on annettu ehdotukset Syövän hoidon kehittäminen 

vuosina 2010–2020 -nimisessä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportissa. 

Ehdotuksena on muun muassa luoda Suomeen kolmiportainen hoitojärjestelmä hoidon 

vaatimustason mukaan, vahvistaa perusterveydenhuollon osaamista ja 

konsultaatiomahdollisuuksia oireenmukaisessa hoidossa sekä lisätä kotihoitoa ja 

erikoistuneita palliatiivisen- ja saattohoidon yksiköitä. Näissä vastuutahoina olisivat 

sairaanhoitopiirit ja kunnat sekä terveydenhuollon toimintayksiköt. (Vuorinen – 

Järvimäki 2012: 447–449;  STM 2010b: 64–65; Saarto 2013: 189–191.) 

 

Mattila (2010) muistuttaa, että uudenlaista palliatiivisen hoidon mallia kehitettäessä on 

tarpeen olla tarkat ohjeistukset hoidon järjestämisestä. Hyvän hoidon laatukriteerit on 

myös tärkeää määritellä. On tiedettävä perustehtävä, ymmärrettävä sen tärkeys ja 

osattava soveltaa sitä kunkin potilaan yksilöllisen tilanteen mukaan. (Mattila 2010: 39.) 

Hyvän palliatiivisen hoidon ja suunnitelman on arvioitu myös vähentävän 

päivystyskäyntejä ja erikoissairaanhoidon kuormitusta (STM 2010b: 64). Seuraavassa 

luvussa esitellään toimintaterapian perusoletuksia toiminnasta sekä tarkastellaan 

toiminnan yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin. 
 

4 Toiminnan yhteys terveyteen ja hyvinvointiin 
 

Opinnäytetyön yhtenä lähtökohtana on ollut toimintaterapian ajatus siitä, että 

toiminnalla on yhteys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Se, milloin kukin meistä 

tuntee tai kokee olevansa terve ja hyvinvoiva on äärimmäisen yksilöllistä. Viime 

vuosina on yhä enenevissä määrin julkaistu erilaisia tutkimuksia, jotka osoittavat 

toiminnan olevan tärkeä osa tätä henkilökohtaista terveyden ja hyvinvoinnin 

kokemusta. Canadian Journal of Occupational Therapy -lehdessä julkaistusta 

artikkelista käy esimerkiksi ilmi, että toiminnalla on tutkitusti vaikutusta terveyteen ja 

hyvinvointiin (Law ym. 1998: 81–91). Tämän ajatuksen pohjalta on mielenkiintoista 

pohtia myös sitä, millaisena ja kuinka tärkeänä toiminta näyttäytyy siinä vaiheessa, kun 

ihminen elää jokin rajoittava sairaus seuranaan, tietoisena siitä, ettei varsinaista 

paranemista ole näköpiirissä. Onko toiminnalla tuossakin tilanteessa mahdollista olla 
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positiivisia vaikutuksia sairastuneen ihmisen kokemukseen elämänlaadustaan ja 

hyvinvoinnistaan? Entä miten toteutuu toimintaterapiassa paljon korostettu 

toiminnallinen oikeudenmukaisuus? 

 

4.1 Toimintaterapian perusoletuksia toiminnasta 
 

Toimintaterapian näkemyksen mukaan toiminta on tärkeä osa ihmisen terveyttä ja 

hyvinvointia. Ihmiset ovat luonnostaan toiminnallisia olentoja, ja kaikenlaisen tekemisen 

katsotaan olevan keskeinen osa ihmiselämää. (Hasselkus 2002: 60, 69; Davis – 

Polatajko 2004: 93; Wilcock 2006: 10, Polatajko ym. 2007: 20–21.) Toimintaterapian 

uranuurtajan ja alan kehittymiseen vaikuttaneen psykiatri Adolph Meyerin mukaan 

toiminta sekä se, miten ihmiset käyttävät aikansa on äärimmäisen tärkeää heidän 

hyvinvoinnilleen, ja että vasta toiminta tekee ihmisten elämästä merkityksellistä 

(Jarman 2004: 49). Toimintaterapian alkuvaiheista lähtien on siis jo uskottu vahvasti 

siihen, että erilaisia toimintoja tekemällä ihminen voi edistää omaa henkistä ja fyysistä 

hyvinvointiaan (Cynkin – Robinson 1990: 3). 

 

Itselle merkitykselliset toiminnat tarjoavat elämälle tavoitteita ja tarkoitusta. Toiminta ja 

siihen osallistuminen jäsentää aikaa ja luo struktuuria elämään. Toimintaan 

osallistumisen uskotaan olevan tärkeä terveyden ja hyvinvoinnin määrittäjä paitsi 

yksilön myös yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna. (Miller Polgar – Landry 2004: 200–

202; Wilcock 2006: 8–10; Polatajko ym. 2007: 21–22; Hautala – Hämäläinen – Mäkelä 

– Rusi-Pyykönen 2011: 210.) Ann Wilcock (1993: 17–24) on myös todennut toiminnan 

mahdollistavan muutoksen ja tarjoavan mekanismin ihmislajin selviämiselle sekä 

kehitykselle, millä puolestaan on vaikutuksia hyvinvointiin ja sen ylläpitoon. Kaiken 

tämän lisäksi toiminnalla uskotaan olevan terapeuttisia vaikutuksia (Polatajko ym. 

2007: 15, 21). Edellä esitetyt perusajatukset toiminnasta ovat olleet vuosikymmenten 

ajan läsnä niin toimintaterapiaa kuin toiminnan tiedettäkin käsittelevässä 

kirjallisuudessa.  

 

Jokainen meistä määrittelee oman terveyden ja hyvinvoinnin tilansa yksilöllisesti 

tilanteesta riippuen. Myös Polatajkon ym. (2007) mukaan toiminta on aina 

henkilökohtaista ja sen kokeminen yksilöllistä (Polatajko ym. 2007: 21–22). 

Ulkopuolelta havainnoimalla onkin mahdotonta tietää, mitä toiminnan tekijä 

todellisuudessa kokee. Toimintaterapia on kiinnostunut ihmisestä ja hänen 
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toiminnastaan eri ympäristöissä paitsi nykyhetken osalta myös tulevaa ja mennyttä 

aikaa silmällä pitäen. Kiinnostuksen kohteena ovat näin ollen ihmisen toiminnallinen 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuuden odotukset. Yksittäisten toimintojen sijasta 

toimintaterapiassa ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita ihmisen toiminnallisesta 

tasapainosta kaikissa elämän vaiheissa. (Creek 2008: 35.)  

 

4.2 Toiminta elämän loppuvaiheessa 
 

Parantumattomasti sairaiden henkilöiden toimintakyvyn heikentyessä on vaarana, 

etteivät he välttämättä enää kykene osallistumaan itselle tärkeään toimintaan. Täten 

mikä tahansa tekijä, joka rajoittaa ihmisen mahdollisuutta osallistua toimintaan, voi 

aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin (Wilcock 2006: 9; 

Polatajko ym. 2007: 20). Vakavasti sairaan kohdalla tulisi ottaa huomioon terveyteen ja 

hyvinvointiin mahdollisesti vaikuttavat toiminnalliset tekijät, sillä parantumattoman 

sairauden kanssa elävien arki ja siihen sisältyvät toiminnot saattavat toisinaan muuttua 

dramaattisestikin.  

 

Ihminen ei aina välttämättä määrittele omaa terveydentilaansa sairausdiagnoosistaan 

käsin, vaan tärkeämmäksi saattaa nousta se, miten hyvin hän pystyy toimimaan sekä 

osallistumaan itselle tärkeään ja merkitykselliseen toimintaan. Pizzi (2010) 

muistuttaakin, että toimintaterapeutit voivat edesauttaa parantumattomasti sairaan 

kokemusta omasta hyvinvoinnistaan, kun he tiedostavat toiminnan merkityksen ja 

voiman myös elämän loppuvaiheessa. Yhdessä asiakkaan kanssa toimintaterapeutit 

etsivät mahdollisuuksia elää, olla ja toimia lähestyvään kuolemaan asti. (Pizzi 2010: 

493–494.) 

 

Myös Creek (2008) tuo ilmi toimintaterapian ajatukset ihmisen terveyteen. 

Toimintaterapian näkemyksen mukaan terveys ei ole sairauden poissaoloa tai 

päinvastoin. Ihminen nähdään terveenä pikemminkin silloin, kun hänellä on tarpeelliset 

kyvyt osallistua niihin rooleihin, joita häneltä elämässään odotetaan (Creek 2008: 36). 

Nämä roolit voivat vaihdella elämän eri vaiheissa ja ihmisen kyky toimia niiden rajoissa 

muuttua esimerkiksi sairastumisen seurauksena.  

 

Toimintaterapian piirissä Kielhofner (2008) on kirjoittanut tarkemmin toimintaterapian 

näkemyksestä rooleihin. Henkilön sairastuessa itselle tärkeiden toiminnallisten roolien 
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kirjo saattaa kaventua. Sairastuneen ihmisen ollessa kykenemätön tekemään jotakin, 

siirtävät muut ihmiset hänet monesti pelkän sairaan rooliin. Sairaan ihmisen rooli voi 

olla ongelmallista varsinkin niille, jotka ovat pitkäaikaissairaita. Joissain tapauksissa 

ympärillä olevat ihmiset saattavat reaktioillaan asettaa sairastuneen ihmisen 

toimintakyvyttömän henkilön rooliin. Tämä tapahtuu esimerkiksi ihmisten laskiessa 

tarpeettomasti odotuksiaan sairastunutta kohtaan tai muiden ollessa ylisuojelevaisia ja 

yliauttavaisia. Kielhofnerin mukaan riittämättömät roolit aiheuttavat henkilölle 

identiteetin, tarkoituksen ja päivittäisen elämän struktuurin puutetta. (Kielhofner 2008: 

59–64.) 

 

Ihmisen sairastuessa myös käsitykset omasta itsestä ja identiteetistä voivat muovautua 

uudelleen. Mikäli henkilö menettää elämästään rooleja tai omaksuu itselle 

merkityksettömiä rooleja niin, ettei häntä nähdä itselle tärkeiden roolien edustajana, on 

sillä merkittäviä vaikutuksia ihmisen identiteetille ja itseluottamukselle (Kielhofner 2008: 

63). Ihmisen yksilöllisyys ja identiteetti määrittyvät usein toiminnan kautta (Christiansen 

1999: 576) ja näin ollen toimintaan osallistumisen voidaan katsoa edistävän yksilön 

kokemusta identiteetistään (Miller Polgar – Landry 2004: 209). Lisäksi erilaiset 

toiminnat yhdistävät meidät muihin ihmisiin sekä menneisyyteemme, nykyhetkeen ja 

tulevaisuuteen (Polatajko ym. 2007: 21). Toimintaterapian asiakaslähtöinen ja 

holistinen näkemys sekä toimintaan pohjautuvat interventiot soveltuvat hyvin tukemaan 

ihmisten elämänlaatua myös elämän loppuvaiheessa (Pizzi 2010: 499, 507). 

 

Toimintaan osallistuminen ja sen mahdollistaminen liittyvät olennaisesti myös 

toiminnallisen oikeudenmukaisuuden (occupational justice) -käsitteeseen, joka on ollut 

pitkään puheenaiheena toimintaterapiassa. Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden 

teorian mukaan ihmiset ovat erilaisia ja heillä on siksi myös erilaisia tarpeita, joita 

ilmaistaan itselle ominaisten päivittäisten toimintojen kautta. Ihmiset tarvitsevat ja 

haluavat toimintaa terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun saavuttamiseksi, perheen 

ja yhteisön ylläpitämiseksi sekä kehittyäkseen ja kukoistaakseen elämässään. 

Toiminnallisesti oikeudenmukaisessa maailmassa yksilölliset erot otetaan huomioon ja 

mahdollistetaan erilaisten vaihtoehtojen sekä voimavarojen saatavuus siten, että 

ihmisillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet osallistua terveyttä, hyvinvointia ja 

elämänlaatua edistävään toimintaan. (Townsend – Wilcock 2004a: 244–246, 248–262; 

Townsend – Wilcock 2004b: 75–80; Hautala ym. 2011: 14–17.) 
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Koska ihmiset toimivat eri konteksteissa erilaisin voimavaroin ja mahdollisuuksin, ei 

toiminnallinen oikeudenmukaisuus kuitenkaan välttämättä aina toteudu kuten toivottua. 

Kun toiminnallisten oikeuksien, vastuiden ja vapauksien kokeminen on rajallista, 

puhutaan toiminnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta, joka voi ilmetä monin eri tavoin. 

Parantumattomasti sairas voi esimerkiksi kokea toiminnallista deprivaatiota 

(occupational deprivation) eli toiminnallista puutetta tai niukkuutta. Tällä tarkoitetaan 

pitkittynyttä tilaa, jossa yksilö ei voi itsestään riippumattomista syistä johtuen osallistua 

itselleen merkityksellisiin toimintoihin. Parantumattomasti sairaan elämässä 

toiminnallisen deprivaation tila voi kehittyä muun muassa yhteiskunnan asenteiden ja 

arvojen tai hoitoympäristön ja riittämättömien resurssien myötä. Myös toiminnallista 

vieraantumista (occupational alienation) voi esiintyä silloin, kun ihminen ei koe 

toimintaa merkityksellisenä ja rikastuttavana, tai kun hän osallistuu toimintaan, joka ei 

tyydytä hänen sisäisiä tarpeitaan. Parantumattomasti sairas voi tuolloin kokea 

esimerkiksi merkityksettömyyttä ja tarkoituksettomuutta sekä tuntea eristäytyneisyyttä, 

voimattomuutta, turhautumista, hallinnanpuutetta tai etääntymistä itsestä ja 

yhteiskunnasta. (Christiansen – Townsend 2004: 278; Townsend – Wilcock 2004a: 

250–253; Townsend – Wilcock 2004b: 80–81; Townsend – Polatajko 2007: 369–370; 

Hautala ym. 2011: 15–18.)  

 

Palliatiivisen hoidon parissa työskentelevien olisi tärkeä ymmärtää toiminnan ja 

toimintaan osallistumisen moninaiset yhteydet ihmisen terveyteen sekä hyvinvointiin, ja 

samalla pyrkiä tukemaan ihmisten mahdollisuutta itselle tärkeiden toimintojen 

toteutukseen. Pizzi (2010) toteaa, että varsinkin elämän loppuvaiheessa on tärkeää 

osallistua päivittäin juuri niihin toimintoihin, jotka ovat sairastuneelle itselleen tärkeitä ja 

merkityksellisiä. Mielekkäisiin toimintoihin osallistumisen myötä ihminen voi saada iloa 

ja henkisen rauhan kokemusta. Toimintaterapiaprosessin kautta sairastuneen on 

mahdollista käsitellä mennyttä elämäänsä ja tulevaa kuolemaa. (Pizzi 2010: 507.) 

Myös Juha Hänninen on työssään Terhokodin johtajana huomannut, että kuolemaa 

lähestyvät ihmiset haluavat yleensä puhua elämän merkityksestä, oman elämänsä 

kulusta, ja kaikesta, mikä liittyy elämään ja ihmisenä olemiseen (Saarikoski 2014). 

 

Seuraavassa luvussa esitellään opinnäytetyön taustalla vaikuttavia toimintaterapian 

teoreettisia lähtökohtia ihmisen toiminnallisuudesta ja suhteestaan toimintaan sekä 

ympäristöön. Myös toimintaterapeutin työn sisältöä käydään läpi.  
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5 Toimintaterapian teoreettiset lähtökohdat 
 

Palliatiivisen hoidon elementit ja keskeiset periaatteet soveltuvat hyvin yhteen monien 

toimintaterapian lähestymistapojen kanssa, sillä molempien lähtökohtana on holistinen 

ja ihmiskeskeinen ajattelutapa. Palliatiivinen hoito korostaa varsinkin henkisyyden 

(spirituality) huomioimista. Toimintaterapian teoreettisista lähtökohdista tarkasteltuna 

henkisyys nousee näkyvimmin esille Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen 

mallin (CMOP-E) myötä. CMOP-E on myös yksi toimintaterapian tunnetuimpia 

teoriamalleja, joka ottaa ihmisen huomioon kokonaisuutena, asiakaslähtöisyyttä 

painottaen. Tässä opinnäytetyössä kyseistä mallia on nimenomaan edellä mainittujen 

asioiden takia hyödynnetty yhtenä teoreettisena lähtökohtana kuvailtaessa 

toimintaterapian näkemystä ihmisen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta. 

 

Koska opinnäytetyö pyrkii löytämään vastauksia siihen, mikä on palliatiivisen hoidon 

toimintaterapeutin työnkuva ja ammatillinen rooli sekä millaista erityisosaamista se 

pitää sisällään, on ihmisen toiminnallista kokonaisuutta kuvaavan teoriamallien lisäksi 

päätetty esitellä toimintaterapeutin roolia ja osaamisalueita Suomen kuntaliiton 

julkaiseman Toimintaterapianimikkeistön 2003 mukaisesti.  

 

5.1 Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (CMOP-E) 
 

Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (Canadian Model of Occupational 

Performance and Engagement, CMOP-E) on syntynyt kanadalaisten 

toimintaterapeuttien noin kolmekymmenvuotisen kehitystyön tuloksena. Mallin 

lähtökohtana on ollut aiemmin julkaistu kanadalainen toiminnallisuuden malli (CMOP). 

Uudistettu Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli korostaa toiminnan ja 

toimintaan sitoutumisen merkitystä. Se on asiakaslähtöinen ja huomioi myös ihmisen 

moninaisuuden; ihminen nähdään kokonaisuutena, joka koostuu kehosta (body), 

mielestä (mind) ja hengestä (spirit). Malli sopii hyvin käytettäväksi erilaisten 

asiakkaiden kanssa. Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin tavoitteena 

on suunnata katse toiminnan mahdollistamiseen ottamalla laajasti huomioon myös 

yhteiskunnallinen konteksti. Ajatuksena on, että toimintaterapeutit voivat omalla 

toiminnallaan vaikuttaa siihen, kuinka terveys ja hyvinvointi sekä ihmisen oikeus toimia 

yhteiskunnassa toteutuvat. (Polatajko – Davis ym. 2007: 27; Hautala ym. 2011: 207–

208.)  
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Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin mukaan toiminta (occupation), 

ympäristö (environment) ja ihminen (person) ovat dynaamisessa suhteessa 

keskenään. Ihmisen tyytyväisyys, identiteetti, roolit, kehitys, suorituskyky, voimavarat ja 

historia vaikuttavat toimintaan sitoutumiseen. Toimintaterapeutti on kiinnostunut näistä 

tekijöistä ja niiden avulla hän mahdollistaa toimintaan sitoutumista. Ihmisen 

toiminnallinen suoriutuminen on yksilön, ympäristön ja toiminnan jatkuvasti muuttuvan 

sekä toisistaan riippuvan suhteen tulos. Toiminnan ja toimintaan sitoutumisen 

katsotaan olevan ihmisen perustarve, ja siksi jokaisella tulisi olla siihen yhtäläinen 

mahdollisuus. Ihminen tarvitsee toimintaa voidakseen hyvin ja pitääkseen yllä 

terveyttään. Toiminnat myös rakentavat identiteettiämme ja yhdistävät meidät toisiin 

ihmisiin sekä menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. (Polatajko ym. 2007: 23–

24; Hautala ym. 2011: 209–210.)  

 

Toiminnallisuus on mallin mukaan ihmisen, ympäristön ja toiminnan alati vaihtelevan 

vuorovaikutuksen tulosta liittyen jonkin tietyn toiminnan suorittamiseen. Toimintaan 

sitoutuminen on puolestaan toiminnallisuutta laajempi käsite. Se on osallistumista ja 

oman ajan täyttämistä mielekkäällä tekemisellä. Toimintaan sitoutuminen voi olla 

aktiivista tai passiivista, voimakkuudeltaan satunnaista tai pysyvää sekä uuden 

kokeilua tai vakiintunutta. (Polatajko ym. 2007: 26–27; Hautala ym. 2011: 208–209.)  

 

Koska lähtökohtana on, että jokainen ihminen, ympäristö ja toiminta ovat ainutlaatuisia, 

vaikuttaa muutos yhdessä osatekijässä kaikkiin muihinkin osatekijöihin. Palliatiivista 

hoitoa saavien potilaiden toiminnallisuus ja toimintaan sitoutuminen voi siis myös olla 

todella moninaista. Pienikin muutos joko ihmisessä, ympäristössä tai toiminnassa voi 

nousta ennalta arvaamattoman tärkeään asemaan. Tällöin olisikin tärkeää, että 

palliatiivisen hoidon potilaat osattaisiin ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti. 

Toimintaterapeuttien voidaan katsoa soveltuvan tähän tehtävään hyvin, sillä he ovat 

kiinnostuneita eri osatekijöiden yhteydestä toisiinsa ja osaavat analysoida näiden 

vaikutusta arjen sekä vapaa-ajan toiminnoista selviytymiseen.  

 

5.1.1 Ihminen 
 

Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin mukaan ihminen koostuu 

fyysisistä, sosiaalisista ja emotionaalisista sekä kognitiivisista ominaisuuksista, joiden 

keskiössä on henkisyys (spirituality). Mallinmukainen jaottelu on siten 
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samansuuntainen palliatiivisen hoidon painotusten kanssa. Erityisen tärkeä huomio on, 

että sekä palliatiivisen hoidon lähestymistapa että Kanadalainen toiminnallisuuden ja 

sitoutumisen malli nostavat henkisyyden keskeiseksi osaksi ihmistä.  

 

Palliatiivista hoitoa käsittelevässä kirjallisuudessa henkisyyden on muun muassa 

kuvattu olevan kaikkea sitä, mikä tekee meistä ihmisen. Siihen sisältyvät arvomme ja 

käsityksemme elämän tarkoituksesta sekä omasta paikastamme osana 

maailmankaikkeutta. Henkisyys on usein jotain, mitä ei pysty näkemään tai selittämään 

muille – jostain syystä se silti puhuttelee meitä ja herättää ihmetystä. (Regnard – 

Kindlen 2002: 164.)  

 

Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallin mukaan henkisyys kuvaa 

ihmisen sisäistä ydintä, minuuden olemusta, josta kumpuaa ihmisen tahto ja elämän 

merkityksellisyyden kokemus. Ihminen on kokonaisuus, jolla on sosiaaliset ja 

kulttuuriset kokemukset sekä havaittavat toiminnalliset valmiudet. Jokainen yksilö on 

myös ainutlaatuinen. Sosiaaliset ja kulttuuriset kokemukset vaikuttavat siihen, miten 

yksilö kokee itsensä ja yhteytensä muihin sekä millaisia merkityksiä hän antaa 

jokaiselle päivälle. Merkityksen on lisäksi ajateltu olevan tärkeässä asemassa 

toimimisen ja terveyden sekä hyvinvoinnin väliseen yhteyteen liittyen. (Polatajko ym. 

2007: 23; Hautala ym. 2011: 211–212.)  

 

Henkisyyden voidaan katsoa myös olevan tärkeä osa koko toimintaterapian syvintä 

olemusta. Toimintaterapeutit kohtaavat työssään erilaisissa elämäntilanteissa olevia 

ihmisiä, joista moni saattaa todennäköisesti pohtia erilaisia olemassa oloon liittyviä 

kysymyksiä – tuolloin henkisyyden huomioiminen on olennainen osa myös 

toimintaterapeutin ammattitaitoa. Toimintaterapeutti Mary Ann McColl on kirjoittanut 

henkisyyden merkityksestä ja osasta toimintaterapiassa teoksessaan Spirituality and 

Occupational Therapy (McColl 2003). Palliatiivisessa hoidossa työskentelevien 

toimintaterapeuttien asenteita ja kokemuksia henkisyyteen liittyen on myös tutkittu 

(esim. Rose 1999). 
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5.1.2 Toiminta 
 

Toiminta jaetaan mallissa itsestä huolehtimisen (self-care), tuottavuuden (productivity) 

ja vapaa-ajan (leisure) osakokonaisuuksiin.  Jokainen toimija määrittelee yksilöllisesti 

sen, mitä heidän toimintansa on kussakin tilanteessa.  

 

Itsestä huolehtimisella tarkoitetaan henkilökohtaisten asioiden ja velvollisuuksien 

hoitamista, ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan organisointia.  

Parantumattomasti sairaan elämässä itsestä huolehtimiseen liittyvät haasteet 

lisääntyvät usein sitä mukaa kuin mitä sairauskin etenee. Tuottavuudella tarkoitetaan 

sosiaalisen ja taloudellisen pääoman hankkimista tai edistämistä. Se, ettei kroonisen 

tai parantumattoman sairauden takia enää pystykään jatkamaan työssään, voi olla 

monelle sairastuneelle erittäin hankala asia hyväksyä – varsinkin, mikäli kyseessä on 

vielä kohtalaisen nuori ihminen, jolla työvuosia pitäisi olla reilusti jäljellä. Vapaa-aikaan 

liittyvän toiminnan katsotaan tuottavan mielihyvää. Se voi olla esimerkiksi kotona tai 

kodin ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä, luovaa toimintaa, pelejä, 

liikuntaa tai muuta harrastustoimintaa. (Hautala ym. 2011: 212–213.) Kuten Gerd 

Svidénkin (2008) väitöskirjassaan esittää, voi esimerkiksi päivätoimintaan 

osallistuminen olla merkittävä mielihyvän tuoja palliatiivista hoitoa saavan henkilön 

elämässä. 

 

5.1.3 Ympäristö 
 

Toiminnallisten kokonaisuuksien muodostumiseen vaikuttavat myös monet yksilöstä 

riippumattomat ulkopuoliset tekijät, kuten ympäristö. Kanadalainen toiminnallisuuden ja 

sitoutumisen malli jakaa ympäristön fyysiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja 

institutionaaliseen ympäristöön.   

 

Fyysinen ympäristö kattaa muun muassa luonnon, rakennetun ympäristön ja 

teknologian. Palliatiiviseen hoitoon voi sisältyä monia eri fyysisiä ympäristöjä kuten koti 

ja sairaala. Sosiaalinen ympäristö on monikerroksinen ja dynaaminen, ja siihen 

kuuluvat muun muassa sosiaaliset verkostot (esim. perhe, ammatillinen verkosto), 

yhteiskunnalliset resurssit ja sosiaaliset tapahtumat (sosiaaliset rakenteet, kuten 

politiikka). (Polatajko ym. 2007: 23; Hautala ym. 2011: 209, 214–217.) 

Parantumattomasti sairaan sosiaalisen ympäristön keskiöön nousevat varmastikin oma 
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perhe ja muut läheiset sekä tietysti laaja joukko sairautta hoitavia sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisia. Samanaikaisesti taustalla vaikuttavat olennaisesti myös 

hoidon toteuttamiseksi käytössä olevat yhteiskunnalliset resurssit. 

 

Kulttuuri on erittäin laaja käsite, joka sisältää sekä abstrakteja asioita (uskomukset, 

tieto, moraali) että konkreettisia ilmenemismuotoja. Kulttuuriseen ympäristöön voidaan 

katsoa kuuluvaksi etnisyys, rotu, sukupuoli ja ikä, tavat ja rituaalit sekä kulttuuriset 

odotukset ihmisen toimintaan liittyen. Kulttuurilla on myös vaikutus ihmisen 

toiminnallisiin valintoihin ja arvojen kautta mielekkyyden kokemukseen. 

Institutionaalinen ympäristö organisoi yhteiskuntaa sosiaalisesti, taloudellisesti, 

poliittisesti ja lainsäädännöllisesti heijastaen näin myös arvoja, ihanteita ja vallan sekä 

resurssien jakautumista. Toiminnan tavoin myös ympäristö näyttäytyy jokaiselle meistä 

yksilöllisesti. Ympäristö eri olomuodoissaan voi joko mahdollistaa tai rajoittaa valintoja, 

sitoutumista ja toiminnoista suoriutumista. (Polatajko ym. 2007: 23; Hautala ym. 2011: 

214–217.)  

 

Erään konkreettisen esimerkin avulla voidaan osoittaa se, miten voimakkaasti 

kulttuurilliset odotukset ihmisen toimintaan liittyen ja institutionaalisen ympäristön arvot 

sekä ihanteet vaikuttavat siinä vaiheessa, kun sairautta ei voida parantaa. Nykyajan 

yhteiskunta on etääntynyt kuolemasta ja sen läheisyydestä, vaikka entisaikoina 

kuolema oli hyvinkin suuresti läsnä arjessa. Nykyään kuolemasta ei juuri uskalleta 

puhua. Ihmiset tuntuvat kohtaavan ja hyväksyvän kuoleman olemassaolon lähinnä 

uutisten ja elokuvien, televisiosarjojen tai pelien kautta. Oman tai läheisten kuoleman 

käsittäminen elämään kuuluvana luonnollisena prosessina ei ole helppoa silloin, kun 

kuolema on yhteiskunnassa jonkinlainen piilotettu tai häivytetty asia. Lisäksi kuolema 

on nykyään siirtynyt pitkälti sairaalaan, joka omanlaisena instituutionaan asettaa omat 

rajoituksensa sille, miten kuoleva ihminen perheineen pystyy tässä ympäristössä 

toimimaan. Mattila (2010: 42) on osuvasti todennut, että kuolemasta puhumisen kautta 

kasvaa elämän voima. Siksi kuoleman salliminen ja suremisen mahdollistaminen ovat 

tärkeitä elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, jotka on syytä huomioida ihmisen eri 

elinympäristöissä. Edellä esitelty Kanadalaisen toiminnallisuden ja sitoutumisen mallin 

kokonaisuus on esitetty visuaalisesti kuviossa 3. 
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Kirjallisuuskatsaukseen päätynyttä aineistoa peilataan Kanadalaiseen 

toiminnallisuuden ja sitoutumisen malliin myöhemmin tässä työssä luvussa 7 Tulokset 

ja johtopäätokset. 

 

5.2 Toimintaterapeutin työnkuva Toimintaterapianimikkeistön mukaisesti 
 

Toimintaterapiapalvelujen ja toimintaterapeutin roolin sekä osaamisalueiden 

kuvaamisessa on suositeltu käytettävän Suomen Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen 

Kuntaliiton yhteistyönä tehtyä Toimintaterapianimikkeistöä 2003. Huomiona 

todettakoon, että Toimintaterapianimikkeistöstä on tulossa jossain vaiheessa uudempi, 

päivitetty versio, sillä tätä varten nimettiin vastikään maaliskuussa 2014 työryhmä 

työstämään asiaa eteenpäin.  

 

Toimintaterapianimikkeistö on yksi Suomen kuntaliiton palvelunimikkeistöistä, joita on 

laadittu useille sosiaali- ja terveyshuollossa toimiville erityis- ja 

kuntoutustyöntekijäryhmille. Se on toimintaterapian käytännön, koulutuksen ja 
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Kuvio 3. Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli, CMOP-E (mukaillen 
Polatajko – Davis ym. 2007 ja Hautala ym. 2011) 



36 

 

 

  

 

 

tutkimuksen työväline, jonka avulla on mahdollista hahmottaa omaa työkenttää ja 

tehtävää. Tästä syystä nimikkeistö soveltuu erittäin hyvin myös tämän opinnäytetyön 

keskisimmän mielenkiinnonkohteen eli toimintaterapeutin työnkuvan hahmottamiseen 

ja työroolin kuvailemiseen. Nimikkeistön avulla pyritään yhtenäistämään ammattialan 

terminologiaa ja työn kuvaamista. Sen avulla on myös mahdollista katsoa 

toimintaterapiaa erilaisista näkökulmista. Yhtenäinen termistö auttaa näin ollen 

välittämään kuvaa toimintaterapiasta ja sen tarjoamista palveluista myös muille 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä yhteistyökumppaneille. (Suomen kuntaliitto 

2003: 16.) Koska nimikkeistössä kuvataan lähinnä toimintaterapiatyön tekemisen 

sisältöä eikä sitä, missä palvelu on toteutettu (kotona, työpaikalla) tai miten palvelu on 

annettu (yksillöllisesti, ryhmässä, puhelimessa), tarjoaa se oivan kehyksen palliatiivisen 

hoidon eri konteksteissa tapahtuvan toimintaterapeutin työn tarkasteluun. Luvussa 7 

esiteltävät kirjallisuuskatsauksen tulokset on saatu Toimintaterapianimikkeistöä 

taustalla hyödyntäen. 

 

Toimintaterapianimikkeistössä on otettu huomioon toimintaterapian filosofinen perusta 

ja keskeisiä teorioita. Nimikkeistön keskeisimmät käsitteet ovat asiakaslähtöisyys, 

toimintakeskeisyys ja toimintamahdollisuuksien edistäminen. Asiakaslähtöisessä 

toimintaterapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija, joka toimii yhteistyössä 

toimintaterapeutin kanssa. Asiakkaan arvoja ja päätöksentekoa kunnioitetaan ja 

valintojen mukaista toimintaa edistetään. Terapiassa pyritään tällä tavalla 

varmistamaan, että terapia ja siinä käytettävät toiminnat ovat asiakkaalle mielekkäitä ja 

tarkoituksenmukaisia. (Suomen Kuntaliitto 2003: 16.) 

 

Toimintakeskeisyyden ydinajatuksia käsiteltiin tässä opinnäytetyössä jo edellisessä 

luvussa 4 Toiminnan yhteys terveyteen ja hyvinvointiin, jossa todettiin 

toimintaterapianäkemysten mukaan ihmisen olevan toimiva olento, joka voi 

valintojensa ja toimintansa kautta vaikuttaa tulveaisuuteensa, terveyteensä ja 

hyvinvointiinsa. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan käyttö edellyttää 

asiakkaan tilanteen tuntemista. Sopivan haasteellinen ja terapeuttinen toiminta tuottaa 

asiakkaalle ilon, tyytyväisyyden, pätevyyden ja taitojen kehittymisen kokemuksia. 

(Suomen Kuntaliitto 2003: 16–17.) 

 

Toimintamahdollisuuksien edistämisen taustalla vaikuttaa humanistinen lähtökohta 

siitä, että toimintaterapeuteilla on halu auttaa ihmisiä heidän 
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toimintamahdollisuuksiensa edistämisessä ja elämänlaatunsa parantamisessa. 

Toimintaterapeutti voi esimerkiksi keskittyä parantamaan asiakkaan valmiuksia ja 

tukemaan hänen sopeutumistaan tai vaikkapa muuttaa ja muokata ympäristötekijöitä 

toimintamahdollisuuksia tukeviksi. Toimintamahdollisuuksien edistämisessä olennaista 

on asiakkaan toimintamahdollisuuksiin vaikuttavien tekijöiden huolellinen ja jatkuva 

arviointi. (Suomen Kuntaliitto 2003: 16–17.) 

 

Nimikkeistö on rakenteeltaan hierarkkinen ja se on eritelty pää- ja alaluokkiin. 

Tarkastelutaso on sitä yksityiskohtaisempi mitä alemmaksi alaluokissa mennään. 

Toimintaterapeutti valitsee käyttötarkoituksiensa mukaan sopivimman tarkastelutason. 

Nimikkeistön pääluokkia on yhteensä kuusi: asiakkaan toimintamahdollisuuksien 

arviointi (T1) ja edistäminen (T2), toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus 

(T3), toimintaterapian muu asiakastyö (T4), asiantuntija- ja koulutustehtävät (T5) sekä 

johtaminen ja kehittäminen (T6). (Suomen kuntaliitto 2003: 18.) 

Toimintaterapinimikkeistön (2003) pää- ja alaluokat ovat nähtävissä liitteessä 1. 

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan nimikkeistön jokaisen pääluokan keskeisin sisältö. 

 

5.2.1 Asiakkaan toimintamahdollisuuksien arviointi (T1) ja edistäminen (T2) 
 

Arvioinnin pohjaksi kerätään laaja-alaisesti tietoa asiakkaan elämäntilanteesta ja hänen 

toimintamahdollisuuksiinsa vaikuttavista tekijöistä. Toimintaterapeutti suhteuttaa 

asiakkaasta saadut tiedot omaan asiantuntijatietoonsa, teoreettiseen tietoon ja 

tieteelliseen tutkimukseen sekä yleisiin normeihin ja lakeihin. Toimintaterapeutti laatii 

yhdessä asiakkaan kanssa realistisen kuvauksen asiakkaan toimintamahdollisuuksista 

ja tekee suunnitelman toimintamahdollisuuksien ja elämänlaadun parantamiseksi. 

Havainnointia tehdään jatkuvaluonteisesti koko terapiaprosessin ajan muun muassa 

toimintamahdollisuuksien edistymisen arvioimiseksi. (Suomen Kuntaliitto 2003: 18.) 

 

Toimintamahdollisuuksien edistäminen ulottuu toiminnan eri kohteisiin, ja se perustuu 

arviointiin ja yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan. Erilaisilla 

toimintaterapiainterventioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan mahdollisuuteen toimia 

ja elää tasapainoista elämää. Toimintaterapiassa käytetään asiakkaalle tärkeitä ja 

merkityksellisiä toimintoja, ja autetaan asiakasta osallistumaan toimintaan. Terapeutti 

tarjoaa asiakkaalle ennemminkin erilaisia mahdollisuuksia valittavaksi kuin valmiita 

päätöksiä hyväksyttäväksi. Toimintamahdollisuuksien edistäminen voi kohdistua sekä 
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toimintaan että sen osatekijöihin, ja sitä voidaan toteuttaa muun muassa asiakkaan 

luonnollisissa toimintaympäristöissä, sairaalassa ja terapeutin vastaanotolla. (Suomen 

Kuntaliitto 2003: 18–19.) 

 

5.2.2 Toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus (T3) sekä muu asiakastyö 
(T4) 

 

Asiakkaan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi sekä asiakasta että hänen läheisiään 

neuvotaan ja ohjataan tarpeen mukaan. Neuvonta ja ohjaus liittyy 

toimintakokonaisuuksien hallintaan, taitojen vahvistamiseen tai toimintavalmiuksien 

parantamiseen, ympäristössä selviytymisen edistämiseen tai ortoosien, apuvälineiden 

ja muiden palvelujen asianmukaisen käytön edistämiseen. Neuvonnan ja ohjauksen 

avulla annetaan tietoa asiakkaan itsenäisen päätöksenteon tueksi. Neuvonnassa 

painottuu valmiin informaation antaminen (toimintaterapeutti kertoo mistä asiakas saa 

käyttöönsä pyörätuolin), kun taas ohjauksessa korostuu asiakkaan oma oivallus 

(kyselemisen ja keskustelun myötä asiakas oivaltaa, missä tilanteissa hänen 

kannattaisi pyörätuolia käyttää). (Suomen kuntaliitto 2003: 21.) 

 

Toimintaterapian toteuttaminen edellyttää toimintaterapeutilta myös muuta asiakkaan 

toimintaterapian tueksi tehtävää työtä. Esimerkkejä tästä ovat tiedon hankkiminen 

asiakkaasta, tiedon välittäminen asiakkaan toimintaterapiasta ja annettujen palvelujen 

dokumentointi. Toimintaterapian muu asiakastyö sisältää myös yhteistyön asiakkaan, 

hänen omaistensa ja tukiverkostonsa kanssa, annetut konsultaatiot, laaditut lausunnot 

ja muut asiakirjat sekä neuvottelut. (Suomen kuntaliitto 2003: 21.) 

 

5.2.3 Asiantuntija- ja koulutustehtävät (T5) sekä johtaminen ja kehittäminen (T6) 

 

Toimintaterapian työnkuvan laajenemisen myötä myös toimintakentät ovat laajentuneet 

siten, että toimintaterapeutit työskentelevät yhä enemmän erilaisissa 

asiantuntijatehtävissä myös omien organisaatioidensa ulkopuolella sekä 

kansainvälisissä hankkeissa ja yhteistyöverkostoissa. Toimintaterapeutit työskentelevät 

myös kouluttajina joko toisille toimintaterapeuteille tai muille ammattiryhmille. 

Toimintaterapeuttien asiantuntijaosaaminen perustuu ammattialan teoreettiseen ja 

tieteelliseen tietoon, kokemustietoon sekä yksittäisen tilanteen erityispiirteiden 

huomiomiseen. (Suomen kuntaliitto 2003: 21.) 
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Toimintaterapeutti voi toimia oman työnsä, työryhmänsä tai yksikkönsä johtajana. 

Esimiehenä hän johtaa ja kehittää palvelutuotantoa. Oman työnsä toimintaterapeutti on 

kokonaisvastuussa oman ammattialansa ja toimintaterapiapalvelujen kehittymisestä 

työpaikassaan. Tuloksellisen toimintaterapian vahvistumiseksi on tärkeää, että 

toimintaterapeutti kehittää omaa osaamistaan sekä osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan. (Suomen kuntaliitto 2003: 21.) 

 

Edellä esiteltyä palvelukuvausta hyödyntäen voidaan pohtia myös sitä, miten 

toimintaterapeutin osaaminen soveltuu palliatiivisen hoidon alueelle. Kuten Lettskin 

(2011) on todennut, toimintaterapiaa uusille alueille kehitettäessä on huomioitava jo 

olemassa olevat resurssit ja tiedostettava myös muiden ammattiryhmien 

osaamisalueet. Yleisessä kehityksessä on olennaista pysyä mukana, sillä 

toimintaterapian uusista osaamisalueista ja mahdollisuuksista ei koskaan saada tietää, 

mikäli aina tehdään niin kuin on ennenkin tehty. (Letts 2011: 209.) Muun muassa näihin 

argumentteihin pohjautuen tätäkin opinnäytetyötä on alun perin lähdetty toteuttamaan. 

Seuraavassa luvussa keskitytään kuvaamaan opinnäytetyön menetelmiä ja 

toteutusprosessia. 

 

6 Opinnäytetyön toteutus kirjallisuuskatsauksena 
 

Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön toteutusta eri vaiheineen. Aluksi esitellään 

integroivaa kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetelmänä, minkä jälkeen alaluvuissa 

kuvaillaan kirjallisuuskatsauksen aineiston hakuprosessi ja se, miten katsaukseen 

valikoitunut aineisto analysoitiin.  

 

6.1 Integroiva kirjallisuuskatsaus 
 

Kirjallisuuskatsaukset voivat olla muodoltaan erilaisia, ja siksi tutkijan on harkittava, 

minkälainen katsaustyyppi on tutkittavan aiheen puolesta mahdollinen ja tarpeellinen 

(Leino-Kilpi 2007: 2). Tämän opinnäytetyön toteuttamiseksi eri 

kirjallisuuskatsaustyypeistä käytettäväksi valikoitui yksi kuvailevan katsauksen 

tyypeistä eli integroiva kirjallisuuskatsaus. Katsaustyypin valinnan taustalla oli halu 

kuvata tutkittavaa ilmiötä eli toimintaterapian ja palliatiivisen hoidon välistä suhdetta 
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mahdollisimman laajasti (Salminen 2011: 8).  Aiheen verratain vähäisen tutkimuksen 

vuoksi ajateltiin, että integroiva ote tiedonhakuvaiheessa tuottaisi riittävän suuren 

määrän aineistoa, josta löytyisi vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

 

Flinkman ja Salanterä (2007) kuvailevat integroivan katsauksen yksittäisiä tutkimuksia 

palapelin palasiksi, jotka vasta yhteen koottuna muodostavat kokonaisen kuvan. Toisin 

sanoen integroidun kirjallisuuskatsauksen avulla kiinnostuksen kohteena olevaan 

aihealueeseen liittyvä tutkittu tieto kerätään kattavasti yhteen, arvioidaan millaiseen 

näyttöön tieto perustuu sekä tehdään johtopäätöksiä kootusta tiedosta ja sen 

nykytilasta. (Flinkman – Salanterä 2007: 84–85; Stolt – Routasalo 2007: 58.)  

 

Integroitua kirjallisuuskatsausta on myös kuvailtu eräänlaiseksi yleiskatsaukseksi, jota 

eivät rajoita liian tiukat ja tarkat säännöt; tutkimuskysymyksetkin ovat usein väljempiä 

kuin systemaattisessa katsauksessa (Salminen 2011: 6–8). Integroiva 

kirjallisuuskatsaus on ainut tutkimuksen muoto, joka sallii erilaisten aineistojen 

yhdistämisen. Käytettävät aineistot voivat lisäksi olla laajoja ja erilaisia. Erilaisten 

aineistojen yhdistämistapa oli myös suuri syy siihen, miksi tässäkin opinnäytetyössä 

päädyttiin lopulta integroivan katsauksen tekemiseen. Opinnäytetyön 

aineistomateriaaliksi oli alustavien tiedonhakujen perusteella todennäköisesti 

valikoitumassa monenlaisia ja toisistaan eroavia julkaisuja. Integroivan 

kirjallisuuskatsauksen tekeminen voi olla monimutkaista ja haastavaa, mutta samalla 

siihen sisältyy kuitenkin suuria mahdollisuuksia. (Whittemore – Knafl 2005: 546; 

Salminen 2011: 6–8.) 

 

Integroivaa kirjallisuuskatsausta on toisinaan saatettu pitää systemaattista, tarkasti ja 

täydellisesti toistettavissa olevaa katsausta vähempiarvoisena. Integroiva 

kirjallisuuskatsaus ei vaiheittain kuvattuna kuitenkaan juuri eroa systemaattisesta 

kirjallisuuskatsauksesta (Salminen 2011: 8). Katsauksen viisi vaihetta ovat 

tutkimusongelman asettelu, aineiston hankkiminen, arviointi, analyysi sekä tulkinta ja 

tulosten esittäminen (Whittemore – Knafl 2005: 549; Salminen 2011: 8).  

 

6.2 Aineiston haku, rajaus ja valinta 
 

Whittemoren ja Knaflin (2005) mukaan selkeän tutkimusongelman asettelu auttaa 

katsauksen muissa vaiheissa, ja että hakuprosessi sekä valintakriteerit tulee 
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dokumentoida selkeästi (Whittemore – Knafl 2005: 548–549). Opinnäytetyön 

suunnitelmavaiheessa syksyllä 2013 suoritettiin alustava tiedonhaku, jonka tuloksena 

selvisi, ettei aiheesta löydy suomenkielistä tutkimustietoa. Tästä syystä tiedonhakua 

lähdettiin tekemään englanninkielisiä lähteitä ja hakusanoja käyttäen. Varsinainen 

tiedonhaku suoritettiin joulukuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Yksittäisiä 

hakuja ja tarkistuksia tehtiin muutama vielä maaliskuussa 2014. Tiedon hakua 

ohjasivat tutkimuskysymykset, jotka on esitelty tässä työssä jo aiemmin alaluvussa 2.4. 

Alustaviin tiedonhakuihin perustuen kirjallisuuskatsaukseen haettavalle aineistolle 

määriteltiin sisäänotto- ja poissulkukriteerit, jotka ovat nähtävissä taulukossa 1.  

 
Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 
tutkimuksen / artikkelin tieteenala on 
toimintaterapia tai toiminnan tiede tai 
toimintaterapeutti on mukana 
tutkimuksessa 
 

toimintaterapia ei edustettuna tutkimuksessa 

julkaisukieli: englanti 
 

julkaisukieli: muu kuin englanti 

1.1.2000 tai sen jälkeen julkaistu 
 

ennen 1.1.2000 julkaistu 

koko artikkeli saatavilla 
 

koko artikkelia ei saatavilla 

avainsanoissa ja/tai tiivistelmässä 
mainittu ”palliative care” 

”palliative care” ei esiinny avainsanoissa 
ja/tai tiivistelmässä 

toimintaterapian interventioiden 
ikäryhmänä aikuiset (yli 18-vuotiaat) 

toimintaterapian interventioiden ikäryhmänä 
lapset (alle 18-vuotiaat) 

 

 

Tiedonhaussa käytettiin sekä elektronista että manuaalista tiedonhakua. 

Tutkimusartikkeleita haettiin sähköisesti Nelli-portaalin kautta, joka mahdollistaa 

pääsyn erilaisiin elektronisiin tiedonlähteisiin kuten tietokantoihin, e-lehtiin, e-kirjoihin, 

hakuteoksiin ja kirjastotietokantoihin (Nelli-portaali n.d.). Hakuja tehtiin systemaattisesti 

seuraavista tietokannoista: EbscoHost Cinahl with Full Text, PubMed,  EbscoHost 

Academic Search Elite, Cochrane, Science Direct, Medline (Ovid), OTDBase ja 

OTSeeker. Hakuja edellä mainittuihin tietokantoihin tehtiin eri hakusanoilla ja 

hakusanojen yhdistelmillä: palliative care AND occupational therap*, palliative care 

AND occupational therap* AND role, palliative care AND occupation, hospice AND 

occupational therap* ja end-of-life care AND occupational therap*. Elektroninen, 

systemaattisesti tehty tiedonhaku taulukoitiin tietokannoittain (liite 2.). 
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Edellä mainittujen hakusanojen käyttöön päädyttiin, koska alustavissa tiedonhauissa oli 

useammassakin artikkelissa havaittu käytettävän hieman epäjohdonmukaisesti limittäin 

käsitteitä palliative care, hospice care ja end-of-life care. Tällä menettelytavalla pyrittiin 

varmistamaan, että tiedonhaku tuottaa aluksi mieluummin hieman enemmän aineistoa 

kuin liian vähän. Aiheen monimuotoisuuden vuoksi haluttiin myös saada kattava 

ymmärrys opinnäytetyöhön liittyvistä ilmiöistä.  

 

Haku rajattiin koskemaan vuosina 2000–2014 julkaistuja tutkimusartikkeleita, jotta 

aiheesta löydettäisiin mahdollisimman uutta tietoa. Lisäksi opinnäytetyön tekijällä oli 

aiheen vähäisen tutkimuksen vuoksi olettamus, että asetettua aikarajausta 

vanhemmat, ns. klassiset tutkimukset näkyisivät todennäköisesti tuoreimpien 

tutkimusartikkelien lähteissä. Löydetyistä artikkeleista valittiin tähän 

kirjallisuuskatsaukseen sopivimmat vertaamalla artikkeleita sisäänotto- ja 

poissulkukriteereihin.  OTDBase- ja OTSeeker -tietokantoihin tehdyissä hauissa 

aikarajaa ei asetettu ja sen myötä aineistoon päätyi yksi vuonna 1995 julkaistu artikkeli.  

 

Elektronisessa tiedonhaussa artikkeleita löytyi yhteensä 37 kappaletta, kun 

kaksoiskappaleet oli suljettu pois. Kaikki löytyneet 37 artikkelia silmäiltiin ensin läpi, 

minkä jälkeen aloitettiin läpikäynti otsikko-, abstrakti, ja koko tekstin tasoilla. Näin 

toimittiin, koska löydetyn materiaalin perusteella haluttiin saada laaja kokonaiskuva 

palliatiivisen hoidon (saattohoito mukaan lukien) sekä toiminnan ja/tai toimintaterapian 

yhteyksistä. Tämän jälkeen palattiin vielä tarkastelemaan opinnäytetyölle asetettuja 

tutkimuskysymyksiä, minkä perusteella valittiin lopulliset kirjallisuuskatsaukseen 

päätyneet viisi artikkelia. Valitut artikkelit on julkaistu lehdissä Palliative and Supportive 

Care (n=1), International Journal of Therapy and Rehabilitation (n=1), Australian 

Occupational Therapy Journal (n=2) sekä OTJR: Occupation, Participation and Health 

(n=1).  Alla olevassa kuviossa 4. on nähtävissä elektronisen tiedonhaun eteneminen. 
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Kuvio 4. Elektronisen tiedonhaun eteneminen 

 

Tiedonhaussa haluttiin varmistua siitä, että kaikki toimintaterapia-alan ja aiheen 

kannalta olennaisimmat artikkelit on löydetty, joten elektronisten tietokantojen lisäksi 

tehtiin manuaalista tiedonhakua seuraaviin kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin 

painottuen: American Journal of Occupational Therapy (AJOT), Australian 

Occupational Therapy Journal (AOTJ), Canadian Journal of Occupational Therapy 

(CJOT), British Journal of Occupational Therapy (BJOT), Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy (SJOT), OTJR: Occupation, Participation and Health, 

Occupational Therapy in Health Care, Occupational Therapy Now, Journal of 

Occupational Science (JOS), Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, Journal of 

Palliative Care, Palliative Medicine, European Journal of Palliative Care sekä Palliative 

and Supportive Care.  

 

Edellä mainittujen lehtien lisäksi tietoa etsittiin kansainvälisten toimintaterapeuttiliittojen 

kotisivuilta, tieteellisten tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloista ja erilaisilta palliatiivista 

hoitoa käsitteleviltä kotisivuilta. Manuaalisen tiedonhaun tuloksena uusia tutkimus-, 

katsaus- ja asiantuntija-artikkeleita tai muita julkaisuja löydettiin yhteensä 13 

kappaletta, joista lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen päätyi seitsemän.  

 

Haut kansainvälisistä tietokannoista (n=795) 

Otsikon perusteella hyväksytyt (n=101) 

Abstraktin perusteella hyväksytyt (n=78) 

Koko tekstin perusteella hyväksytyt (n=5) 
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Manuaalisesta hausta mukaan valikoituneista julkaisuista neljä löydettiin 

kansainvälisistä toimintaterapian tai palliatiivisen hoidon tieteellisestä julkaisusta: The 

American Journal of Occupational Therapy (n=1), Occupational Therapy Now (n=1), 

Palliative Medicine (n=1) ja European Journal of Palliative Care (n=2). Viides sisään 

otettu julkaisu eli yhteenveto/koonti toimintaterapian roolista palliatiivisessa hoidossa 

löydettiin Yhdysvaltojen toimintaterapiayhdistyksen (American Occupational Therapy 

Association, AOTA)  kotisivuilta. Kuudes kirjallisuuskatsaukseen mukaan valituista 

julkaisuista on puolestaan Oxfordin palliatiivisen hoidon käsikirjan kymmenes luku 

(10b) toimintaterapiasta, jossa toimintaterapeutin työnkuva palliatiivisessa hoidossa on 

tiivistetty kattavaksi kokonaisuudeksi. Kyseisen teoksen (Oxford Handbook of Palliative 

Care) sanotaan löytyvän lähes jokaisen palliatiivisessa hoidossa työskentelevän 

kirjahyllystä, joten sen katsottiin olevan olennainen osa myös tätä kirjallisuuskatsausta.  

 

Kokonaisuudessaan kirjallisuuskatsauksen aineisto koostuu näin ollen 12 eri tutkimus-, 

asiantuntija- tai katsausartikkelista, virallisesta koonnista tai kirjan luvusta. Aineistoon 

valikoituivat mukaan tutkimukset, joissa mainitaan palliatiivista hoitoa saavan henkilön 

hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä interventioita sekä kuvataan toimintaterapeutin roolia 

palliatiiviseen hoitoon osallistuvan moniammatillisen tiimin jäsenenä. Useissa 

tutkimuksissa toimintaterapeutti mainittiin tärkeäksi osaksi moniammatillista tiimiä, 

mutta tällaiset vain maininnan tasoiset tutkimukset jätettiin katsauksesta pois. Kaikki 

elektronisessa ja manuaalisessa tiedonhaussa löytyneet sekä lopulliseen 

kirjallisuuskatsaukseen päätyneet tutkimukset ja julkaisut on koottu taulukoihin (liitteet 

3 ja 4). Näin ollen lukijan on halutessaan mahdollista tutustua aiheeseen ja 

käsiteltävään ilmiöön varsinaista kirjallisuuskatsausosuutta laajemmin. Seuraavassa 

alaluvussa kuvataan tarkemmin aineistoon päätyneiden tutkimusten ja julkaisujen 

analyysia. 

 

6.3 Aineiston analyysi 
 

Katsaukseen valikoitujen tutkimusten ja julkaisujen laatua arvioitiin tutkimuksen taustan 

ja tarkoituksen, aineiston ja menetelmien, tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden 

sekä tulosten ja päätelmien mukaan. Luotettavuutta tarkasteltiin myös käytettyjen 

lähteiden sekä julkaisufoorumin perusteella. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan ole tehty 

laajaa, systemaattista laadun arviointia pisteytyksineen sillä perusteella, että 

kirjallisuuskatsaukseen mukaan valikoituneiden artikkelien lähteet ovat kansainvälisiä 
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sekä arvostettuja julkaisuja, joiden sisältö painottuu tutkimustietoon. Tähän 

katsaukseen valituista tutkimuksista ja julkaisuista laadittiin taulukko, johon kirjattiin 

julkaisun tekijät, julkaisuvuosi ja -maa, julkaisun nimi, julkaisufoorumi, tutkimuksen 

tavoite ja tutkimusmenetelmät (mikäli kyseessä tutkimus) sekä keskeiset tulokset tai 

sanoma. Kirjallisuuskatsauksessa mukana olevat tutkimukset ja julkaisut (n=12) on 

esitetty tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä liitteessä 4. 

 

Kirjallisuuskatsauksissa tavallisimmin käytetyissä analyysitavoissa tutkijalta vaaditaan 

vahvaa ammattitaitoa analyysin tekoon. Tässä opinnäytetyössä on käytetty 

yksinkertaistetumpaa menettelytapaa, jonka on katsottu vastaavan myös 

ammattikorkeakoulun opinnäytetöille asetettuja vaatimuksia. (Aveyard 2010: 125–128.)  

Aineistoa tutkittiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti. Tuomi ja 

Sarajärvi (2003; 2012) kirjoittavat, että sisällönanalyysin tarkoituksena on kuvata 

tutkimusaineiston sisältöä sanallisesti ja tiivistää sekä selkeyttää aineiston tuottamaa 

materiaalia (Tuomi – Sarajärvi 2003: 93–101, 105; Tuomi – Sarajärvi 2012: 108). 

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai 

teoriaohjaavasti. Tässä opinnäytetyössä tutkimusaineistoa analysoidaan 

teoriaohjaavasti, joten tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja 

valmiit mallit. Näin ollen analyysi etenee aluksi aineiston ehdoilla ja siitä lähtöisin, mutta 

samalla taustalla olevaa teoriaa apuna käyttäen aineistoa liitetään teoreettisiin 

käsitteisiin. (Tuomi – Sarajärvi 2003: 97–99; Tuomi – Sarajärvi 2012: 117–120.) 

 

Sisällönanalyysin etenemiseksi on annettu useita erilaisia ohjeistuksia. Tuomi ja 

Sarajärvi (2003: 94) antavat analyysin etenemisestä yhden esimerkin: 

 

1. Tutkija tekee vakaan päätöksen siitä, mikä aineistossa kiinnostaa. 

2. Tutkija käy aineiston läpi ja erittelee sekä merkitsee kiinnostuksen kohteena 

olevat asiat, minkä jälkeen kokoaa ne yhteen. (Kaikki muu aineistosta esiin 

nouseva jätetään pois tutkimuksesta).  

3. Tutkija luokittelee, teemoittaa tai tyypittelee aineiston. 

4. Tutkija kirjoittaa yhteenvedon. 

 

Aineiston ensimmäisen läpilukukierroksen ja taulukoinnin jälkeen artikkelit luettiin vielä 

useaan otteeseen läpi. Aineistomateriaalista etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin 

alleviivauksia ja muita merkintöjä tehden. Aineistosta etsittiin koodausta hyödyntäen 
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esimerkki-ilmaisuja toimintaterapeutin roolista (R), osaamisesta (O) ja siitä, mihin 

ihmisen toiminnallisuuden osa-alueeseen interventiot painottuvat (T). Analyysissa 

edettiin yksittäisestä yleiseen eli aineistosta löydetyt ilmaukset otettiin mahdollisimman 

pieninä ilmauksina ja järjesteltiin sitten eri teemoihin. Tällä tavoin saadusta tiedosta 

pyrittiin löytämään keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja mahdollisia alaluokkia. Valikoitujen 

kolmen eri teeman (roolit, osaaminen ja interventioiden toiminnallisuuden osa-alue) alle 

kootuista tiedoista muodostettiin ala- ja yläluokkia. Yläluokkien määrittelyä ohjasi 

opinnäytetyön taustateorioissa esitellyt Toimintaterapianimikkeistö 2003 (roolit) ja 

Kanadalainen toiminnallisuuden ja toimintaan sitoutumisen malli, CMOP-E 

(toiminnallisuuden osa-alue). Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty muutama 

luokitteluesimerkki tulosten analyysistä.  

 
Taulukko 2. Esimerkkejä luokittelusta aineiston analysointivaiheessa (roolit ja toiminnallisuuden 

osa-alue) 

Aineistosta poimittu 

ilmaus 

Toimintaterapia-

nimikkeistön luokka 

CMOP-E:n luokka 

Kotiympäristön arviointi Asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien 

arviointi 

Ympäristö: fyysinen ja 

sosiaalinen 

Ahdistuksen hallintakeinot Asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien

edistäminen/ 

Toimintamahdollisuuksia 

edistävä neuvonta ja 

ohjaus 

Ihminen: affektiivinen ja 

fyysinen 

Keskustelu kuolemasta Asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien 

edistäminen 

Ihminen: henkinen 

Apuvälineiden tarjoaminen Asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien 

edistäminen 

Ympäristö: fyysinen 

à tämän kautta myös: 

Ihminen: fyysinen 

Rentoutuskeinojen käyttö ja 

opettaminen 

Asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien

edistäminen/ 

Toimintamahdollisuuksia 

Ihminen: affektiivinen ja 

fyysinen 
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edistävä neuvonta ja 

ohjaus 

Omaisten opettaminen Toimintamahdollisuuksia 

edistävä neuvonta ja 

ohjaus 

Ympäristö: sosiaalinen 

Dokumentointi Muu asiakastyö –  

Osallistuminen 

tiimipalavereihin 

Muu asiakastyö – 

 

Tällä tavoin käytiin läpi koko aineisto, minkä jälkeen saadut tulokset koottiin 

Toimintaterapianimikkeistö 2003:n ja Kanadalaisen toiminnallisuuden ja toimintaan 

sitoutumisen mallin (CMOP-E) mukaisesti. Aineistosta esiin noussut toimintaterapeutin 

erityisosaaminen ja taidot analysoitiin puolestaan aineistolähtöisesti ilman yksittäistä, 

ohjaavaa teoriaa. Aikaisempi tieto toimintaterapiasta kuitenkin ohjasi ja auttoi analyysin 

teossa. Alla olevassa taulukkossa 3 on esimerkkejä näiden tulosten analyysistä. 
 
Taulukko 3. Esimerkkejä luokittelusta aineiston analysointivaiheessa (toimintaterapeutin 

osaaminen) 

Aineistosta poimittu 

ilmaus 

Alaluokka Yläluokka 

Asiakkaan kunnioitus Asiakaslähtöisyys  Toimintaterapian 

asiakaslähtöinen näkemys 

Kuuntelee aktiivisesti Kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaidot 

Terapeuttisen 

vuorovaikutussuhteen 

luominen ja ylläpitäminen 

Osaa asettaa tavoitteita Tavoitteen asettelu Toimintaterapian 

suunnitelmallisuus 

Porrastaa toimintaa Toiminnan analyysi ja 

muokkaus 

Toiminnan asiantuntijuus 

 

Yllä olevan esimerkkitaulukon mukaisesti käytiin läpi koko aineistomateriaali. 

Seuraavassa luvussa esitellään kirjallisuuskatsauksen tulokset ja johtopäätökset.  
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7 Kirjallisuuskatsauksen tulokset ja johtopäätökset 
 

Tässä luvussa esitellään kirjallisuuskatsauksen tulokset, jotka saatiin teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin kautta. Tämän luvun alalukuihin on koottu tulokset niin 

toimintaterapeutin roolista ja osaamisesta kuin siitä, mihin CMOP-E-mallin osa-

alueeseen interventiot ovat kohdentuneet tavoitteeltaan ja/tai vaikutuksiltaan. 

 

7.1 Toimintaterapeutin rooli ja osaaminen palliatiivisessa hoidossa 
 

Tässä alaluvussa kirjallisuuskatsaukseen valikoituneidet artikkelien tulokset on jaettu 

Toimintaterapianimikkeistön (2003) mukaisiin pääluokkiin. Näiden jälkeen on vielä 

koottu yhteen aineistosta toistuvasti esiinnoussutta tietoa toimintaterapeutin 

erikoisosaamisesta ja soveltuvuudesta työskennellä palliatiivisen hoidon saralla.  

 

Aineiston analyysista saatujen tulosten perusteella suurin osa palliatiivisen hoidon 

sektorilla työskentelevän toimintaterapeutin työstä sijoittuu Toimintaterapianimikkeistön 

2003 mukaisesti kolmeen pääluokkaan: asiakkaan toimintamahdollisuuksien 

arviointiin ja edistämiseen sekä toimintamahdollisuuksia edistävään ohjaukseen 

ja neuvontaan. Toimintaterapian muuhun asiakastyöhön sisältyviä työtehtäviä on 

myös jonkin verran, kun taas vähäisimmän osan toimintaterapeutin työstä muodostavat 

asiantuntija- ja koulutustehtävät sekä johtaminen ja kehittäminen. Ainoastaan yhdessä 

artikkelissa mainittiin toimintaterapeutin rooliin sisältyvän myös ammatillista 

jatkokouluttautumista, muiden työntekijöiden opettamista ja palliatiivisen hoidon puolen 

esimiehenä toimimista sekä työn ja toimintaterapiapalveluiden kehittämistä (Cooper 

ym. 2004). 

 

7.1.1 Asiakkaan toimintamahdollisuuksien arviointi 

 

Palliatiivisen hoidon toimintaterapeutin arvioinnissa painottuvat asiakkaan 

kokonaisvaltainen, toimintakyvyn eri osa-alueiden huomioiminen ja sairastuneen sen 

hetkisten sekä tulevien kykyjen nimeäminen. Toimintaterapeutti arvioi sekä fyysisiä että 

henkisiä valmiuksia ja kykyjä (Egan 2003; Watson ym. 2009b). Fyysisen toimintakyvyn 

arvioinnissa huomio keskittyy enimmäkseen asiakkaan liikkumiseen ja liikemalleihin 

(Armitage ym. 1999; Egan 2003; Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b; Ashworth 
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2013), yläraajan motoriseen toimintaan (Ashworth 2013) sekä tasapainon hallintaan 

(Watson ym. 2009b). Henkisten kykyjen arvioinnissa korostuvat itsetunnon (Watson 

ym. 2009b; Javier ym. 2010), ahdistuksen ja stressin (Ewer-Smith ym. 2002; Watson 

ym. 2009b) vaikutukset sairastuneen toimintakykyyn. Toisinaan arvioinnin kohteena 

ovat myös kognitiiviset ja hahmottamiseen liittyvät taidot ja valmiudet (Armitage ym. 

1999; Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b). Tärkeä osa toimintaterapeutin arvointia 

ovat itsestä huolehtimisen (Armitage ym. 1999; Javier ym. 2010), kotielämän ja arjen 

askareiden (Armitage ym. 1999; Cooper ym. 2004), vapaa-ajan (Armitage ym. 1999; 

Cooper ym 2004; Javier ym. 2010; Campbell ym. 2011) sekä työkyvyn (Armitage ym. 

1999; Cooper ym. 2004; Javier ym. 2010) arviointi. 

 

Suuri osa toimintaterapeutin arvioinnista kohdistuu kuitenkin ympäristön, useimmiten 

kodin (Dawson ym. 1995; Armitage ym. 1999; VanderPloeg ym. 2001; Cooper ym. 

2004; Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; Burkhardt ym. 2011; Ashworth 2013) ja sen 

lähiympäristön arvioimiseen (Ashworth 2013). Kotiympäristöön olennaisesti linkittyvät 

sairaalasta kotiuttamisarvioinnit sisältyvät toimintaterapeutin työtehtäviin (Cooper ym. 

2004; Javier ym. 2010). Erilaisten toiminnallisten esteiden tunnistaminen ja korvaavien 

toimintatapojen sekä apuvälinetarpeen arvioinnit kuuluvat myös toimintaterapeutin 

työnkuvaan (Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; Campbell ym. 2011). 

Toimintaterapeutti arvioi kohtalaisen paljon sairastuneen toiminnallisia rooleja (Dawson 

ym. 1995; Cooper ym. 2004; Javier ym. 2010; Campbell ym. 2011) ja päivittäisiä 

rutiineja (Armitage ym. 1999) sekä näissä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi sairastuneen 

läheisten ja muiden huolenpitäjien jaksamista sekä ohjauksen tai tuen tarvetta 

arvioidaan (Burkhardt ym. 2011).  

 

7.1.2 Asiakkaan toimintamahdollisuuksien edistäminen 
 

Aineistosta nousseista teemoista suurin osa kohdentui asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien edistämisen pääluokkaan. Toisaalta tässä pääluokassa 

esitetyt työnkuvaukset menivät osin päällekkäin toimintamahdollisuuksia edistävän 

ohjauksen ja neuvonnan kanssa. Osa toimintamahdollisuuksien edistämismenetelmistä 

oli samoja, mitä asiakkaille myös opetettiin ja neuvottiin. Toimintamahdollisuuksien 

edistäminen alkaa asiakkaan toiminnallisen profiilin muodostamisella (Watson ym. 

2009b; Burkhardt ym, 2011), tavoitteiden asettelulla ja suunnitelman tekemisellä 

yhdessä asiakkaan kanssa (Armitage ym. 1999; Ewer-Smith ym. 2002; Egan 2003; 
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Watson ym. 2009b; Campbell ym. 2011). Myös terveyden edistäjän rooli nousi yhdessä 

artikkelissa keskeisimmäksi sanomaksi (VanderPloeg 2001).  

 

Yleisesti ottaen toimintaterapeutti sitouttaa asiakasta ja mahdollistaa hänelle 

merkityksellisiin toimintoihin ja rooleihin osallistumisen (Javier ym. 2010; Campbell ym. 

2011). Toimintaterapeutin roolissa korostuvat asiakkaan rohkaisu ja kannustaminen 

tarkoituksenmukaisiin toimintoihin osallistumiseksi (Watson ym. 2009b). 

Toimintaterapeutti edistää osallistumista esimerkiksi itsestä huolehtimiseen (Dawson 

ym. 1995; Javier ym. 2010), työn tekoon (Cooper ym. 2004; Javier ym. 2010) ja 

sosiaalisia tilanteita tarjoavaan toimintaan (Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; 

Burkhardt ym. 2011) sekä erilaisiin harrastus- ja vapaa-ajan aktiviteetteihin (Armitage 

ym. 1999; Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; Ashworth 2013).  

 

Toimintaterapeutti suunnittelee ja ohjaa erilaisia toiminnallisia aktiviteetteja (Dawson 

ym. 1995; Armitage ym.1999). Osa näistä toiminnoista voi tapahtua ryhmässä (Dawson 

ym. 1995). Toimintaterapeutin rooleihin kuuluu myös luovien toimintojen ja 

menetelmien käyttö (Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b; Burkhardt ym. 2011; Davis 

ym. 2013). Luovat toiminnot saattavat olla sairastuneelle eräänlaisia selviytymiskeinoja, 

joiden avulla hän saa yhteyden elämäänsä. Näihin liittyy usein myös valmistautuminen 

lähestyvään kuolemaan ja erilaisten läheisille annettavien ”muistoesineiden” teko. 

(Burkhardt ym. 2011).  

 

Toimintakokonaisuuksiin osallistumisen tueksi toimintaterapeutti harjoituttaa asiakkaan 

kanssa erilaisia toiminnallisia taitoja (Egan 2003), esimerkiksi motorisia taitoja (Egan 

2003; Ashworth 2013), kognitiivisia ja hahmottamiseen liittyviä sekä itsestä 

huolehtimiseen ja kotielämään kuuluvia taitoja (Armitage 1999; Watson ym. 2009b). 

Toimintamahdollisuuksia edistetään myös monenlaisten apuvälineiden ja ortoosien 

avulla. Toimintaterapeutin työnkuvaan kuuluu apuvälineiden hankinta ja ortoosien 

valmistaminen. (Dawson ym. 1995; Armitage ym. 1999; VanderPloeg 2001; Cooper 

ym. 2004; Javier ym. 2010; Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011; Ashworth 2013.) 

 

Uusien toimintapojen, kompensoivien ja ennaltaehkäisevien tekniikoiden käyttäminen 

sekä jäljellä olevien voimavarojen ylläpitäminen ovat tärkeässä osassa 

parantumattomasti sairaan kanssa tehtävää työtä (Egan 2003; Watson ym. 2009b; 

Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011). Kotikäyntien ja kotiuttamisprosessien 
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(Dawson ym. 1995; Javier ym. 2010; Ashworth 2013) lisäksi toimintaterapeutti voi 

suunnitella, muokata ja uudelleen järjestää kotiympäristöä (VanderPloeg 2001; Watson 

ym. 2009b; Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011) sekä muokata ja porrastaa 

kotona tapahtuvaa toimintaa (Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011). Näin 

varmistetaan myös toiminnan turvallisuus, joka edesauttaa asiakkaan 

toimintamahdollisuuksia (Watson ym. 2009b; Davis ym. 2013). 

 

Merkittävimmäksi osa-alueeksi toimintamahdollisuuksien edistämisessä osoittautui 

psyykkisten valmiuksien ja taitojen harjoittelu (Armitage ym. 1999; Cooper ym. 2004; 

Watson ym. 2009b; Campbell ym. 2011) sekä moninaiset oireiden hallintaan liittyvät 

menetelmät. Toimintaterapeutti tukee sairastuneen psyykkistä jaksamista muun 

muassa tarjoamalla emotionaalista tukea (Armitage ym. 1999). Toimintaterapeutti 

kuuntelee asiakastaan (Watson ym. 2009b; Davis ym. 2013), keskustelee ja antaa 

mahdollisuuden erilaisten tunteiden käsittelyyn (Watson ym. 2009b; Campbell ym. 

2011; Davis ym. 2013). Monesti parantumattomasti sairaan kanssa käytävissä 

keskusteluissa käsitellään kuolemaa ja sen hyväksymistä (Burkhardt ym. 2011; Davis 

ym. 2013).  

 

Sairastuneen psyykkistä puolta pyritään edistämään lisäämällä elämänlaatua ja 

henkilökohtaista pätevyyden kokemusta sekä mahdollisuuksia ottaa kontrolli omasta 

elämästä (Armitage ym. 1999; Watson ym. 2009b), parantamalla itsetuntoa ja 

itseluottamusta (Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; Burkhardt ym. 

2011, Campbell ym. 2011) sekä oman kehon kuvan ja seksuaalisuuden hyväksymistä 

(Cooper ym. 2004). Toimintaterapeutin rooliin psyykkisten selviytymiskeinojen 

tukemisessa voi myös kuulua harkitusti valikoitujen kognitiivisten 

psykoterapiamenetelmien käyttöä (Watson ym. 2009b). 

 

Oireiden lievitykseen ja niiden hallintaan tähtääviä menetelmiä toimintaterapeutti 

käyttää varsin paljon (Burkhardt ym. 2011). Näihin lukeutuvat kivunhallinta ja -lievitys 

(Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011), energiaa säästävät ja väsymystä 

helpottavat menetelmät (Cooper ym. 2004; Campbell ym. 2011), hengitysharjoitukset ja 

-tekniikat (Ewer-Smith ym. 2002; Cooper ym. 2004; Davis ym. 2013), 

rentoutusmenetelmät ja -tekniikat (Armitage ym. 1999; Ewer-Smith ym. 2002; Cooper 

ym. 2004; Campbell ym. 2011; Davis ym. 2013) sekä ahdistuksen lievitys- ja 

hallintakeinot (Armitage ym. 1999; Cooper ym. 2004; Campbell ym. 2011). Pieni osa 
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toimintaterapeutin työstä liittyy elämäntapavalmennukseen kuten ajanhallinnan, 

rutiinien ja tapojen muokkaamiseen (Armitage ym. 1999; Watson ym. 2009b; Burkhardt 

ym. 2011; Campbell ym. 2011). 

 

7.1.3 Toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus 
 

Toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus voi kohdistua sekä asiakkaaseen 

että hänen perheeseensä. Kirjallisuuskatsaukseen valituissa artikkeleissa puhuttiin 

neuvonnan ja ohjauksen lisäksi useassa kohtaa opetuksesta. Toimintaterapeutti voi 

myös opettaa muita hoitotiimin jäseniä muun muassa siitä, mikä on toiminnan merkitys 

ihmisen elämässä (Burkhardt ym. 2011). Asiakkaan ohjaus voi olla yleisellä tasolla 

tapahtuvaa arjen askareisiin, kuten itsestä huolehtimiseen tai kotitöihin llittyvää 

(Dawson ym. 1995; Javier ym. 2010).  

 

Yksi suurimmista ohjauksen osa-alueista muodostuu aineiston perusteella oireiden 

hallinnasta ja siihen sisältyvistä tekniikoista (Dawson ym. 1995; Javier ym. 2010; 

Campbell ym. 2011) sekä eräänlaisesta elämäntapavalmennuksesta (Armitage ym. 

1999; Watson ym. 2009b). Toimintaterapeutti neuvoo ja opettaa asiakkaalle erilaisia 

tekniikoita kivunhallintaan (Dawson ym. 1995; VanderPloeg 2001; Egan 2003), 

stressinhallintaan (Dawson ym. 1995; Armitage ym. 1999; VanderPloeg 2001; Egan 

2003; Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010), rentoutumiseen 

(Dawson ym. 1995; Armitage ym. 1999; VanderPloeg 2001; Ewer-Smith ym. 2002; 

Cooper ym. 2004; Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; Campbell ym. 2011) sekä 

energian säästämiseen ja väsymyksen ennalta ehkäisyyn (Dawson ym. 1995; Amitage 

ym. 1999; VanderPloeg 2001; Egan 2003; Watson ym. 2009b; Burkhardt ym. 2011) 

liittyen.  

 

Myös kuoleman käsittely ja siihen liittyvä surutyön ohjaus kuuluu joissain tapauksissa 

työnkuvaan (Davis ym. 2013). Toimintaterapeutti voi opettaa sairastuneelle uusia 

taitoja ja vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita (Dawson ym. 1995; Egan 2003; Watson 

ym. 2009b; Ashworth 2013), ohjata uusien mielenkiinnonkohteiden pariin (Dawson ym. 

1995; Watson ym. 2009b) sekä neuvoa keinoja turvalliseen ja miellyttävään elämään 

(Egan 2003). 
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Sairastuneen perheelle annettava neuvonta ja ohjaus on erittäin tärkeä osa 

toimintaterapeutin työtä. Perhettä tuetaan, neuvotaan ja ohjataan monin eri tavoin 

(Dawson ym. 2004; Watson ym. 2009b; Javier ym. 2010; Burkhardt ym. 2011; 

Ashworth 2013). Perheelle opetetaan erilaisia käyttäytymismalleja ja ohjataan 

omaishoidon toteuttamiseen turvallisesti (Dawson ym. 1995; Burkhardt ym. 2011). 

Lisäksi perheenjäseniä ohjataan ja kannustetaan tarjoamaan sairastuneelle 

mahdollisuuksia itselle merkityksellisen toiminnan toteuttamiseen (Burkhardt ym. 

2011). Tarvittaessa toimintaterapeutti neuvoo asiakkaitaan ja heidän perheitään myös 

muiden kuntoutuspalveluiden ja tukiresurssien käytöstä (Armitage ym. 1999; Campbell 

ym. 2011). 

 

Yksi toimintaterapeutin opetuksen, neuvonnan ja ohjauksen kohde ovat ergonomiset 

asiat (Egan 2003) sekä sen varmistaminen, että sairastuneen ja hänen perheensä 

kotielämä ja toimintaan osallistuminen sujuisivat ongelmitta (Burkhardt ym. 2011; Davis 

ym. 2013). Perheelle opetetaan muun muassa, kuinka käsitellä sairastunutta 

mahdollisimman turvallisesti sekä miten asento- ja painehoidoilla voidaan helpottaa 

sairastuneen oloa (Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011; Ashworth 2013). Tähän 

kuuluu myös erilaisten siirtymätilanteiden ja liikkumistekniikoiden ohjausta (Dawson 

ym. 1995; VanderPloeg 2001; Egan 2003; Campbell ym. 2011). Lisäksi teknisten 

laitteiden ja arjessa selviämistä tukevien apuvälineiden suosittelu ja käytönohjaus on 

olennainen osa toimintaterapeutin työnkuvaa (Dawson ym. 1995; VanderPloeg 2001; 

Egan 2003). 

 

7.1.4 Toimintaterapian muu asiakastyö 
 

Koska palliatiivisen hoidon keskiössä ovat sekä sairastunut itse että hänen perheensä 

ja koko moniammatillinen työryhmä, kohdistuu toimintaterapeutin työ yhtä lailla kaikkiin 

näihin osapuoliin. Suurin osa toimintaterapian muusta asiakastyöstä on yhteistyötä 

hoitoon osallistuvien kanssa (Ashworth 2013). Tämä yhteistyö pitää sisällään 

tapaamisia muun työryhmän kanssa (vanderPloeg 2001; Cooper ym. 2004; Burkhardt 

ym. 2011), potilaan toiminnallisuuteen liittyvää ohjausta ja tukea hoitajille sekä muulle 

työryhmälle (Dawson ym. 1995; Ashworth 2013) sekä yhteistyötä muun muassa 

sosiaaliviraston tai muiden potilaan hoitoon osallistuvien kunnallisten palveluntarjoajien 

kanssa (Armitage ym. 1999; VanderPloeg 2001; Egan 2003; Watson ym. 2009b).  



54 

 

 

  

 

 

Hoitoon osallistuvat vapaaehtoiset voivat myös olla toimintaterapeutin kanssa 

tekemisissä (Dawson ym. 1995). Toimintaterapeutti toimii tiedonantajana ja 

viestinvälittäjänä potilaan ja hänen perheensä tai muiden työntekijöiden välillä (Dawson 

ym. 1995; VanderPloeg 2001; Javier ym. 2010; Davis ym. 2013). Osa 

toimintaterapeutin työstä keskittyy tiedunkeruuseen (Burkhardt ym. 2011) ja 

dokumentointiin (Cooper ym. 2004).  

 

7.1.5 Toimintaterapeutin erityisosaaminen 
 

Kirjallisuuskatsauksen aineistosta nousi toistuvasti esiin toisiaan tukevia huomioita 

toimintaterapeutin taidoista ja erityissosaamisesta, joista katsottiin olevan hyötyä 

työskenneltäessä palliatiivisessa hoidossa. Keskeisimmiksi toimintaterapeutin 

erityisosaamisen teemoiksi nousivat asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen 

lähestymistapa, toiminnan asiantuntijuus, toiminnan käyttö, ongelmanratkaisu- 

ja arviointitaidot, suunnitelmallisuus sekä terapeuttisen vuorovaikutussuhteen 

luominen ja ylläpitäminen.  

 

Jokaisessa artikkelissa korostettiin toimintaterapeutin asiakaslähtöistä ja 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa sekä toimintaterapeutin moniulotteista toiminnan 

asiantuntijuutta. Toimintaterapeutti ei luokittele tai perusta työtään pelkästään 

asiakkaan sairausdiagnoosiin, vaan häntä kiinnostaa ennen kaikkea se, miten sairaus 

vaikuttaa sairastuneen toimintakykyyn (Armitage ym. 1999). Toimintaterapeutti tukee ja 

edistää sairastuneen itsenäisyyttä ja toimintakykyä (Egan 2003; Campbell ym. 2011). 

Toimintaterapeutti ei kuitenkaan ohita niin sanottua lääketieteellisempääkään puolta, 

sillä hänellä on koulutuksensa kautta saatua ymmärrystä ja perustietoa muun muassa 

ihmisen anatomiasta, kehon rakenteista, kinesiologiasta, neuroanatomiasta- ja 

fysiologiasta sekä patologiasta (Campbell ym. 2011).  

 

Toimintaterapeutilla on jopa sanottu olevan kaikki tarvittavat taidot siihen, mikä 

palliatiivista hoitoa saavan henkilön hoidossa on kaikkein olennaisinta (Ashworth 

2013). Toimintaterapeutti huomioi sairastuneen identiteettiin ja elämänlaatuun 

vaikuttavat tekijät hahmottaen samalla tämän toiminnallisen profiilin (Campbell ym. 

2011). Toimintaterapeutti huomioi toiminnallisuuden ja sitä mahdollisesti rajoittavat tai 

estävät tekijät sekä toiminnallisuuteen liittyvien roolien merkityksen sairastuneen 

elämässä (Burkhardt ym. 2011; Campbell ym. 2011). Samalla hän tukee sairastunutta 
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osallistumaan itselle tärkeisiin ja merkityksellisiin toimintoihin sekä rooleihin, mikä 

auttaa näin sairastunutta saamaan kontrollin omasta elämästään (Burkhardt ym. 2011; 

Ashworth 2013). Kaikissa artikkeleissa todettiin toimintaterapeutin erityisosaamisen 

piilevän toiminnan käytössä. Toimintaterapeutti on työryhmästä ainut, jonka 

työskentelyssä läpi prosessin korostuu toiminnan ja toiminnallisten menetelmien 

hyödyntäminen. Luovien menetelmien käyttö sisältyy tapauskohtaisesti 

toimintaterapeutin erityisosaamiseen (Davis ym. 2013). 

 

Yksi suurimmista vahvuuksista, joita toimintaterapeutin koetaan omaavan, ovat erilaiset 

ongelmanratkaisutaidot (Dawson ym. 1995; Armitage ym. 1999; VanderPloeg 2001; 

Egan 2003; Davis ym. 2013) ja arviointitaidot (Ashworth 2013). Parantumattomasti 

sairaan kanssa työskenneltäessä, kun sairaan toimintakyky saattaa toisinaan muuttua 

hyvin lyhyessäkin ajassa, on toimintaterapeutin taidosta analysoida, muokata ja 

porrastaa toimintaa yksilöllisesti suurta hyötyä (Dawson ym. 1995; Burkhardt ym. 2011; 

Campbell ym. 2011). Toiminnan analysointitaidon avulla toimintaterapeutti osaa tarjota 

sairastuneelle hänelle itselleen juuri sillä hetkellä oikeantasoista toimintaa (Dawson ym. 

1995). Toimintaterapeutin työhön oleellisesti sisältyvä suunnitelmallisuus, jatkuva 

arviointi ja terapiasuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa (Armitage ym. 

1999; Ewer-Smith ym. 2002; Egan 2003; Watson ym. 2009b; Campbell ym. 2011) sekä 

tavoiteasettelun taidot (Davis ym. 2013) koetaan myös erittäin hyödyllisinä.  

 

Palliatiivisen hoidon tärkeimmäksikin tekijäksi sanottu sairastuneen kohtaaminen 

osoittautui toimintaterapeutin vahvuudeksi. Terapeuttisen vuorovaikutussuhteen 

luomisen ja ylläpidon voidaan katsoa olevan toimintaterapeutille ominaista. 

Toimintaterapeutilla koetaan olevan sairastunutta kunnioittava, rauhallinen 

lähestymistapa (Egan 2003) kuten myös työssä tarvittavaa myötätuntoa ja herkkyyttä 

(Cooper 2004). Terapeutin kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja arvostetaan, 

erityisesti taitoa sairastuneen aktiiviseen kuunteluun (Dawson ym.1995; VanderPloeg 

2001; Davis ym. 2013). 

 

7.2 Palliatiivisen hoidon toimintaterapiainterventioiden kohdentuminen 
 

Kun tutkimustuloksia tarkastellaan Kanadalaisen toiminnallisuuden ja sitoutumisen 

mallin kautta, havaitaan suuren osan toimintaterapiainterventioista kohdentuvan 

ihmisen henkisyyden/spirituaalisuuden sekä toiminnallisten valmiuksien tukemiseen. 
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Merkittävä osa toimintaterapeutin tekemästä työstä vaikuttaa ihmisen osa-alueista 

sairastuneen keskiöön eli henkiseen/spirituaaliseen ulottuvuuteen. 

Toimintaterapiainterventioilla tuetaan sairastuneen henkisiä voimavaroja keskustelun ja 

kuuntelun kautta, autetaan löytämään elämälle merkitystä ja sisältöä sekä helpotetaan 

kuoleman käsittelyä. Sairastuneen affektiiviset puolet korostuvat toimintaterapeutin 

käyttämissä ja opettamissa oireidenhallintatekniikoissa, sillä niillä pyrittään 

vaikuttamaan muun muassa sairastuneen stressin sietokykyyn, ahdistuksen hallintaan 

ja rentoutumiseen. Osalla näistä tekniikoista on vaikutuksia myös sairastuneen fyysisiin 

puoliin; esimerkiksi mielen rentoutuessa kehonkin on mahdollista rentoutua ja sitä 

kautta  myös kiputuntemukset sekä hengitysvaikeudet saattavat lieventyä. 

Sairastuneen fyysiseen puoleen pystytään vaikuttamaan myös erilaisten apuvälineiden 

avulla.  

 

Toiminnan osa-alueella toimintaterapiainterventiot näyttävät kohdentuvan 

enimmäkseen itsestä huolehtimiseen ja vapaa-aikaan – tosin muutama maininta myös 

työn eli tuottavuuden osa-alueesta nousi esiin. Itsestä huolehtiminen pitää sisällään 

monia arjen toimintoja kuten syöminen, pukeutuminen ja WC-toiminnot; myös kodin 

hoitoon liittyvät askareet mainittiin. Vapaa-ajan osa-alue tulee esiin esimerkiksi siinä, 

että asiakasta kannustetaan jatkamaan itselleen tärkeitä harrastusaktiviteetteja ja 

kokeilemaan myös uusia harrastuksia. 

 

Ympäristön osa-alueella toimintaterapiainterventioiden painopiste näyttää olevan 

ympäristön fyysisissä ja sosiaalisissa ulottuvuuksissa.  Fyysistä ympäristöä, yleensä 

sairastuneen kotia, arvioidaan ja muokataan tarpeen mukaan. Sosiaaliseen 

ympäristöön sisältyvät sairastuneen perheenjäsenille ja muille häntä hoitaville 

annettava tuki sekä ohjaus. Myös sairastuneen tukeminen kodin ulkopuolisiin 

aktiviteetteihin on esimerkki toimintaterapiaintervention kohdentumisesta sosiaaliseen 

ympäristöön. Toisaalta muutamien toimintaterapiainterventioiden tausta-ajatuksien on 

mahdollista heijastua myös sairastuneen kulttuuriseen ja institutionaaliseen 

ympäristöön. Toimintaterapeutin huomioidessa toiminnan, toimintaan osallistumisen ja 

toiminnallisen oikeudenmukaisuuden merkityksen, ja tuodessaan tätä näkemystään 

yhä edelleen esille esimerkiksi sairastuneen läheisille ja hoitavalle työryhmälle, voi 

vaikutuksia olla havaittavissa paitsi sairastuneen toiminnallisuuteen liittyvissä 

kulttuurisissa odotuksissa, myös yhteiskunnan asenteisssa ja arvoissa sekä poliittisissa 

ja taloudellisissa rakenteissa. 
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7.3 Johtopäätökset 
 

Tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan vaikuttaa siltä, että toimintaterapeutin roolia 

palliatiivisen hoidon moniammatillisissa tiimeissä arvostetaan ja pidetään erittäin 

tärkeänä. Toimintaterapiainterventioilla näyttäisi myös olevan parantumattomasti 

sairaan ja hänen läheistensä elämänlaatua kohentava tai vähintäänkin ylläpitävä 

vaikutus. Tulosten pohjalta suurin osa palliatiivisessa hoidossa työskentelevien 

toimintaterapeuttien työstä painottuu toimintakyvyn ja ympäristön arviointiin sekä 

monimuotoiseen toimintamahdollisuuksien edistämis-, ohjaus- ja neuvontatyöhön.  

 

Palliatiivisessa hoidossa työskentelevä toimintaterapeutti voi tekemiensä 

interventioiden kautta vaikuttaa sairastuneen ja hänen perheensä elämään monin eri 

tavoin. Toimintaterapian keinoin vaikutetaan sairastuneen fyysiseen ja sosiaaliseen 

ympäristöön niin, että sairastuneen on mahdollista toimia sairaudestaan huolimatta 

mahdollisimman itsenäisesti mielekästä elämää viettäen. Tähän pyritään erilaisten 

apuvälineiden, kodinmuutostöiden ja toiminnan muokkauksen sekä oireiden hallintaan 

tähtäävien tekniikoiden avulla. Sairastuneen toiveita kuunnellaan tarkoin ja sitä kautta 

mahdollistetaan itselle merkitykselliseen toimintaan osallistuminen, mikä taas lisää 

sairastuneen tunnetta siitä, että hänellä on kontrolli omasta elämästään. Sairastuneen 

läheisten ohjausta ja neuvontaa pidetään myös erittäin tärkeänä osana 

toimintaterapeutin työtä. 

 

Tulosten mukaan toimintamahdollisuuksien edistämisessä käytetyt menetelmät ovat 

pitkälti samoja, joita sairastuneita ja heidän läheisiäänkin opetetaan käyttämään. 

Mielenkiintoiseksi osoittautui se, että merkittävä osa toimintaterapeuttien roolia ovat 

erilaisten oireiden hallintaan tähtäävien tekniikoiden ja menetelmien hyödyntäminen. 

Pohdittavaksi jää mitä kautta tällaiset taidot on saatu; ehkäpä työssä oppimalla tai 

jonkinlaisen lisäkoulutuksen kautta. 

 

Aineiston tulosten ja niiden ulkopuolelle jääneiden asioiden perusteella voidaan 

ajatella, ettei tiukkojen rajojen ja roolien asettaminen sille, mitä kukin palliatiivisen 

hoidon työryhmän jäsen tekee, ole välttämättä aina tarkoituksenmukaista tai tärkeää 

itse sairastuneelle. Aiempaan tutkimustietoon viitaten, eri ammattikuntien roolit 

menevät usein limittäin, joten siksikin niitä on ajoittain vaikea kategorisoida. Hoidon 

pääpainon tulisi olla sen kokonaisuudessa ja potilaan elämänlaadun varmistamisessa.  
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Siinä missä toimintaterapeuttikin, voi yhtä lailla asiaan perehtynyt hoitaja opettaa 

potilaalle esimerkiksi ahdistuksen- ja stressinhallintakeinoja tai ohjata erilaisten 

rentoutusharjoitteiden käyttöä. Roolimäärittelyn sijaan tärkeämpää on huomioida se, 

mistä kunkin työryhmän jäsenen kokonaisosaaminen muodostuu ja millä kaikilla hoidon 

osa-alueilla sitä voitaisiin hyödyntää niin, että se tukee potilasta parhaalla mahdollisella 

tavalla – välttäen kuitenkin eri ammattikuntien työn päällekkäisyyttä. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineiston perusteella voidaan todeta toimintaterapeutilla 

olevan tärkeä rooli parantumattomasti sairaan henkilön hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Näyttö on kuitenkin vielä kohtalaisen heikkoa johtuen vähäisestä palliatiivisen hoidon 

tutkimuksesta toimintaterapiassa kuten myös siitä, että tämän kirjallisuuskatsauksen 

tulokset pohjautuvat monimuotoiseen aineistoon, jossa on mukana myös muita kuin 

puhtaasti tieteellisen tutkimusartikkelin kriteerit täyttäviä julkaisuja. Tästäkin huolimatta 

tai juuri siitä syystä työn tulokset ovat yhtenevässä linjassa esimerkiksi Ruotsissa 

tehtyjen opinnäytetöiden kanssa. Näytön vahvuuden puutteesta johtuen tämä työ voi 

toimia ainoastaan suuntaa-antavana kuvauksena, ei vahvana suosituksena. 

 

Aineistoa analysoitaessa ja tuloksia muodostettaessa yksi asia herätti kuitenkin 

huomiota: aineistoon valikoiduista tutkimuksista ja julkaisuista nousi toistuvasti esiin se, 

ettei toimintaterapian mahdollisuuksista osana palliatiivista hoitoa ole vielä riittävästi 

tietoa ja ymmärrystä. Tämän vuoksi tietoisuutta toimintaterapeutin roolista ja 

osaamisesta on lisättävä, mikä edellyttää aiheeseen painottuvaa opetus- ja 

tutkimustyötä. Seuraavassa luvussa on esitetty opinnäytetyön yhteenveto, pohdintaa 

työn tulosten merkityksestä, luotettavuudesta ja eettisyydestä sekä ajatuksia ja ideoita 

tulevaisuutta ajatellen. 

 

8 Lopuksi  
 

Palliatiivinen hoito on aiheena haastava mutta toisaalta samaan aikaan äärimmäisen 

mielenkiintoinen. Kuolema on luonnollinen osa ihmisen elämää, eikä se katso tiettyä 

elämän vaihetta. Kukin ihminen määrittelee itse myös oman tapansa elää hyvää 

elämää. Siksi tästäkään aiheesta keskustelua ei tulisi arastella, vaan ennemminkin 

ottaa se osaksi aktiivista keskustelua pohdittaessa ihmisten aidosti kokonaisvaltaista 

hoitoa ja kuntoutusta elämän kaikissa vaiheissa.   
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Kuten Armitage ja Crowther (1999: 157) artikkelissaan toteavat, on elämässä kyse 

selviytymisestä, sopeutumisesta sekä tarpeesta tuntea olevansa tuottelias, toisten 

tarvitsema ja ennen kaikkea arvostettu. Aiheeseen tutustumisen myötä tämä ajatus 

nousi läpi opinnäytetyöprosessin monessakin kohtaa esiin.  

 

8.1 Yhteenveto 
 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen 

(SPHY ry.) kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimintaterapeutin työn 

kuvaa ja roolia osana palliatiivisen hoidon moniammatillista tiimiä sekä tarkastella 

toimintaterapeuttien osaamista, jota palliatiivisessa hoidossa tarvitaan. Lisäksi 

kiinnostuksen kohteena oli tutkia sitä, mihin ihmisen toiminnallisuuden osa-alueeseen 

palliatiivisen hoidon toimintaterapeuttien interventiot painottuvat. 

Työelämäyhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä käydyn pohdinnan perusteella 

opinnäytetyö päätettiin toteuttaa kirjallisuuskatsauksen keinoin. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin integroivaa kirjallisuuskatsausta, joka 

salli erilaisen ja laaja-alaisenkin aineiston yhdistämisen. Tutkimuskysymykset olivat 

seuraavat: Mikä on toimintaterapeutin työnkuva/rooli palliatiivisen hoidon 

moniammatillisessa tiimissä, millaista erityisosaamista palliatiivisessa hoidossa 

työskentelevillä toimintaterapeuteilla on suhteessa muihin ammattiryhmiin, ja mihin 

toiminnallisuuden osa-alueisiin toimintaterapiainterventiot kohdentuvat? Työn 

taustaterioina käytettiin Kanadalaista toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallia (CMOP-

E) ja Toimintaterapianimikkeistöä 2003. Tämän lisäksi työssä pyrittiin käsittelemään 

kattavasti palliatiivisen hoidon kokonaisuutta ja tarkastelemaan toiminnan yhteyttä 

terveyteen sekä hyvinvointiin.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset saatiin valittujen julkaisujen tuloksista teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin mukaisesti. Saatujen tulosten perusteella toimintaterapeutilla on 

tärkeä osa palliatiivisen hoidon moniammatillisessa tiimissä. Toimintaterapeutin 

osaaminen perustuu asiakaslähtöisyyteen ja sairastuneen kokonaisvaltaiseen 

huomioimiseen. Toimintaterapeutti ymmärtää toiminnan ja merkitykselliseen toimintaan 

osallistumisen tärkeyden myös elämän loppu vaiheessa. Hän osaa arvioida ja 

analysoida sairastuneen toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia ja tarvittaessa 
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muokata joko toimintaa tai ympäristöä. Lisäksi toimintaterapeutin kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaitoja erityisesti kohtaamiseen ja aktiiviseen kuunteluun liittyen 

arvostetaan. Toimintaterapeutin keskeisimmät roolit sisältyvät asiakkaan 

toimintamahdollisuuksien arviointiin, toimintamahdollisuuksien edistämiseen, 

toimintamahdollisuuksia edistävään ohjaukseen ja neuvontaan sekä toimintaterapian 

muuhun asiakastyöhön.  

 

Palliatiivisen hoidon puolella toteutettavat toimintaterapiainterventiot kohdentuvat 

melko kokonaisvaltaisesti niin ihmisen, toiminnan kuin ympäristönkin eri osa-alueisiin. 

Osa-alueista eniten huomiota kiinnitetään sairastuneen henkisyyteen sekä fyysiseen ja 

affektiiviseen puoleen. Ympäristöissä korostuvat etenkin fyysinen ja sosiaalinen sekä 

toiminnan osa-alueissa erilaiset itsestä huolehtimisen ja vapaa-ajan toiminnot. 

Jatkossa aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja 

terveydenhuoltojärjestelmän lähtökohdista käsin tarkasteltuna. 

 

8.2 Tulosten merkitys, luotettavuus ja eettiset kysymykset 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei 

voi erottaa toisistaan yhtä selvästi kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen 

ensisijainen luotettavuuden kriteeri onkin nimenomaan tutkija itse; miten avoimesti ja 

tarkasti tutkija esimerkiksi kertoo tutkimuksensa kulusta, tekemistään ratkaisuista ja 

tulkinnoista sekä näihin vaikuttaneista taustatekijöistä. Tästä syystä kvalitatiiviset 

tutkimusraportit ovat myös yleensä paljon henkilökohtaisempia kvantitatiivisiin 

tutkimuksiin verrattuna. (Eskola – Suoranta 1998: 209–212; Hirsjärvi ym. 2009: 232–

233.) Tässä opinnäytetyössä on pyritty koko ajan olemaan niin läpinäkyvä kuin 

mahdollista. Tämä opinnäytetyö on tehty yksilötyönä, mikä voidaan nähdä 

luotettavuutta heikentävänä tekijänä. Nyt esimerkiksi aineiston valinta, analyysi ja 

tulosten tulkinta perustuvat ainoastaan yhden ihmisen näkemykseen. Työparin mukana 

olo olisi lisännyt luotettavuutta ja tuonut ehkä myös aiheen tarkasteluun enemmän 

syvyyttä sekä toisenlaista näkökulmaa.  

 

Opinnäytetyön aihetta tukevaa toimintaterapian teoriaperustaa pohdittaessa 

huomattiin, että moni muukin kuin Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli 

(CMOP-E) olisi toisaalta sopinut tukemaan palliatiivisen hoidon käsittelyä. 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa teorialähtökohdissa oli vielä mukana 
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kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF. 

Tutkimuskysymysten sisällön painottuessa lopulta enemmän toimintaterapeutin roolin 

ja osaamisen tarkasteluun, päätettiin ICF-luokitus jättää tästä opinnäytetyöstä pois, 

jotta vältyttäisiin raskaalta monien eri teoriamallien käsittelyltä. Näin ollen CMOP-E:n 

rinnalle nousi Toimintaterapianimikkeistö 2003 tukemaan toimintaterapeutin työn 

sisällön kuvaamista, jonka kuitenkin katsottiin olevan pääasiallisin 

tutkimuskysymystenkin kohde. Aineiston analysointi koettiin kohtalaisen haastavaksi, 

sillä toimintaterapeutin työnkuvan jaottelussa osa esiin nousseista rooleista olisi 

sopinut useammankin eri teeman alle. Sama asia todettiin jaoteltaessa 

toimintaterapiainterventioita CMOP-E -mallin mukaisiin osa-alueisiin.  

 

Vaikka työn alkuvaiheessa oli hieman epävarmuutta siitä, mikä toimintaterapian malli 

työn taustalle tulisi valita, on prosessin jälkeen helppo olla tyytyväinen CMOP-E:n 

valintaan. CMOP-E tuli esille muutamissa kirjallisuuskatsauksen ja sen ulkopuolelle 

jääneissä artikkeleissa, tutkimuksissa ja taustateorioissa. Lisäksi yhdessä 

tutkimuksessa (Schleinich ym. 2008) palliatiivisen hoidon potilaiden kuntoutustarpeiden 

määrittelyyn ja palveluiden kohdentamiseen oli käytetty Kanadalaiseen malliin 

pohjaavaa Canadian Occupational Performance Measurement eli COPM-

arviointivälinettä. Mielenkiintoista kuitenkin oli, että tiedonhaussa löytyi myös yksi 

artikkeli, jossa oli tutkittu palliatiivisen hoidon ja Model of Human Occupation (MOHO) 

mallin yhteensopivuutta.  Costan ja Otheron (2012) tekemän tutkimuksen mukaan 

MOHO sopii sisällönsä puolesta erittäin hyvin palliatiivisessa hoidossa käytettäväksi. 

Tutkimuksessa ehdotettiin jopa, että seuraavaan MOHO-kirjan painokseen tulisi ottaa 

mukaan tapausesimerkkejä palliatiivisen hoidon puolelta.  

 

Tähän opinnäytetyöhön on pyritty keräämään parhain mahdollinen tällä hetkellä 

saatavissa oleva aineisto. Koska tutkimustietoa oli saatavilla verrattain vähän, valikoitui 

tämän kirjallisuuskatsauksen osaksi muitakin kuin tiukasti tieteellisten 

tutkimusartikkeleiden kriteerit täyttäviä julkaisuja. Tämän opinnäytetyön aihepiiriin ja 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi, varsin monimuotoisen aineistomateriaalin valinnan 

koettiin kuitenkin olevan perusteltua. Muut kuin tutkimusartikkelit luettiin ennen 

lopullista aineistoon valintaa tarkoin läpi, ja niiden sisältöä, kirjoittajaa, käytettyjä 

lähteitä sekä julkaisufoorumia arvioitiin kuten tällaisissa tapauksissa on suositeltu 

tehtävän artikkelin laadun ja soveltuvuuden varmistamiseksi (Aveyard 2010: 116–122). 
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Tässä opinnäytetyössä esitettyjä tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä puoltaa myös 

se, että valikoitujen tutkimusten ja julkaisujen esiin nostamat toimintaterapeutin roolit ja 

toimintaterapiainterventioiden kohdentumisalueet tukivat vahvasti toisiaan – merkitystä 

ei siis näyttänyt olevan sillä, oliko artikkeli tieteellinen tutkimus vai aiempiin tutkimuksiin 

ja käytännön kokemuksiin perustuva katsaus. 

 

Palliatiivisen hoidon selvittäminen ja ymmärtäminen toimintaterapian näkökulmasta ei  

aiheen monimuotoisuuden vuoksi ollut yksinkertaista. Esimerkiksi palliatiivisen hoidon, 

saattohoidon ja muiden käsitteiden käyttö limittäin asetti omat rajoituksensa. Lukiessa 

eri maissa tehtyjä tutkimuksia ja niiden toimintaterapiapalvelukuvauksia, täytyi ajoittain 

miettiä paljon erilaisia konteksteja jo senkin takia, että ulkomailla sosiaali- ja 

terveysalan palveluja toteutetaan hyvin erilaisista lähtökohdista käsin Suomeen 

verrattuna. Suomessa turvataan julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon, kun 

vastaavasti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa luotetaan enemmän perheeltä ja 

läheisiltä ihmisiltä saatavaan tukeen. Tästä syystä tätä opinnäytetyötä lukiessa ja 

kirjallisuuskatsauksen tuloksia tarkastellessa on erittäin tärkeä ottaa huomioon 

kulttuurisidonnaiset tekijät. Opinnäytetyön tulokset eivät täten ole suoraan siirrettävissä 

suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 

Tiedonhaun toteuttaminen ja eteneminen ei välttämättä edennyt niin systemaattisesti 

kuin ehkä olisi ollut toivottua, sillä varmuutta tiedon löytymisestä ja saatavuudesta ei 

ollut. Siksi muun muassa tiedonhakuprosessin aikana päädyttiin lukemaan materiaalia, 

joka käsitteli aihetta yli tutkimuskysymysten. Tämä auttoi saamaan syvemmän 

käsityksen käsiteltävistä ilmiöistä, vaikka se samalla tarkoittikin niin sanottua 

ylimääräistä työtä. Tässä työssä aihetta on pyritty käsittelemään kattavasti, joissain 

kohdin ehkä liiankin tarkasti. Työtä tehdessä kuitenkin koettiin, että aiheen 

monivivahteisuuden ja tuntemattomuuden vuoksi sekä opinnäytetyöntekijän että lukijan 

on ymmärrettävä, mistä asioista ollaan ylipäätään puhumassa. Tästä syystä työn 

keskeiset käsitteet on avattu melko laajasti samoin kuin on käsitelty palliatiivisen 

hoidon ulottuvuuksia sekä toimintaterapian lähestymistapoja ja taustateorioita.  

 

Laaja tietoperusta ja erityisesti kattava lähteiden käyttö lisää toisaalta myös tämän työn 

luotettavuutta. Aiheen laaja käsittely on ollut täysin tietoinen valinta, sillä työn sisällön 

on haluttu tarjoavan tietämystä palliatiivisesta hoidosta heille, jotka eivät siitä aiemmin 

ole kuulleet, ja vastaavasti toimintaterapiasta muun muassa palliatiivisessa hoidossa 
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työskenteleville muiden ammattikuntien edustajille. Työn lukijalle haluttiin myös tarjota 

mahdollisuus syventyä aiheeseen tarkemmin niin halutessaan, ja siksi esimerkiksi 

kaikki tiedonhaussa löydetyt artikkelit koottiin yhteen liitteeseen. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä tiedonhalu jatkoi kasvuaan johtaen lopulta siihen, että aihetta 

todellakin tutkittiin syvällisemmin ja tarkemmin, mitä ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöhön todennäköisesti olisi tarvittu. Samalla voidaan kuitenkin todeta suuren 

mielenkiinnon aihetta kohtaan olleen koko opinnäytetyön kantava voima. Tämä 

opinnäytetyöprosessi myös opetti monessa asiassa. Esimerkiksi tutkimustyöparin 

käyttöä sekä laajempaa opponoijien ja ohjaavien opettajien hyödyntämistä tulisi 

pohdittua ensi kerralla enemmän.  

 

Uuteen aiheeseen perehtymisen aikana heräsi paljon kysymyksiä ja ajatuksia, joihin ei 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyön rajoissa kuitenkaan pystytty vastaamaan. 

Opinnäytetyön ulkopuolelle jouduttiin jättämään paljon mielenkiintoista materiaalia. 

Aineiston ulkopuolelle jääneissä tutkimuksissa oli tutkittu muun muassa työntekijöiden 

kokemuksia palliatiivisesta hoitotyöstä sekä parantumattomasti sairaiden suhdetta 

toimintaan, heidän toiminnallisia tarpeitaan ja kokemuksiaan osallistumisesta 

merkitykselliseen toimintaan (esim. Vrkljan – Miller-Polgar 2001; Lyons – Orozovic – 

Davis – Newman 2002; La Cour – Josephsson – Tishelman – Nygård 2007; Warne – 

Hoppes 2009; Park Lala – Kinsella 2011). Lisäksi Jacques ja Hasselkus (2004) ovat 

omassa tutkimuksessaan todenneet, että ”toiminta on hyvää kuolemaa”, ja toimintaan 

sitoutumisen kautta parantumattomasti sairaan on mahdollista tuntea elävänsä. Viitteitä 

on myös siitä, että toimintoihin sitoutuminen saattaa auttaa kuoleman käsittelyssä. 

Tästä syystä ihmisen toiminnalliset tarpeet tulisi huomioida kehitettässä ja 

suunniteltaessa parantumattomasti sairaiden hoitoa.  

 

Eräs tärkeä huomio on se, että toimintaterapiasta saattohoidossa (hospice care) löytyi 

useita artikkeleita. Näistä suurin osa oli julkaistu jo 1980-luvulla, jolloin aihetta on 

tunnuttu käsittelevän varsin paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa. Koska tässä 

opinnäytetyössä haluttiin keskittyä palliatiivisen hoidon kokonaisuuteen, jäivät pelkät 

saattohoito -maininnan omaavat tutkimukset pois kirjallisuuskatsauksen aineistosta. 

Muutamien saattohoitoa käsittelevien artikkeleiden lukemisen jälkeen kuitenkin 

todettiin, että niissäkin esiin nousevat toimintaterapeutin roolit ovat samassa linjassa 

tämän kirjallisuuskatsauksen tulosten kanssa. 
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Opinnäytetyön prosessin alusta alkaen tiedostettiin myös muita työskentelyyn liittyviä 

luotettavuustekijöitä. Esimerkiksi henkilökohtainen kiinnostus ja arvostus palliatiivista 

hoitoa kohtaan on ollut läsnä läpi prosessin. Vaikka palliatiivinen hoito ei sinällään ole 

entuudestaan tuttu aihe eikä se ole koskettanut lähipiiriä, on opinnäytetyöntekijällä 

kokemusta vakavasti sairaiden kanssa työskentelystä. Omien henkilökohtaisten 

kokemusten kautta on siten myös henkilökohtaisella tasolla jouduttu käsittelemään ja 

kohtaamaan elämän suuria kysymyksiä – kuoleman käsittely ei näin ollen ole täysin 

vieras aihealue. Tästä syystä on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota objektiiviseen 

ja kriittiseen tarkasteluun prosessin kaikissa vaiheissa.  

 

Työn tekijä ei kuitenkaan koskaan laadullista tutkimusta tehdessään pääse pois 

tutkimuksen sisältä, sillä omat ajatukset vaikuttavat aina jollain tasolla siihen mitä 

tutkitaan, miten tutkitaan ja miten analysoidaan tuloksia. Kuten Tuomi ja Sarajärvi 

(2002) sekä Hirsjärvi ym. (2009) kirjoittavat, on tutkimusaiheen valinta jo itsessään 

eettinen valinta. Koska tutkija on laadullisessa tutkimuksessa aina sidoksissa 

tutkimukseen arvojensa ja ajatustensa vuoksi, vaikuttavat nämä asiat hyvin 

todennäköisesti myös tämän opinnäytetyön taustalla. 

 

8.3 Mitä jatkossa? 

 

Opinnäytetyön tuloksia tullaan hyödyntämään Suomen Palliatiivisen Hoidon 

Yhdistyksen monialaisessa kehittämistyössä. Opinnäytetyön tulokset ja 

jatkokehittämisehdotukset esitellään yhdistyksen hallitukselle ensi elokuussa Turun 

Meri-Karinassa pidettävässä hallituksen kokouksessa. Tarkoituksena on tuolloin 

opinnäytetyön tulosten esittelyn lisäksi saada aikaan monipuolista eri alojen välistä 

ammatillista keskustelua. Tällaisenaan opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää 

ainakin keskustelun pohjana ja aloitteena mahdollisille uusille tutkimuksille. Saatuja 

tuloksia voidaan todennäköisesti hyödyntää sekä palliatiivisen hoidon tutkimus- ja 

kehittämistyössä että lisäämäällä toimintaterapian tunnettuutta tuolla sektorilla ja 

päinvastoin. Lisäksi toimintaterapeutit saattavat työn luettuaan innostua perehtymään 

aiheeseen ja laajentamaan tulevaisuudessa osaamistaan myös palliatiiviseen hoitoon. 

 

Palliatiivisen hoidon asema tulee tulevaisuudessa epäilemättä kasvamaan kuten 

tässäkin työssä on tutkimustietoon pohjaten useassa kohtaa todettu. Väestön 

ikääntyessä ja hoitojen kehittyessä kroonisia sairauksia sairastavien määrä lisääntyy. 
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Varmaa myös on, että yksi suurimmista haasteista tulee olemaan nimenomaan 

kroonisten sairauksien pitkäaikaishoito, johon palliatiivinen hoito voi vastata 

mielekkäällä ja samalla kustannustehokkaalla tavalla. Palliatiivisen hoidon 

toteuttaminen on paitsi ihmisarvon kunnioittamista myös hyvin todennäköisesti 

taloudellisesti kannattavaa (esim. EAPC 2013; Verret – Rohloff 2013; Smith ym. 2014; 

Hodgson n.d.).  

 

Juha Hänninen (2013) on todennut esimerkiksi saattohoidon olevan oikein toteutettuna 

kustannustehokasta ja parhaimmillaan jopa terveydenhuollon varoja säästävää, mutta 

toisaalta hän on samalla myös varoittanut perustelemasta hoidon järjestämistä 

pelkästään taloudellisista lähtökohdista käsin. Hänninen toteaa, että säästöt tulisivat 

olemaan korkeintaan muutaman prosentin luokkaa, koska laadukkaan hoidon toteutus 

vaatii paljon moniosaavaa henkilökuntaa. (Hänninen 2013: 11–12.) Palliatiivisen hoidon 

kustannustehokkuudesta olisikin jatkossa hyvä saada lisää näyttöä. Hänninen puhuu 

esimerkissään saattohoidon järjestämisestä, joten voisiko nimenomaan palliatiivisen 

kuntoutuksen malli tuoda sitä taloudellista säästöä, josta paljon puhutaan. Suomessa 

monet krooniset ja etenevät sairaudet kuormittavat jo nyt yhteiskunnan varoja, joten 

ehkä oikealla varojen kohdentamisella saataisiin rakennettua palvelujärjestelmä, jonka 

toteuttamiseksi ei tarvittaisi ylimääräistä rahoitusta vaan se voitaisiin ottaa jo käytössä 

olevista menoista. Tällä hetkellä palliatiivisesta hoidosta hyötyvät henkilöt ovat lähes 

poikkeuksetta erikoissairaanhoidon ja akuuttisairaaloiden palveluissa, joiden tarjoama 

hoito on yhteiskunnalle kallista ja potilaille huonoa. 

 

Opinnäytetyöprosessin kuluessa ja oikeastaan jo suunnitelmavaiheessa ajatus 

toimintaterapeuttisen lähestymistavan soveltuvuudesta palliatiiviseen hoitoon syveni. 

Palliatiivisen hoidon kokonaisuuteen ja sen lähtökohtiin sekä näkemyksiin 

perehtymisen jälkeen toimintaterapian tärkeys parantumattomasti sairaiden hoito- ja 

kuntoutustyössä vahvistui ja tuntuu entisestäänkin perustellummalta. Palliatiivisen 

hoidon ja toimintaterapian lähestymistavoissa on havaittavissa paljon samansuuntaista 

ja toinen toistaan tukevaa ideologiaa, varsinkin silloin, kun lähtökohtana on 

palliatiivisen kuntoutuksen käsite. Lisäksi sekä CMOP-E että palliatiivinen hoito 

nostavat molemmat ihmisen henkisyyden huomioimisen keskeiseen osaan.  

 

Suomessa keskustelu palliatiivisesta hoidosta on ollut tähän mennessä erittäin 

vähäistä. Tällä hetkellä käytävä keskustelu on palliatiivisen hoidon kokonaisuuden 
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sijasta painottunut saattohoitoon, mikä on joka tapauksessa äärimmäisen merkittävä 

askel. Tämä mahdollistaa toivottavasti jatkossa myös aiheen laaja-alaisemman 

käsittelyn. Kuten todettua, sekä EAPC:n (2013) että WAPC:n (2014) selvityksissä 

palliatiivisen hoidon palvelujen järjestämisestä, on Suomella vielä paljon tehtävää 

täyttääkseen palliatiiviselle hoidolle määritellyt laadun kriteerit. Otettaessa huomioon 

palliatiivisen hoidon tarjoamat mahdollisuudet vähentää niin sairastuneen kuin hänen 

perheensäkin kärsimystä voisi olettaa, että tämä kannustaisi rakentamaan palliatiivisen 

hoidon järjestelmää nykyisten terveyspalvelujen sisälle ja rinnalle. Myös VanderPloegin 

(2001) kannanotto sekä Rosenbergin ja Yatesin (2010) tutkimus terveyden 

edistämiseen pohjaavasta palliatiivisesta hoidosta ovat varteenotettavia ja 

jatkopohdinnan arvoisia ajatuksia.  

 

Toimintaterapeuttien ammattitaito vastaa omalta osaltaan palliatiivisen hoidon tarpeisiin 

moniammatillisessa työskentelyssä. Toimintaterapiaosaamisen hyödyntämisestä osana 

palliatiivista hoitoa on käyty ulkomailla paljon keskustelua ja siellä aihe tuntuu olevan 

ajankohtainen. Erilaisia aihetta käsitteleviä tutkimusartikkeleita julkaistaan paljon. 

Toimintaterapeuttien työskentely palliatiivisen hoidon moniammatillisessa tiimissä 

edellyttää ammatin tunnetuksi tekemistä. Jotta toimintaterapeutit nähtäisiin 

tarpeellisena osana hoidon toteuttamisen kokonaisuudessa, on meidän pystyttävä 

osoittamaan muille ammattilaisille se, mitä teemme ja samalla myös perusteltava 

työmme vaikuttavuutta nimenomaan palliatiivisen hoidon eri asiakasryhmien kanssa. 

Tunnettuuden niin toimintaterapiasta kuin palliatiivisesta hoidostakin on lisäännyttävä, 

jotta kaikki tämä olisi mahdollista. Lähes poikkeuksetta myös kaikissa aihetta 

käsittelevissä artikkeleissa painotetaan toimintaterapeuttien velvollisuutta tehdä 

tutkimusta ja tiedottaa omasta erikoisosaamisestaan. Lisäksi palliatiivisen hoidon 

tietoutta ja osaamista tulisi integroida osaksi sosiaali- ja terveysalan opetusta. Tämä 

tulisi huomioida myös toimintaterapian opetussuunnitelmien ja lisäkoulutusten 

sisältöjen laadinnassa kuten myös Pamela Meredith Joy (2010) on tutkimustulostensa 

perusteella todennut.  

 

Myös Suomessa tarvitaan alaa kehittävää ja yhteiskunnan haasteisiin vastaavaa 

tutkimustyötä. Suomalaisen toimintaterapian päämääräksi on asetettu Suomessa 

asuvien ihmisten toimintamahdollisuuksien, osallistumisen ja hyvän elämän 

edistäminen. Toimintaterapeuttien tulisi myös kehittää konsultointimalleja, joiden avulla 

toimintaterapeuttien osaamista saataisiin nykyistä laajempaan käyttöön. 



67 

 

 

  

 

 

Toimintaterapian hyödyllisyyden osoittaminen vaatii korkeatasoisen ammatillisen 

osaamisen lisäksi tieteellistä tutkimusta toimintaterapian vaikuttavuudesta. (Joutsivuo 

2005: 201–202.) Toimintaterapeuttien on tärkeä seurata laaja-alaisesti yhteiskunnassa 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvia muutoksia. Tällä hetkellä suomalaisen 

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän voidaan katsoa olevan eräänlaisessa 

taitekohdassa tulevan sote-uudistuksen ja sitä seuraavien muutosten myötä. 

Palvelurakenteen muutoksia suunniteltaessa myös sisällöllisiä painopistealueita 

kehitetään, jolloin olisi oivallinen aika pitää ääntä myös toimintaterapiaosaamisesta. 

Toimintaterapeuteilla olisi erittäin hyvät lähtövalmiudet olla nykyistä enemmän mukana 

erilaisissa terveydenhuollon kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Siksi olisikin tärkeää 

mennä rohkeasti mukaan yhteisiin kehittämishankkeisiin, joissa toimintaterapeutit 

voivat oppia uutta ja antaa jotain omasta osaamisestaan myös muille.  

 

Toivottavaa on, että tämä opinnäytetyö toisi palliatiivista hoitoa tunnetuksi 

toimintaterapeuttien ja alalla opiskelevien keskuudessa. Erityisesti työn toivotaan 

herättävän keskustelua ja innostusta lähteä tutkimaan sekä kehittämään palliatiivista 

hoitoa toimintaterapian lähtökohdista käsin. Kuten jo aiemmin mainittua on muun 

muassa Yhdysvallat jo laatinut yleiset kansalliset suositukset (National Consensus 

Project for Quality Palliative Care 2009) palliatiivisen hoidon järjestämiseksi, ja niissä 

myös toimintaterapeutit on huomioitu osana moniammatillista työryhmää. Miksei näin 

voisi tapahtua joku päivä myös meillä Suomessa?   

 

Palliatiivisen hoidon palvelujen järjestäminen vaatii erityisosaamista mutta samalla sitä 

täytyisi tuoda lähemmäksi perusterveydenhuoltoa. Tarve hoidon toteuttamiselle on 

todennettu useissa eri lähteissä (esim. EAPC 2013; The WPCA 2014)  – enää tarvitaan 

vain yhteiskunnan halua ja päättäväisyyttä ohjata resurssejaan sekä koulutuksen 

järjestämiseen että palliatiivisen hoidon tuomiseen terveydenhuollon eri tasoille. 

Pitkään palliatiivisen hoidon puolella työskennellyt toimintaterapeutti Debbie Pearson 

(2010) muistuttaa British Journal of Occupational Therapyn pääkirjoituksessaan 

nykyisiä ja tulevia toimintaterapeutteja siitä, että jokaisen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalalla toimivan tulisi kehittää tietämystään, osaamistaan ja asenteitaan 

elämän loppuvaiheissa tapahtuvaan työskentelyyn. Pearson jatkaa toteamalla, että 

toimintaterapeuttien osallistumisessa palliativiseen hoitoon piilee suuri mahdollisuus – 

erityisesti hoitoa saavien kannalta.  
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Kuten lähes kaikissa tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsaukseen valituissa 

artikkeleissa todettiin, lisätutkimusta todella tarvitaan. Jatkotutkimusaiheita pohtiessa 

mieleen nousee monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Toimintaterapeutin roolista 

palliatiivisessa hoidossa tarvitaan tutkimusta erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja 

terveydenhuoltojärjestelmän lähtökohdista käsin tarkasteltuna. Jatkossa voisi 

esimerkiksi tutkia kyselytutkimusten ja haastattelujen avulla ulkomailla työskentelevien 

palliatiivisen hoidon toimintaterapeuttien kokemuksia työstään ja roolistaan 

moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tätä kautta käytännöstä nousevaa tietoa voisi ehkä 

hyödyntää myös Suomessa.  

 

Yhtä tärkeää olisi saada lisää tutkimustietoa siitä, mitä toiminta merkitsee 

parantumattomasti sairaalle ihmiselle. Olisi mielenkiintoista selvittää toimintaterapian 

vaikutusta palliatiivista hoitoa saavien elämänlaatuun keräämällä tietoa eri 

asiakasryhmien toiminnallisista tarpeista ja toiveista esimerkiksi haastattelua 

hyödyntäen. Palliatiivista hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa, joissa haetaan 

subjektiivista näkökulmaa, on aina muistettava tutkimuseettiset kysymykset. 

Parantumattomasti sairaan tai kuolemaa lähestyvän ihmisen kokemusten kartoittaessa 

on haasteensa, mutta toisaalta arvokasta olisi nimenomaan saada sairaan ihmisen, 

potilaan ja asiakkaan ääni kuuluviin. 

 

Jatkoa ajatellen voisi olla hyödyllistä tehdä haastattelujen sijaan myös 

kirjallisuuskatsauksia, jotka painottuisivat yhtä lailla jonkin tietyn palliatiivista hoitoa 

saavan tai siitä hyötyvän potilasryhmän ja heidän kanssaan työskentelevien 

toimintaterapeuttien tarkasteluun. Tämä auttaisi saamaan kohdennetumpaa tietoa. 

Toisaalta kirjallisuuskatsausta tehdessä tutkija saattaa törmätä haasteeseen löytää 

riittävästi soveltuvaa aineistoa. Palliatiivisen hoidon kokonaisuuteen liittyvien 

tutkimusten lisäksi erilaiset tutkimukset saattohoidon kontekstissa ovat tarpeen. On 

ollut ilo huomata, että tähänkin ajatukseen on jo tartuttu Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa kahden toimintaterapiaopiskelijan toimesta, kun ensi syksynä 

saadaan lukea tutkimustuloksia toimintaterapian roolista suomalaisessa 

saattohoitokodissa.  

 

Tänä päivänä korostetaan näyttöön perustuvuutta ja sen vuoksi on yritettävä tehdä 

tutkimuksia, jotka todentaisivat toimintaterapian vaikuttavuutta palliatiivisen hoidon 

osana. Samalla, kun suomalaista saattohoitoa ollaan kehittämässä  niin, että se kattaisi 
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koko Suomen, voisi tutkia, olisiko näillä kentillä tilaa myös toimintaterapeuteille. Miriam 

Frost (2001) on jo yli kymmenen vuotta sitten julkaistussa tutkimuksessaan huomannut 

toimintaterapeutin osaamisen hyödyntämisen olleen saattohoidon puolella kasvava 

trendi. Tämän opinnäytetyön liitteessä 3 esitellyt tiedonhaussa löytyneet artikkelit 

muodostavat hyvän pohjan tuleville tutkimusaiheille, joihin toimintaterapiaopiskelijat 

voisivat tarttua. 

 

Tunnettuuden lisääntymisen ohella taloudelliset seikat ovat tärkeässä roolissa. Vaikka 

tuoreimmissa tutkimuksissa palliatiivisen hoidon on todettu todennäköisesti olevan 

kustannustehokasta ja säästävän näin yhteiskunnan varoja, on tässäkin asiassa lopulta 

kuitenkin kyse sekä yksilön että yhteiskunnan arvoista liittyen muun muassa siihen, 

mihin resursseja kohdennetaan. Riittääkö päättäjiltä ymmärrystä sijoittaa myös niihin 

ihmisiin, jotka eivät välttämättä enää pysty olemaan ”tuottavassa” roolissa 

yhteiskunnan osana? Sen, miten yhteiskunta suhtautuu kuoleviin, sanotaan myös 

kuvaavan yhteiskunnan tasoa. Olennaista onkin kysyä, kuinka tärkeäksi jokainen 

meistä kokee sen, että ihminen saa elää mahdollisimman hyvää ja toiminnallista sekä 

ennen kaikkea itsensä näköistä elämää elämänsä loppuun asti. Ihminen on arvokas 

koko elämänsä ajan ja siksi jokaisella tulee olla oikeus hyvään elämään ja 

palliatiiviseen hoitoon. Hospice-liikkeen ja palliatiivisen hoidon kehityksen pioneeri 

Cicely Saundersin sanoin lukija voi omalta kohdaltaan pohtia tätä asiaa:  

 
”Olet tärkeä, koska olet sinä, ja olet tärkeä elämäsi viimeiseen hetkeen asti. Me 
puolestamme teemme kaikkemme auttaaksemme sinua paitsi kuolemaan 
rauhallisesti, myös elämään kuolemaasi asti.” 
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perusteella  

hyväksytyt 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

palliative care AND 

occupational therap* 

58 14 (uusia 7) 13 2 (uusia 1) 

palliative care AND 

occupational therap* role 

16 
7 (uusia 0) 

6 2 (uusia 0) 

palliative care AND 

occupation 

37 9 (uusia 0) 6 2 (uusia 0) 

hospice AND occupational 

therap* 

21 4 (uusia 0) 0 0 

end-of-life care AND 

occupational therap* 

15 0 0 0 

 

 

 

 

Haku Cochrane-tietokannasta 

Hakusana Osumia Otsikon 

perusteella 

hyväksytyt 

Abstraktin  

perusteella  

hyväksytyt 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

palliative care team 10 0 0 0 

palliative care AND 

occupational therap* 

24 
0 

0 0 

hospice AND occupational 

therap* 

14 0 0 0 

end-of-life care AND 

occupational therap* 

13 0 0 0 

 

 

 

 



Liite 2 

  3 (4) 

 

  

 

 

Haku Science Direct -tietokannasta 

Hakusana Osumia Otsikon 

perusteella 

hyväksytyt 

Abstraktin  

perusteella  

hyväksytyt 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

palliative care AND 

occupational therap* 

13 
0 

0 0 

palliative care AND 

occupation 

5 
0 

0 0 

hospice AND occupational 

therap* 

1 0 0 0 

end-of-life care AND 

occupational therap* 

8 0 0 0 

 

 

 

Haku Medline (Ovid) -tietokannoista 

Hakusana Osumia Otsikon 

perusteella 

hyväksytyt 

Abstraktin  

perusteella  

hyväksytyt 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

palliative care AND 

occupational therap* 

93 
1 (uusia 0) 

1 0 

palliative care AND 

occupation 

84 0 0 0 

hospice AND occupational 

therap* 

102 2 (uusia 0) 2 0 
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Haku OTDBase-tietokannasta (haussa julkaisuvuotta ei rajattuna) 

Hakusana Osumia Otsikon 

perusteella 

hyväksytyt 

Abstraktin  

perusteella  

hyväksytyt 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

palliative care 100 14 (uusia 8) 12 2 

hospice  19 8 (uusia 3) 8 2 (uusia 0) 

 

 

Haku OTseeker-tietokannasta 

Hakusana Osumia Otsikon 

perusteella 

hyväksytyt 

Abstraktin  

perusteella  

hyväksytyt 

Koko tekstin 

perusteella 

hyväksytyt 

palliative care 43 0 0 0 

hospice 16 0 0 0 

 

 

Systemaattinen tiedonhaku rajattiin aikavälille 1.1.2000–31.1.2014. OTDBase-

tietokantaan tehty haku jätettiin rajaamatta, jotta kaikki tutkimuskysymysten kannalta 

olennaiset artikkelit julkaisuvuodesta huolimatta tulisivat löydetyiksi. Tätä kautta 

aineistoon päätyi yksi artikkeli ohi sisäänottokriteereissä määritellyn julkaisuvuoden 

(Dawson ym. 1995).  

 

Manuaalisella haulla löydettiin vielä artikkeleita ja muita julkaisuja yhteensä 13 

kappaletta, joista seitsemän valikoitui lopulliseen kirjallisuuskatsauksen aineistoon. 

Näistäkin yksi artikkeli ohi sisäänottokriteereissä määritellyn julkaisuvuoden (Armitage 

ym. 1999) päätettiin ottaa mukaan.  

 

Lisäksi luettiin läpi muutama 1980-luvulla julkaistu artikkeli toimintaterapian roolista 

saattohoidossa. Tämä johtui siitä, että tiedonhaussa esiin nousseiden asioiden myötä 

selvisi, että varsinkin 1980-luvulla toimintaterapia-alalla aihetta on pohdittu varsin 

paljon, minkä johdosta siitä on myös julkaistu tutkimuksia ja kannanottoja.  
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Egan, Mary Occupational therapy at home and in the 
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Kirjallisuuskatsaukseen mukaan valikoituneet julkaisut 
 

1. Armitage, Katherine – Crowther, Lesley: The role of the occupational 

therapist in palliative care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Armitage, Katherine – Crowther, Lesley. 1999. 

Julkaisun nimi The role of the occupational therapist in palliative care 

Julkaisumaa Iso-Britannia 

Julkaisufoorumi European Journal of Palliative Care 6 (5). 154–157 

Tavoite Käsitellä palliatiivisen hoidon toimintaterapeutin roolia 

palliatiivisen hoidon erikoisyksikössä (syöpäkeskus) Isossa-

Britanniassa. 

Tutkimusasetelma Aihetta käsitellään tapaustutkimuksen (case study) kautta.  

Tulokset Toimintaterapeutin merkitys palliatiivisessa hoidossa on suuri. 

Toimintaterapeutit varmistavat työllään, että sairastuneen 

elämänlaatu on mahdollisimman hyvä, ja että sairastuneen on 

mahdollista tuntea itsensä kyvykkääksi ja saada kontrolli sekä 

sisältöä elämäänsä. Havainnointi, kuuntelu ja työskentely 

asiakkaan asettamia päämääriä kohti ovat toimintaterapeuttien 

tärkeimpiä taitoja. 

 

 

2. Ashworth, Erin: Utilizing participation in meaningful occupation as an 

intervention approach to support the acute model of inpatient palliative 

care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Ashworth, Erin. 2013. 

Julkaisun nimi Utilizing participation in meaningful occupation as an 

intervention approach to support the acute model of inpatient 

palliative care 

Julkaisumaa Australia 

Julkaisufoorumi Palliative and Supportive Care. 1–4 

Tavoite Tavoitteena valaista sitä, miten henkilökohtaisesti 

merkitykselliseen toimintaan osallistuminen voi paremmin tukea 
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palliatiivisen hoidon toteutusta (an acute model of palliative care 

practice). 

Tutkimusasetelma Aihetta käsitellään tapaustutkimuksen kautta. 

Tulokset Toimintaterapialla katsotaan olevan potentiaalia olla osa 

palliatiivista hoitoa nykyistä enemmän. Hoidon suunnittelussa ja 

asiakkaan elämänlaadun vahvistamisessa voidaan hyödyntää 

toimintaterapeutin tavoitteiden asettelutaitoa ja toiminnallisen 

osallistumisen mahdollistamista. Tämän mahdollistamiseksi on 

suositeltu, että toimintaterapian roolia palliatiivisessa hoidossa 

tehdään laaja-alaisesti tunnetuksi mm. lisätutkimuksen ym. 

kampanjoinnin avulla. 

 

 

3. Burkhardt, Ann – Ivy, Mack – Kannenberg, Kathleen R. – Low, Jaclyn F. 

– Marc-Aurele, James – Youngstrom, Mary Jane: The Role of 

Occupational Therapy in End-of-Life Care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Burkhardt, Ann – Ivy, Mack – Kannenberg, Kathleen R. – Low, 

Jaclyn F. – Marc-Aurele, James – Youngstrom, Mary Jane. 

2011. 

Julkaisun nimi The Role of Occupational Therapy in End-of-Life Care 

Julkaisumaa Yhdysvallat 

Julkaisufoorumi The American Journal of Occupational Therapy 65 (6). S66–

S75 

Tavoite Kuvailla kroonisesti sairaiden tai palliatiivisen hoidon 

asiakkaiden kanssa työskentelevien toimintaterapeuttien roolia. 

Tutkimusasetelma Kyseessä koonti, jonka lähteinä käytetty aiempia tutkimuksia ja 

tapausesimerkkejä. 

Tulokset Toimintaterapeuteilla on tärkeä osa palliatiivisen ja saattohoidon 

moniammatillisissa tiimeissä. Toimintaterapeutit voivat olla 

suorassa potilaskontaktissa, opettaa muita tiimin jäseniä 

toiminnan merkityksestä ja tarkoituksesta kuolevan ihmisen 

elämässä, tai toimia konsultointitehtävissä. Toimintaterapeutit 

mahdollistavat sairastuneen sitoutumista itselle tärkeisiin 

toimintoihin ja niihin rooleihin sekä ihmissuhteisiin, joita 

toimintoihin liittyy. 
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4. Campbell, Claudine – Munoz, Lauro A. (yhteistyössä: Physical 

Disabilities Special Interest Section Standing Committee 2008–2011): The 

Role of Occupational Therapy in Palliative Care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Campbell, Claudine – Munoz, Lauro A. (yhteistyössä: Physical 

Disabilities Special Interest Section Standing Committee 2008–

2011). 2011. 

Julkaisun nimi The Role of Occupational Therapy in Palliative Care 

Julkaisumaa Yhdysvallat 

Julkaisufoorumi The American Occupational Therapy Association (AOTA) 

Tavoite Tarjota kokonaiskuva toimintaterapian roolista osana 

palliatiivista hoitoa. 

Tutkimusasetelma Kyseessä ei tutkimus vaan eräänlainen koonti/tiedonanto, jonka 

lähteinä käytetty aiempia tutkimuksia. 

Tulokset Yhteenvedossa todetaan, että toimintaterapian holistinen ja 

asiakaslähtöinen toimintatapa sekä näihin yhdistetty 

merkityksellisten arjen toimintojen huomioiminen soveltuu 

ihanteellisesti osaksi palliatiivista hoitoa; siksi toimintaterapeutit 

ovat tärkeä osa moniammatillista tiimiä. 

 

 

5. Cooper, Jill – Littlechild, Barbara: A study of occupational therapy 

interventions in oncology and palliative care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Cooper, Jill – Littlechild, Barbara. 2004. 

 

Julkaisun nimi A study of occupational therapy interventions in oncology and 

palliative care 

Julkaisumaa Iso-Britannia 

Julkaisufoorumi International Journal of Therapy and Rehabilitation 11 (7). 329–

333 

Tavoite Tunnistaa ja nimetä toimintaterapeuttien toteuttamia 

interventioita syöpä- ja palliatiivisessa hoidossa. Lisäksi 

tavoitteena selvittää, miten toimintaterapeuttien interventioihin 

käyttämä aika jakautuu interventioiden kesken. 

Tutkimusasetelma Tutkimukseen osallistui 10 toimintaterapeuttia ja yksi opiskelija 
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viidestä eri palliatiivista hoitoa toteuttavasta yksiköstä. Jokainen 

osallistuja seurasi 20 päivän ajan työpäivänsä sisältöä ja kirjasi 

joka 10 minuutin välein ylös sen, mitä toimintaa olivat 

tekemässä ja mihin liittyen sekä millaisen potilaan kanssa. 

Nämä tiedot luokiteltiin ja siirrettiin taulukoihin. 

Tulokset Tulosten perusteella selvisi, että toimintaterapeuttien työajasta 

29% kului suorassa  potilaskontaktissa ja 71% epäsuorassa 

(dokumentointi, muu yhteistyö) tai potilaan ulkopuolisessa 

työssä (esimiestehtävät, jatkokouluttautuminen). Suurin osa 

toimintaterapeuttien interventioista koostui kotiuttamisen 

suunnittelusta, dokumentaatiosta ja yhteistyöstä. 

 

 

6. Davis, Janis – Asuncion, Michelle – Rabello, Jennifer – Silangcruz, 

Caitlin – van Dyk, Elizabeth: A Qualitative Review of Occupational 

Therapists’ Listening Behaviors and Experiences When Caring for 

Patients in Palliative or Hospice Care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Davis, Janis – Asuncion, Michelle – Rabello, Jennifer – 

Silangcruz, Caitlin – van Dyk, Elizabeth. 2013. 

 

Julkaisun nimi A Qualitative Review of Occupational Therapists’ Listening 

Behaviors and Experiences When Caring for Patients in 

Palliative or Hospice Care 

Julkaisumaa Yhdysvallat 

Julkaisufoorumi OTJR: Occupation, Participation and Health 33 (1). 12–20 

Tavoite Tutkia palliatiivisessa hoidossa/ saattohoidossa työskentelevien 

toimintaterapeuttien kuuntelemiskäyttäytymistä ja kokemuksia. 

Tutkimusasetelma Kyseessä kvalitatiivinen tutkimus. Kuutta palliatiivisessa 

hoidossa/ saattohoidossa työskentelevää toimintaterapeuttia 

haastateltiin (puolistrukturoitu haastattelu) neljästä eri 

aihealueesta: terapeutin rooli, keskeisimmät kuuntelutaidot, 

henkisyyden huomioinen ja neuvot muille terapeuteille, jotka 

työskentelevät kuolevien ihmisten parissa. 

Tulokset Toimintaterapeuttien rooleiksi nousivat mm. arvioija, opettaja, 

puolestapuhuja ja sovittelija/välittäjä. Kaikki haastateltavat 
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korostivat rooliaan osana moniammatillista tiimiä. Kuuntelun 

todettiin olevan erittäin tärkeä osa kokonaishoitoa. Siihen ei 
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resurssien puutteesta johtuen. Parantumattomasti sairaan 

henkilön kanssa työskentely ja hänen kuuntelemisensa vaatii 

haastateltujen mukaan harjoittelua ja kokemusta. Aktiivisen 

kuuntelun nähtiin vähentävän asiakkaiden ahdistusta ja 

parantavan heidän tyytyväisyyttään. 

 

 

7. Dawson, Sky – Barker, Joanna: Hospice and palliative care: A Delphi 

survey of occupational therapists’ roles and training needs 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Dawson, Sky – Barker, Joanna. 1995. 

Julkaisun nimi Hospice and palliative care: A Delphi survey of occupational 

therapists’ roles and training needs 

Julkaisumaa Australia  

Julkaisufoorumi Australian Occupational Therapy Journal 42. 119–127 

Tavoite Tunnistaa palliatiivisessa hoidossa/saattohoidossa 

työskentelevien australialaisten toimintaterapeuttien roolit ja 

kehittämistarpeet. 

Tutkimusasetelma Kyseessä kvalitatiivinen tutkimus. Yhteensä 47 palliatiivisen 

hoidon/ saattohoidon toimintaterapeuttia osallistui tutkimukseen, 

joka koostui kolmesta perättäisestä kyselystä ja viidestä 

syväluotaavasta haastattelusta. 

Tulokset Toimintaterapeutit kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta 

työskentelynsä tueksi; palliatiivisessa hoidossa tarvittavaa 

osaamista toivottiin opetettavan enemmän jo peruskoulutuksen 

aikana. Toimintaterapeuttien roolit liittyivät ongelmanratkaisuun 

ja arviointiin, ohjaukseen/opettamiseen sekä tiedonvälittäjänä 

toimimiseen. Rooleissa koettiin olevan jonkin verran 

päällekkäisyyttä muiden tiimin jäsenten kanssa; myöskään 

toimintaterapeutin rooli ei ollut kaikille kollegoille selvä. 

Toimintaterapeutit korostivat tarvetta lisätä aiheesta tehtävää 

tutkimustyötä, jotta toimintaterapian osaaminen palliatiivisessa 
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hoidossa tulisi laajempaan tietoisuuteen. 

 

 

8. Egan, Mary: Occupational therapy at home and in the community for 

people and families in palliative care 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Egan, Mary. 2003. 

Julkaisun nimi Occupational therapy at home and in the community for people 

and families in palliative care 

Julkaisumaa Kanada  

Julkaisufoorumi Occupational Therapy Now 5 (5). 

Tavoite Esitellä toimintaterapeutin roolia työskenneltäessä kotihoidossa 

palliatiivista hoitoa saavien potilaiden ja heidän perheidensä 

parissa. 

Tutkimusasetelma Ei varsinaista tutkimusasetelmaa; aiempiin tutkimuksiin ja työn 

kautta saatuihin kokemuksiin perustuva. 

Tulokset Toimintaterapeutit ovat arvostetussa asemassa palliatiivisen 

kotihoidon moniammatillisessa tiimissä. Heidän roolinsa ovat 

moninaiset, esimerkkeinä potilaan ja hänen perheensä ohjaus 

sekä opetus, erilaiset toimintakyvyn arvioinnit sekä 

apuvälineasiat. 

 

 

9. Ewer-Smith, Charlie – Patterson, Sarah: The use of an occupational 

therapy programme within a palliative care setting 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Ewer-Smith, Charlie – Patterson, Sarah. 2002. 

Julkaisun nimi The use of an occupational therapy programme within a 

palliative care setting 

Julkaisumaa Iso-Britannia 

Julkaisufoorumi European Journal of Palliative Care 9 (1). 30–33  

Tavoite Käsitellä rentoutumismenetelmien roolia osana palliatiivisen 

hoidon toimintaterapiainterventioita. 

Tutkimusasetelma Aihetta käsitellään tapaustutkimuksen kautta. 
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Tulokset Rentoutusmenetelmiä käyttämällä toimintaterapeutit voivat 

vastata sekä asiakkaansa fyysisiin että psykologisiin tarpeisiin. 

Tällaisen lähestymistavan katsotaan olevan korvaamattoman 

tärkeä osa hoitoa. 

 

 

10. Javier, Noel S.C. – Montagnini, Marcos L.: Rehabilitation of the 

Hospice and Palliative Care Patient 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Javier, Noel S.C. – Montagnini, Marcos L. 2010. 

 

Julkaisun nimi Rehabilitation of the Hospice and Palliative Care Patient 

Julkaisumaa Yhdysvallat 

Julkaisufoorumi Journal of Palliative Medicine 14 (5). 638–648 

Tavoite Tarkastella kuntoutuksen roolia ja siitä saatavia hyötyjä 

palliatiivisessa hoidossa/ saattohoidossa, käsitellä kuntoutuksen 

potilasarviointeja sekä tarkastella palliatiivisen hoidon potilaiden 

parissa työskentelevien fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien 

rooleja. 

Tutkimusasetelma Kyseessä kirjallisuuskatsauksen tyyppinen tutkimus yleisesti 

kuntoutukseen ja fysioterapiaan painottuen. Toimintaterapeutin 

roolin tarkastelussa lähteenä aikaisempia tutkimuksia. 

Tulokset Tutkimusten mukaan palliatiivisen hoidon potilaat ovat 

hyötyneet kuntoutuksesta; mm. toimintakyvyn, elämänlaadun, 

hyvinvoinnin, liikkuvuuden, emotionaalisen tason ja 

kognitiivisten kykyjen on havaittu parantuneen. Toimintaterapian 

on todettu olevan käyttökelpoinen lähestymistapa palliatiivisten 

potilaiden kuntoutuksessa. 
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11. VanderPloeg, Winifred: Health promotion in palliative care: An 

occupational perspective 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

VanderPloeg, Winifred. 2001. 

Julkaisun nimi Health promotion in palliative care: An occupational perspective 

Julkaisumaa Australia 

Julkaisufoorumi Australian Occupational Therapy Journal 48. 45–48 

Tavoite Perustellla toimintaterapeutin roolia palliatiivisessa hoidossa 

terveyden edistämisen lähtökohdista käsin. 

Tutkimusasetelma Ei varsinaista tutkimusasetelmaa. Toimintaterapeutti-esimiehen 

näkökulma; lähteenä aiempaa tutkimustietoa. 

Tulokset Palliatiivisen hoidon toimintaterapeuttien tulisi laajentaa 

ammatillista ajatteluaan ja nostaa terveyden edistämisajattelu 

vahvemmin työnsä rinnalle. 

 

 

12. Watson, Max – Lucas, Caroline – Hoy, Andrew- Wells, Jo: 

Occupational Therapy 

Kirjoittaja(t) ja 

julkaisuvuosi 

Watson, Max – Lucas, Caroline – Hoy, Andrew- Wells, Jo. 2009. 

Julkaisun nimi Occupational Therapy (kirjan 10.b-luku) 

Julkaisumaa Yhdysvallat  

Julkaisufoorumi Oxford Handbook of Palliative Care. The Essential and Holistic 

Guide to Palliative Care. 2. Edition. 761–763. 

Tavoite Toimintaterapeutin roolin kuvaaminen työskenneltäessä 

palliatiivisessa hoidossa. 

Tutkimusasetelma Kyseessä ei tutkimus vaan aiempiin tutkimuksiin ja 

kirjallisuuteen perustuva kirjan luku. 

Tulokset Toimintaterapeutti on hyödyllinen osa palliatiivisen hoidon 

moniammatillista tiimiä. 

 

 


