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Suomessa on yli 200 000 ihmistä, joilla on jossain elämän vaiheessa todettu syöpä. Uusia syöpä-
tapauksia puolestaan todetaan Suomessa vuosittain yli 27 000. Joka vuosi syöpään kuolee 11 000 
henkeä. Syöpäpotilaan laadukkaalla kohtaamisella ja tukemisella on suuri merkitys asiakastyyty-
väisyyteen. Mitä enemmän hoitajat ovat tekemisissä potilaidensa kanssa, sitä tyytyväisempiä poti-
laat ovat saamaansa hoitoon. Hoitajalta odotetaan eettistä suhtautumista potilaisiinsa. Potilaan aito 
kohtaaminen ja kuunteleminen ovat hoitajan työn haastavimpia puolia. Tutkimuksemme toimeksi-
antajana ja aiheen tarjoajana oli eräs terveydenhuollon yksikön osasto Pohjois- Suomen alueella. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien näkemyksiä lyhytaikaisessa hoitokontaktissa 
olevien syöpäpotilaiden psykososiaalisesta tukemisesta. Lisäksi tarkastelimme, minkälaisia keinoja 
tai menetelmiä hoitajilla on käytössä kohdatessaan syöpäpotilas hoitotyössä.   
 
Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä oli teema-
haastattelu. Toteutimme aineiston hankinnan kahdella ryhmähaastattelulla. Haastateltavina oli 
neljä sairaanhoitajaa/lähihoitajaa eräältä terveydenhuollon yksikön osastolta. Aineisto analysoitiin 
induktiivisella sisällönanalyysilla. 
 
Hoitajien mukaan syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki tulee vähän esille osastolla lyhyiden hoito-
aikojen vuoksi. Osastolla on hoidossa eri kriisin vaiheessa olevia syöpäpotilaita. Hoitajien mukaan 
kriisin vaiheet vaikuttavat syöpäpotilaan tuen tarpeeseen. Osastolla ei ole varsinaisia ohjaustilan-
teita ja psykososiaaliseen tukemiseen ei ole erityisiä menetelmiä käytössä.  Hoitajat pystyvät tar-
joamaan vähän käytännön tukea. Hoitajat tekevät yhteistyötä monien eri ammattiryhmien edusta-
jien kanssa, erityisesti sosiaalihoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Kaikki hoitajat koki-
vat tarvitsevansa lisää tukea ja valmiuksia kaikkiin psykososiaalisen tukemisen tilanteisiin. 
 
Kaikilla neljällä haastatteluun osallistuneella hoitajalla oli samankaltaisia näkemyksiä psykososiaa-
lisesta tukemisesta. Osastolla syöpäpotilaiden kokonaisvaltaista hoitoa ei huomioida riittävästi ja 
psykososiaalinen tukeminen jää taka- alalle. Hoitajat kokivat riittämättömyyttä etenkin emotionaa-
lisissa tukemistilanteissa. Tekijöiden kehitysehdotuksena on, että jatkossa kehitettäisiin varsinaisia 
menetelmiä syöpäpotilaan psykososiaaliseen tukemiseen, joita voisi käyttää lyhytaikaisissa hoito-
kontakteissa. 
 

Asiasanat:  Syöpäpotilas, kohtaaminen,  lyhytaikainen hoitokontakti, psykososiaalinen tukeminen 
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There are over 200,000 people in Finland who have been diagnosed with cancer at some point in 
their lives. More than 27,000 new cancer cases are found every year in Finland. Every year 11,000 
people die of cancer. High quality meeting and support of cancer patient has a great importance to 
customer satisfaction. The more nurses are in contact with patients, the more satisfied the patients 
are with the treatment they receive. The nurse is expected to have an ethical attitude towards their 
patient. A genuine meeting and listening of the patient are the most challenging aspects of the 
nurse´s work. Our study was commissioned by a department of a healt care unit in nothern Finland. 
 
The purpose of this study was to describe nurses’ views on psychosocial support for cancer pa-
tients in short- term care contact. In addition, we examined what kind of means or methods the 
nurses use when they face cancer patient in nursing.      
 
Our study was qualitative study. The data collection method was a theme interview. We conducted 
two group interviews to collect the data. Five nurses were interviewed from a department of a healt 
care unit. The data was analyzed by inductive content analysis. 
 
The psychosocial support of a cancer patient comes out a little in the department due to short- term 
care contact, according to the nurses. At the department, there are cancer patients at the different 
stages of crisis. According to the nurses, the different stages of crisis affect the need for support 
for cancer patient. There are no actual counselling situations at the department. There are no spe-
cific methods for psychosocial support. Nurses are able to provide little practical support. Nurses 
collaborate with representatives of many different occupational groups, specially the social nurse 
and the psychiatric nurse. All nurses felt they needed more support and capacity for all psychoso-
cial support situations. 
 
All four nurses that were interviewed had similar views on psychosocial support. In the department, 
holistic care for cancer patients is not sufficiently taken into account and psychosocial support re-
mains in the background. Nurses experienced inadequacy especially in emotional support situa-
tions. The authors’ development suggestion is that in the future , actual methods for psychosocial 
support for a cancer patient would be developed which could be used in short-term care contacts. 
  
 
 
 

Keywords: cancer patient, meeting, short- term care contact, psychosocial support,  
 
  



  

5 

Sisällys 

 

1. JOHDANTO ............................................................................................................................ 6 

2. SYÖPÄPOTILAAN HOITOKETJU .......................................................................................... 8 

2.1 Syöpäpotilaan hoitoon hakeutuminen ja syövän toteaminen ...................................... 9 

2.2 Syövän hoitomuodot ................................................................................................... 9 

2.3 Kriisin vaiheet ............................................................................................................ 11 

3. SYÖPÄPOTILAAN PSYKOSOSIAALISEN TUEN TARVE JA TAVOITTEET ...................... 13 

3.1 Syöpäpotilaan tiedollisen tuen tarve ja tavoitteet ...................................................... 13 

3.2 Syöpäpotilaan emotionaalisen tuen tarve ja tavoitteet .............................................. 14 

3.3 Syöpäpotilaan käytännöllisen tuen tarve ja tavoitteet ............................................... 15 

4. SYÖPÄPOTILAAN PSYKOSOSIAALINEN TUKEMINEN .................................................... 16 

4.1 Tiedollinen tukeminen ............................................................................................... 16 

4.2 Emotionaalinen tukeminen ........................................................................................ 17 

4.3 Käytännön tukeminen ............................................................................................... 19 

5. OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET ............................................................. 22 

6. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN ............................................................................... 23 

6.1 Aineiston keruu ja kohdejoukko ................................................................................ 23 

6.2 Sisällönanalyysi......................................................................................................... 25 

6.3 Eettisyys .................................................................................................................... 25 

6.4 Luotettavuus.............................................................................................................. 26 

7. TULOKSET .......................................................................................................................... 30 

7.1 Hoitajien ja osastolla hoidettavien potilaiden taustatietoja ........................................ 31 

7.2     Syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen .................................... 32 

7.3     Keinot/menetelmät syöpäpotilaan psykososiaalisessa tukemisessa .......................... 33 

7.4    Uusien tukemiskeinojen tarve ...................................................................................... 38 

8. POHDINTA ........................................................................................................................... 40 

8.1 Yhteenveto tuloksista ................................................................................................ 40 

8.2 Tulosten tarkastelu .................................................................................................... 41 

8.3 Johtopäätökset .......................................................................................................... 42 

8.4 Kehitysehdotukset ..................................................................................................... 42 

LÄHTEET...................................................................................................................................... 44 

LIITTEET ...................................................................................................................................... 50 

 



  

6 

1. JOHDANTO 

Syöpää sairastetaan kaikkialla maailmassa. Suomessa on yli 200 000 ihmistä, joilla on jossain 

elämän vaiheessa todettu syöpä. Puolestaan uusia syöpätapauksia Suomessa todetaan vuosittain 

yli 27 000. Joka vuosi syöpään kuolee 11 000 henkeä. Syöpään sairastuneiden määrä on noussut 

viimeisen 40 vuoden aikana, tämä johtuu osittain ikääntyneiden ihmisten suuresta määrästä. (Lehto 

& Stenbäck, 2012; Pukkala, Dyba, Hakulinen & Sankila 2006, 6-7.) Vaikka syöpään sairastuneiden 

määrä on noussut, ei syöpäkuolleisuus ole noussut samassa suhteessa. Syöpään sairastuneiden 

keski-ikä on 67 vuotta, sairastumisriski nousee 50 ikävuoden jälkeen. Väestön vanhenemisesta 

johtuen syöpäsairaudet tulevat kuormittamaan terveydenhoitojärjestelmää tulevaisuudessa huo-

mattavasti enemmän kuin nykyään. (Sankila 2013, 30-32.)  

  

Syöpätautien ilmaantuvuus vaihtelee eri sosiaaliluokkien välillä. Miehillä eniten syöpätauteja tode-

taan alimpaan sosiaaliluokkaan kuuluvilla henkilöillä, kun taas naisilla eniten syöpätauteja on ylim-

mässä sosiaaliluokassa olevilla. Ylempien sosiaaliluokkien syöpätaudit ennustavat koko väestön 

keskimääräistä syöpätautien määrää 10-15 vuotta myöhemmin. Tämä johtuu siitä, että ylempiin 

sosiaaliluokkiin kuuluvat ottavat ensin terveyttä edistävät toimintamallit käyttöön. Myös maantie-

teellinen vaihtelu syöpätautien ilmaantuvuudessa ennustaa koko väestön keskimääräistä määrää 

syöpätaudeissa tulevaisuudessa. Se mitä syöpätauteja sairastetaan tällä hetkellä kaupungeissa ja 

vauraimmilla alueilla, kertoo mitä myöhemmin on syrjäisemmillä seuduilla. (Pukkala ym. 2006,89.) 

 

Syöpäpotilaan laadukkaalla kohtaamisella ja tukemisella on suuri merkitys asiakastyytyväisyyttä 

ajatellen. Lipposen (2006) ja Sariolan (2007) mukaan potilaat ovat tyytyväisempiä saamaansa hoi-

toon, mitä enemmän hoitajat ovat tekemisissä potilaidensa kanssa. Hoitajan on tärkeä juuri tästä 

syystä kiinnittää huomiota potilaan kohtaamiseen ja oman persoonallisuuden vahvuuksia on hyvä 

osata käyttää hyödyksi. Hoitajalta odotetaan eettistä suhtautumista potilaisiinsa. Potilaan eettinen 

kohtaaminen on kunnioittavaa ja hyväksyvää ja hoitaja pyrkii toimimaan aina potilaan etujen mu-

kaisesti. Potilaan aito kohtaaminen ja kuunteleminen on hoitajan työn haastavimpia puolia. (Supe-

rin eettinen työryhmä 2017, viitattu 09.10.2017; Sariola 2007; Lipponen 2006.)  
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Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata hoitajien näkemyksiä lyhytaikaisessa hoitokontaktissa 

olevien syöpäpotilaiden psykososiaalisesta tukemisesta. Lyhytaikaisella hoitokontaktilla tarkoite-

taan 2-3 päivän mittaista hoitokontaktia. Lyhimmillään hoitokontakti voi olla muutamia tunteja. 

Osastolle, jolle opinnäytetyön teemme, syöpäpotilaat tulevat päivystyksenä tai toisesta sairaalasta 

jatkohoitoon. Hoitajat eivät voi etukäteen valikoida itselleen potilaita, joita hoitavat työvuoronsa ai-

kana, joten jokainen osastolla työskentelevä hoitaja kohtaa syöpäpotilaita. 
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2. SYÖPÄPOTILAAN HOITOKETJU 

Syöpäpotilaan hoitoketjulla tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa syöpäpotilaan hoidosta. Sen tar-

koituksena on parantaa syöpäpotilaan hoitoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vä-

lillä, sekä tehostaa syöpäpotilaan ensimmäisten oireiden ja haittavaikutusten tunnistamista perus-

terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollossa syöpäpotilaalle tulee tehdä tietyt tutkimukset ennen 

kuin tehdään lähete erikoissairaanhoitoon. Eri syöpätyypeille on erilaiset kriteerit erikoissairaanhoi-

don piiriin lähettämiseksi. (Nuutinen 2017; Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri 2018, viitattu 

1.2.2018.)  
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Kuvio 1 Rintasyöpäpotilaan hoitopolku. (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2018, viitattu 

01.02.2018) 

2.1 Syöpäpotilaan hoitoon hakeutuminen ja syövän toteaminen 

 

Syöpä voidaan todeta monilla eri tavoin. Potilas voi itse havaita kehossaan kyhmyn, jota menee 

näyttämään lääkärille. Syöpä voidaan löytää sivulöydöksenä esimerkiksi kuvantamistutkimuksessa 

tai potilaalla on yleisoireita, kuten väsymystä ja laihtumista joiden vuoksi hän hakeutuu hoitoon. 

Jotta syöpädiagnoosi voidaan varmentaa, tulee patologin tutkia potilaalta otettu koepala ja tehdä 

sen perusteella oikea diagnoosi.  (Roberts & Joensuu 2013, 80.) Syöpäsolu on biologisen kasvun 

loppupuolella ennen kuin potilaalla todetaan syöpä. Joidenkin syöpäkasvainten esiasteen ovat mik-

roskooppisesti tunnistettavia, nämä esiasteen kehittyvät syöpäkasvaimeksi vuosien kuluessa. Klii-

nisten havaintojen perusteella on tehty syöpätutkimuksia esimerkiksi syövän perinnöllisyydestä. 

Näiden tutkimusten avulla on saatu selville joidenkin syöpätyyppien syntymekanismi. (Isola & Kal-

lioniemi 2013,10-12.)  

 

2.2  Syövän hoitomuodot  

   

Suomessa yleisimmät syöpätautien hoitomuodot ovat kirurginen hoito, sädehoito, solunsalpaajat, 

hormonihoito ja biologinen hoito. Hoitomuoto valitaan aina syöpätyypin, levinneisyyden, potilaan 

yleiskunnon ja iän mukaan. Monesti paras hoitotulos syövänhoidossa saadaan eri hoitomuotoja 

yhdistelemällä. (Syövän hoito 2016a.) Syöpähoitomuotoa suunnitellessa pitää huomioida mitä hait-

toja ja hyötyjä hoidosta on potilaalle. Hoitomuodosta päättää lääkäri, potilas saa kertoa omat toi-

veensa syövän hoidossa. Ennen hoitomuodon valintaa potilaalle tehdään tarvittavia lisätutkimuk-

sia. Tämä voi aiheuttaa ahdistusta potilaalle. (Syövän hoito 2016.) Jotta potilas saa syöpähoidosta 

parhaana mahdollisen vasteen, on tärkeää, että syöpä todetaan varhaisessa vaiheessa ja syöpä-

hoidot aloitetaan viivytyksettä. (Pukkala ym. 2006, 13.)  

   

Syövän leikkauksella voidaan selvittää, miten laajalle syöpä on levinnyt. Leikkauksella voidaan 

poistaa syöpäkasvain kokonaan tai osittain sekä etäpesäkkeitä. Lisäksi voidaan tehdä korjaava 
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leikkaus, jossa aiemmin poistettu kehon osa korvataan. Leikkaus voi olla ensimmäinen hoitomuoto 

syövän hoidossa ja sillä pyritään estämään syöpäkasvaimen leviäminen. (Syövän hoito 2016.) 

Leikkaushoitona voi olla radikaali-, parantava- tai palliatiivinen leikkaus.  Radikaalissa leikkauk-

sessa poistetaan nähtävissä oleva kasvainkudos ja huomioidaan leviämistiet. Parantavan leikkauk-

sen tarkoitus on parantaa syöpätauti ilman muita hoitomuotoja. Palliatiivinen leikkaus parantaa po-

tilaan elämänlaatua, mutta elinajan pituuteen sillä ei voida vaikuttaa. Muita leikkausmuotoja syö-

pähoidossa voi olla metastaasikirurgia etäpesäkkeiden poistoon, sytoreduktiivinen leikkaus kas-

vainkudoksen pienentämiseen, jotta muiden hoitomuotojen vaste paranee, laparoskopia vatsakal-

von etäpesäkkeiden havaitsemiseen tai syövän esiasteiden, esimerkiksi polyypin poisto taikka seu-

ranta. (Hammar 2011,15-17.)  

   

Sädehoito on toinen tärkeä hoitomuoto syöpätautien hoidossa. Sädehoitoa annetaan yleensä pie-

nelle, rajatulle alueelle. Kun sädehoito on tarkoitettu syöpätaudin parantamiseen, sen antaminen 

jaksotetaan 2-8 viikon ajalle, jolloin potilaalle annetaan sädehoitoa viitenä päivänä viikossa. Säde-

hoito yhdistetään usein toisiin hoitomuotoihin, kuten leikkaushoitoon. Potilaalle annetaan sädehoi-

toa ennen leikkausta syöpäkasvaimen pienentämiseksi tai leikkauksen jälkeen, jotta viereisiin ku-

doksiin levinneet syöpäsolut saadaan poistettua.  Sädehoidon teho perustuu siihen, että syöpäsolut 

ovat yleensä herkempiä kuin normaalisolut säteilyn aiheuttamille vaurioille, minkä vuoksi sädehoi-

dolla saadaan syöpäsoluja tuhottua. (Kouri & Tenhunen 2013, 148-149; Ojala 2010, 22-26.)  

   

Solunsalpaajahoito vaikuttaa jakautuviin soluihin. Useilla solunsalpaajilla on suoria ja välillisiä far-

makologisia vaikutuksia. Niiden vaikutus perustuu biokemiallisiin reaktioihin kohdesolun yhdistei-

den kanssa. Solunsalpaajahoitoon on kehitelty uusia täsmälääkkeitä, jotka sitoutuvat syöpä-

taudeille ominaisiin viallisiin reseptori- tai signaalivälitysproteiineihin. Syöpäkasvaimen koko ja ikä 

vaikuttavat solunsalpaajahoidon tehoon. Varhain annettu solunsalpaajahoito tehoaa paremmin 

kuin vanhempaan kasvaimeen annettu. Suureen syöpäkasvaimeen on voinut syntyä alaklooneja, 

joihin solunsalpaajahoito ei tehoa. (Elonen & Bono 2013, 175-178.)  

  

Hormonihoidossa potilaalle annetaan joko hormoneja, jotka vähentävät syöpäsolun kasvua tai lää-

kettä, joka estää taikka vähentää syöpäkasvaimen kasvua edistäen vaikutusta kohdekudoksessa. 

Hoito voidaan toteuttaa myös poistamalla hormonia erittäviä rauhasia tai sammuttaa taikka kään-

nyttää hormonivaikutus lääkkeiden avulla. (Kataja 2013, 218; Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, 

Partamies, Sulosaari & Uski-Tallqvist 2016, 160-161.)  Joissakin syöpätaudeissa, kuten rintasyö-
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vässä ja eturauhassyövässä, hormonihoitoa käytetään rinnakkaishoitona toisen hoitomuodon li-

säksi. Hormonihoitoa voidaan antaa potilaalle ennen sädehoitoa, jolloin sädehoito tehoaa parem-

min syöpäsoluihin tai hormonihoitoa annetaan leikkauksen jälkeen, jolloin syöpätauti saadaan jopa 

kokonaan parannettua. (Kataja 2013, 219-222.)  

  

2.3   Kriisin vaiheet  

 

Syöpädiagnoosin saaminen on potilaalle aina kriisi. Jokainen potilas kokee kriisin eri tavalla ja toi-

silla potilailla kriisin eri vaiheet ovat erimittaisia. Ne voivat olla potilaalla myös samaan aikaan tai 

potilas voi kriisin aikana palata edelliseen vaiheeseen. Kriisin vaiheet ovat alkujärkytys, reaktio-

vaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautuminen. (Kaikki syövästä 2017, viitattu 14.9.2017.)  

  

Alkujärkytys tulee potilaalle heti, kun hän saa syöpädiagnoosin. Alkujärkytykseen kuuluu diagnoo-

sin kieltäminen, tunteiden pois sulkeminen, epätodellinen ja ulkopuolinen olo sekä voimakas kiih-

tymystila, mikä voi ilmetä esimerkiksi voimakkaalla huudolla tai itkulla. Potilaan olo voi vaihdella 

lamaantumisen ja kiihtymyksen välillä. Alkujärkytyksen aikana potilas ei kykene vastaanottamaan 

tietoa kovin hyvin, tämän takia potilaalle tulee kertoa asiat rauhallisesti, selkeästi ja yksinkertaisesti. 

(Shokista uuteen alkuun 2017, viitattu 14.9.2017.)  

  

Reaktiovaiheessa potilas alkaa käsittää syöpädiagnoosia. Reaktiovaiheeseen kuuluu pelkoa ja ah-

distusta, itsesyytöksiä ja tarvetta etsiä syyllisiä, unettomuutta ja ruokahaluttomuutta sekä vapinaa, 

pahoinvointia ja muita fyysisiä oireita. Reaktiovaiheen aikana potilas haluaa puhua diagnoosista 

usein, tämä voi uuvuttaa potilaan läheisiä. Reaktiovaiheen alussa potilas voi vielä kieltää diagnoo-

sin. (Shokista uuteen alkuun 2017, viitattu 14.9.2017.)  

 

Kriisin käsittelyvaiheessa potilas alkaa tajuta diagnoosin merkitystä elämälleen sekä sen aiheutta-

mia muutoksia. Käsittelyvaiheeseen kuuluu muisti- ja keskittymisvaikeuksia, ärtyneisyyttä sekä so-

siaalisista tilanteista vetäytymistä. Kriisin tässä vaiheessa potilas ei vielä jaksa miettiä tulevaisuut-

taan. (Shokista uuteen alkuun 2017, viitattu 14.9.2017.)  
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Viimeinen kriisin vaihe on uudelleen suuntautuminen, joka alkaa, kun syöpähoidot päättyvät. Syö-

pähoitojen päättyminen voi aiheuttaa potilaassa masennusta ja pelkoa, koska hoitojen aikana po-

tilaalla on ollut pitkäaikaisia hoitokontakteja ja hän on saanut hoitajilta tukea syöpähoitojen eri vai-

heissa. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa potilas on hyväksynyt diagnoosin osaksi elämää ja 

sen kanssa voi elää. Potilas voi kokea saaneensa kriisin aikana lisää voimavaroja, joiden avulla 

jaksaa suunnitella tulevaisuutta. Jos syöpähoidot päättyvät palliatiiviseen hoitoon, voi potilaalle 

tulla uusi kriisi. (Ahonen ym. 2016, 170; Shokista uuteen alkuun 2017,viitattu 14.9.2017.)  
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3. SYÖPÄPOTILAAN PSYKOSOSIAALISEN TUEN TARVE JA TAVOITTEET  

Psykososiaalisen tuen tarve on olennainen osa hoitoa ja toinen potilaista tarvitsee psykososiaalista 

tukea enemmän kuin toinen. Psykososiaalinen tuki voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: infor-

matiiviseen eli tiedolliseen, emotionaaliseen ja käytännön tukeen. Tiedollinen tuki lisää turvallisuu-

den tunnetta potilaassa ja auttaa häntä muun muassa itseä koskevan päätöksen tekemisessä. Tie-

toa voidaan jakaa esimerkiksi yleisesti kyseisestä syövästä, hoidoista ja niiden toteutuksesta, hoi-

tojen mahdollisista sivuvaikutuksista sekä arkielämän muutoksista ja niiden kanssa selviämisestä. 

Myös omaisten neuvonta on olennaista. Emotionaalinen tuki on taas keino, jolla ohjaustilanteet 

saadaan myönteisiksi. Hoitajan on tärkeää kuunnella, havainnoida, kannustaa ja nostaa myönteisiä 

seikkoja esiin sekä tukea identiteettimuutoksiin liittyvien asioiden käsittelyssä. Nämä taas vahvis-

tavat ja lisäävät potilaan omia voimavaroja. Käytännön tuki on sanansa mukaan käytännön asioi-

den järjestämisessä tukemista ja avustamista. Esimerkkeinä tästä voisi olla aikojen varaaminen, 

asumiseen liittyvät seikat sekä kotihoidon ja jatkohoidon järjestäminen. (Idman & Aalberg 2013, 

860; Jussila, Kangas & Haltamo 2010, 185.)   

 

3.1 Syöpäpotilaan tiedollisen tuen tarve ja tavoitteet 

 

Psykososiaalisen tuen tarpeisiin vaikuttavat monet seikat, kuten diagnoosi tai hoitomuoto (Helsin-

gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2017, viitattu 21.02.2017; Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 

2014). Idman ja Aalberg (2013, 860) nostavat tekstissään esille, että tutkimusten mukaan syöpä-

potilaat toivovat hoitohenkilökunnalta lähinnä informatiivista tukea sekä kannustusta ja rohkaisua. 

Sairastamiseen kuuluu erilaiset tutkimukset, hoidot ja seurannat. On todettu, että suuri osa poti-

laista selviytyy arjen keskellä sairautensa kanssa, mikäli vain hoito koetaan turvalliseksi, potilasoh-

jaus ja hoitoon perehdytys on hoidettu hoitohenkilökunnan puolelta laadukkaasti ja potilaan kohtelu 

on kunnioittavaa. Potilaissa on tietysti eroja ja joskus hoitajan on osattava tarjota erityistukea poti-

laalle jo senkin vuoksi, että syöpähoidot voidaan toteuttaa. (Idman ym. 2013, 860.) 
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3.2 Syöpäpotilaan emotionaalisen tuen tarve ja tavoitteet 

 

Syöpäpotilaat kokevat saavansa emotionaalista tukea helpommin omaisilta kuin hoitohenkilökun-

nalta. Syöpään sairastuminen on aina potilaalle sekä hänen läheisilleen haastava elämäntilanne, 

oli sitten kyseessä parannettavissa oleva taikka kroonistunut syöpäsairaus. Epävarmuus parane-

misesta ja elinajanennusteesta valtaa potilaan mielen. Lääkäri ei useinkaan pysty lupaamaan po-

tilaalle paranemista, mutta syövän kasvun hidastaminen tai kasvun pysäyttäminen, leviämisen ja 

uusiutumisen esto sekä potilaan oireiden lievittäminen ovat mahdollisia. (Idman ym. 2013, 860; 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2014.) 

 

Psykososiaalista selviytymistä vaikeuttavia tekijöitä ovat muun muassa psykologiset tekijät kuten 

kyvyttömyys turvautua ja luottaa kanssaihmisiin, heikko itsetunto taikka anamneesin psyykkiset 

häiriöt. Sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi huono sosioekonominen asema, riittämätön sosiaali-

nen tuki, työttömyys ja yksinäisyys. Sairauteen liittyviä psykososiaalista selviytymistä hankaloittavia 

tekijöitä taas ovat muun muassa jo pitkälle edennyt sairaus, huono ennuste taikka huono potilas –

lääkäri- /hoitajasuhde. (Idman ym. 2013, 860.) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että noin kolmasosa syöpäpotilaista ja heidän läheisistään kärsii sai-

rauden jossain vaiheessa toimintakykyä heikentävistä psyykkisistä oireista. Jatkossa hoitamatto-

mat psyykkiset oireet voivat johtaa haasteisiin sosiaalista kuntoutumista ajatellen, lisäävät potilaan 

ja läheisten kärsimystä sekä voivat hankaloittaa somaattisten sairauksien hoitamista. (Idman ym. 

2013, 860.) Yleisimpiä psyykkisiä ongelmia ovat sairauden laukaisemat ahdistus-, pelko- ja kriisi-

reaktiot sekä kokonaisvaltainen psyykkinen kuormittuneisuus (Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiiri 2017, viitattu 21.02.2017). Jos syöpädiagnoosin saa nuorella iällä, se voi häiritä iänmu-

kaista psyykkistä kehitystä, joten psykoterapiakin voi olla ajankohtaista psyykkisen toipumisen tur-

vaamiseksi. (Idman ym. 2013, 861.) 

 

Kuolevan syöpäpotilaan hoito, palliatiivinen hoito ja saattohoito näkyvät myös vahvasti syöpäpoti-

laita hoidettaessa. Kuoleman äärellä ihminen on hyvin haavoittuvainen ja tarve tulla nähdyksi ai-

nutlaatuisena ja merkityksellisenä on käsin kosketeltavaa. Tällaista elämänvaihetta läpi käyvä ih-

minen miettii, että nähdäänkö hänen elämänsä, kipunsa, ilonsa ja surunsa. Lisäksi hän miettii, nä-

kevätkö muut ympärillä olevat kuka hän on. Kuoleman lähellä pyritään takaamaan mahdollisimman 
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arvokas elämä. Kuoleman lähestyessä myös syöpäpotilaan omainen tarvitsee tukea surutyössään 

niin hoitojen aikana kuin läheisen kuoleman jälkeen. (Mikkonen 2016, 5-9.) 

 

3.3 Syöpäpotilaan käytännöllisen tuen tarve ja tavoitteet 

 

Määrittelemme opinnäytetyössämme syöpäpotilaan käytännölliseksi tueksi muun muassa syöpä-

potilaan kuntouttamisen ja siihen ohjaamisen. Suomen syöpäyhdistys ry laati vuonna 2014 selvi-

tyksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa valtakunnallisesti sekä syöpäpotilaan että hoitohenkilöstön 

tietoa ja näkemyksiä syöpäkuntoutuksesta ja kuntoutukseen ohjautumisesta. Selvityksessä kävi 

ilmi, että jo pelkästään käsite kuntoutus oli monelle syöpäpotilaalle tarkoitusperältään vieras. Suuri 

osa potilaista ei ollut omien sanojensa mukaan saanut riittävästi tietoa mahdollisesta kuntoutuk-

sesta tai kuntoutukseen hakeutumisesta.  Kuntoutumisen viivästyminen voi huonontaa syöpäpoti-

laan elämänhallintaa ja johtaa helposti ennenaikaiseen luovuttamiseen. (Suomen syöpäyhdistys ry 

2014, viitattu 18.09.2017.) Syöpään sairastuminen vaikuttaa syöpäpotilaan elämään laajasti. Se 

voi nostattaa syöpäpotilaassa kysymyksiä esimerkiksi liittyen lasten tai omaisten hoitoon, työky-

kyyn, sairauslomaan, taloudelliseen toimeentuloon, kotona pärjäämiseen ja mahdollisiin apuväli-

neisiin. Hoitajan velvollisuus onkin ohjata, neuvoa ja auttaa syöpäpotilasta tällaisten käytännön 

asioiden järjestelyssä, mikäli syöpäpotilas kokee tarvitsevansa niissä tukea. Juuri käytännön tukea 

ja apua arkielämän asioiden järjestämiseen syöpäpotilaat toivovat paitsi omaisilta myös hoitoyksi-

köiltä, erityisesti sosiaalityöntekijöiltä. (Idman & Aalberg 2013, 860).  
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4. SYÖPÄPOTILAAN PSYKOSOSIAALINEN TUKEMINEN 

Tilanteen mukaan kartoitetaan mitä eri ammattiryhmiä potilaan ja hänen läheistensä laadukas hoito 

edellyttää. Näitä ammattiryhmiä ovat lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät, psykologit, fysio- ja toi-

mintaterapeutit sekä sairaalateologit. On keskeistä, että potilaan kanssa käydään läpi yksilöllisesti 

jäsennellen hänen elämäntilannettaan. (Idman ym. 2013, 861.)  

 

4.1 Tiedollinen tukeminen 

 

Mäntylän ja Nurmisen artikkelissa (2015, 16-18) Syöpää sairastavan varhainen psykososiaalinen 

ja tiedollinen tuki tuodaan esille nimenomaan varhaisen vaiheen tiedollisen tuen merkitystä syöpä-

potilaan elämänhallintaan ja psyykkiseen jaksamiseen. Artikkelissa käsitellään Turun ammattikor-

keakoulun YAMK tutkintoon liittyvää opinnäytetyön kehittämisprojektia. Projektissa kehitettiin poti-

laslähtöinen varhaisen vaiheen toimintamalli syöpään sairastuneen ja syöpäkuntoutusta tarjoavan 

palveluntuottajan kohtaamiseksi. Kehittämisprojekti liittyi osana Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

r.y:n ja Turun Ammattikorkeakoulun Terveysala - tulosalueen yhteistä Syöpäpotilaan hyvä hoito-

polku - tutkimus- ja kehityshanketta 2010-2015. Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää syöpäpo-

tilaan, läheisten ja perheiden tarvelähtöisyyteen perustuvaa tiedollista, fyysistä ja psykososiaalista 

tukea. Varhaisen vaiheen tiedonsaannilla todetaan olevan suuri merkitys. Kyseisen hankkeen toi-

mintamallissa syöpäpotilaan hoitoon lähettävä taho pyytää heti ensimmäisellä käynnillä potilaalta 

luvan antaa tämän yhteystiedot Lounais-Suomen syöpäyhdistys r.y:n palvelunohjaajalle, joka luvan 

saatuaan ottaa yhteyttä potilaaseen. Palveluohjaajan tehtävänä on tukea syöpäpotilasta koko hoi-

toprosessin ajan. Palvelunohjaaja arvioi syöpäpotilaan tuen tarvetta ja ohjaa häntä käytännön ta-

solla. Hänellä on tietoa monen eri toimijan tuottamista palveluista.  

 

Kyseisen hankkeen varhaisen vaiheen toimintamallin mukaan potilaan tiedollinen tukeminen alkaa 

jo ajassa ennen diagnoosin varmistumista. Lähettävä taho kertoo aivan ensimmäiseksi syöpäpoti-

laalle, miten diagnoosivaiheen prosessi etenee. Diagnoosin varmistuttua lähettävä taho, joka on 

yleensä julkisen sektorin perusterveydenhuolto tai yksityissektorin toimija, kertoo diagnoosin vas-

taanotolla syöpäpotilaalle. Syöpäpotilaalle annetaan tässä vaiheessa tietoa syövästä, syövän hoi-
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dosta ja hoitoprosessista, palveluohjaajan yhteystiedot sekä tietoa hänestä ja tietoa syöpäyhdis-

tyksen internetsivuista. (Mäntylä & Nurminen 2015, 16-18.) Hoitajana on tärkeä muistaa, että tässä 

vaiheessa kun potilas on juuri saanut tiedon sairaudestaan, voi hän käydä läpi psyykkistä kriisiä. 

Niin kuin aiemmin läpi kävimme, psyykkiseen kriisiin kuuluu alkujärkytys ja alkujärkytys voi ilmetä 

muun muassa shokkina. Shokissa potilas ei ole kovinkaan vastaanottavainen uudelle tiedolle, joten 

ensikäynnillä saatu tieto voi unohtua ja näitä asioita onkin hyvä kerrata tilanteen tasoittuessa syö-

päpotilaan kanssa. (Kaikki syövästä 2018, viitattu 25.01.2018.) Ensimmäisellä käynnillä lähettävä 

taho on antanut syöpäpotilaalle ajat potilasta jatkossa hoitavan tahon lääkärille ja sairaanhoitajalle. 

Hoitava taho antaa tiedollista tukea laajemmin. Syöpäpotilaalle kerrotaan kyseisestä syövästä ja 

sen hoitovaihtoehdoista, hoitoprosessin vaiheet, annetaan tietoa sosiaalietuuksista, psyykkisestä 

tuesta, ravitsemuksesta, seksuaalisuudesta, liikunnasta, neuvontapalveluista, vertaistuesta ja tuki-

henkilötoiminnasta. Tässä vaiheessa syöpäpotilaalle on tärkeää antaa yhteystiedot, johon voi soit-

taa myös päivystysaikana. Tiivistettynä hoitaja voi antaa tiedollista tukea neuvomalla, antamalla 

apua ja opastusta sairaudesta, vammasta ja tuesta.  (Mäntylä & Nurminen 2015, 16-18.) 

 

Tiedollista tukea antaa hoitohenkilökunnan lisäksi syöpäjärjestöt ja oman paikkakunnan syöpäyh-

distys. Syöpäjärjestöjen sivuille on koottu kattavasti tietoa syöpäpotilasta koskevista asioista. Si-

vuilla toimii muun muassa neuvontaohjaajien neuvontapalvelu, jonne saa yhteyden joko internetin 

tai puhelimen välityksellä. Syöpäjärjestöt järjestävät ensitiedon kursseja, joissa kerrotaan perusasi-

oita syövästä ja sen hoidosta, syöpäjärjestöjen potilaille tarjoamista palveluista ja kuntoutusmah-

dollisuuksista. Tietoa on siis monesta paikkaa saatavilla julkisen terveydenhuollon lisäksi. (Kaikki 

syövästä 2018, viitattu 25.01.2018.) 

 

4.2 Emotionaalinen tukeminen 

 

Potilaan kohtaamisella on iso merkitys syöpäpotilaan kuntoutumisen kannalta. Määttä ja Jussila 

(2017, 9-10) tuovat esille artikkelissaan Syöpä sairaanhoitaja -lehdessä pään ja kaulan alueen syö-

pää sairastavien sädehoitoa saavien potilaiden hoitokokemuksia. Artikkelissa käsiteltiin Norjalaisen 

tutkimuksen tuloksia vuodelta 2013. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla, miten röntgenhoitajat 

voivat omalla käyttäytymisellään vähentää pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden kokemaa huo-

lestuneisuutta ja epävarmuutta sädehoitojakson aikana sekä kuvata syöpäpotilaiden kokemuksia 
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hoidosta ja huolenpidosta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että syöpäpotilaat toivoivat röntgenhoitajan ole-

van ystävällinen, huomaavainen, iloinen ja hymyilevä sekä kutsuvan syöpäpotilaita heidän omalla 

nimellä. Nämä piirteet röntgenhoitajassa vähensi syöpäpotilaiden huolestuneisuutta. Syöpäpotilaat 

odottivat röntgenhoitajalta empatiaa ja huomaavaisuutta sekä he toivoivat röntgenhoitajan käyttä-

vän aikaa heidän kanssaan. Turvallisuuden tunteen luominen syöpäpotilaalle hoitojen aikana on 

olennaisen tärkeää hoidon onnistumista ajatellen. 

 

Jussilan, Kankaan ja Haltamon kirjassa Sädehoitotyö on käsitelty sädehoitoa saavan syöpäpoti-

laan voimavaraistumista (2010, 184). Siinä mainitaan, että monissa tutkimuksissa hoitajan taidoilla 

ohjata syöpäpotilasta on todettu olevan potilaan voimavaroja tukeva vaikutus. Tasavertainen vuo-

rovaikutussuhde liittyy olennaisena osana hoitajan ja sädehoitoa saavan syöpäpotilaan väliseen 

ohjaustilanteeseen. Voimavarakeskeisyyden tavoitteena on syöpäpotilaan omien voimavarojen tu-

keminen niin, että hänen autonomiansa vahvistuu ja hän kykenee tekemään omaan itseensä ja 

tilanteeseensa liittyviä päätöksiä.   

  

Hoitajan antaman ohjauksen tulee edetä rauhallisesti, potilaan ehdoilla ja potilaan omat lähtökoh-

dat huomioon ottaen. Ohjauksessa hoitajan on tärkeä huomioida potilaan voimavarat, onko niitä ja 

millaisia ne milläkin hetkellä ovat. Ohjaustilanteessa olevan hoitajan taidoilla olla kuunteleva, aito, 

rohkaiseva ja hyväksyvä on suuri merkitys. Nämä piirteet ohjauksessa taas tukevat potilaan hallin-

nan tunnetta. Hoitaja on asiantuntija, joka kuuntelee, tarjoaa sosiaalista tukea ja rohkaisee esittä-

mään kysymyksiä sekä olemaan aktiivisena keskustelussa mukana. (Jussila, Kangas & Haltamo 

2010, 184.) Olisi tärkeä myös muistaa, että potilaan kärsiessä psyykkisestä häiriöstä, yhteistyötä 

tulisi tehdä psykiatristen yksiköiden kanssa (Idman ym. 2013, 861).  

 

Mikkonen (2016, 5-9) kirjoittaa Syöpäsairaanhoitaja -lehdessä, että siinä missä toivolla on tärkeä 

rooli ihmisen elämässä, elämänlaadun kokemuksessa ja hyvinvoinnissa, on sillä myös merkittävä 

rooli kuolevan ihmisen elämässä. Hoitajan kohdatessa kuolevan syöpäpotilaan ja hänen lähei-

sensä, voi hän tukea ja auttaa toivon löytymisessä, ilmaisemisessa ja sen vahvistamisessa. Myös 

kuolevan toivo on eteenpäin suuntautuvaa. Kuolevaa syöpäpotilasta hoidettaessa olisi tärkeä, että 

hoitaja kykenisi ymmärtämään potilaansa toivon ulottuvuuksia ja nähdä toivon ilmaisujen kautta 

mikä on kuolevalle arvokasta ja tärkeää. Mikkonen nostaa artikkelissaan esille muutaman mene-

telmän, jotka hoitaja voi ottaa tuekseen kohdatessaan surevan, kuolevan tai kärsivän ihmisen. 

Kysy-kerro-kysy (ask-tell-ask) menetelmällä varmistetaan, että keskustelu kohdistuu syöpäpoti-
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laalle tärkeään ja sillä hetkellä oleelliseen asiaan. Syöpäpotilas tulee kuulluksi ja saa samalla tar-

vitsemansa tiedon. Jatkokysymyksillä hoitaja voi varmistaa tiedon ymmärtämisen ja jatkaa keskus-

telua eteenpäin tarvittaessa. Toisena menetelmänä Mikkonen mainitsee NURSE -menetelmän, 

jossa kirjaimet tarkoittavat N=name, U=understand, R=respect, S=support ja E=explore. Tällä me-

netelmällä tunnistetaan, tuetaan ja vahvistetaan tunnereaktioita. Keskustelussa syöpäpotilaan 

kanssa nimetään tunteita, ymmärretään tunneilmaisua, kunnioitetaan sitä mitä syöpäpotilas kertoo, 

tuetaan tunteen käsittelyssä ja selvitetään syöpäpotilaan huolenaiheet. "Toivoisin.." -lausekkeella 

hoitaja puolestaan tunnustaa vaikean tilanteen ja kohtaa syöpäpotilaan empaattisesti tilanteessa, 

jossa ei ole antaa varsinaisia ratkaisuja, esimerkiksi: "toivoisin, että voisin antaa parempia uutisia".  

On myös tärkeä hoitajana muistaa, että myös hiljainen läsnäolo tukee syöpäpotilasta ja antaa tilaa 

molemminpuoliselle päätöksenteolle.  

 

Hoitajan ja muun hoitohenkilökunnan lisäksi emotionaalista tukea syöpäpotilas voi saada läheisil-

tään, oman alueen syöpäyhdistyksestä, syöpäjärjestön vertaistukihenkilöiden kautta, syöpäjärjes-

tön keskustelufoorumeilta tai esimerkiksi syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennus- tai virkistyskurs-

seilla, joita järjestetään niin yksilö-, pari- kuin perhekursseina. Syöpäpotilasta voi auttaa selviytymi-

sessä tieto, miettiminen tai etenkin puhuminen. Toinen syöpäpotilas reagoi alkuun tunteilemalla, 

toinen järkeistää asiat, jollekin luonnollisinta ja helpointa on purkaa tunteita toiminnan kautta. 

(Kaikki syövästä 2018, viitattu 25.01.2018). Syöpäsairauden aiheuttamat oireet ja sairauden mu-

kana tuomat muutokset aiheuttavat syöpäpotilaassa usein tarvetta tavata ja saada keskustella sa-

massa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Vertaistuen vastavuoroinen tunteiden jakaminen 

koetaan erittäin merkityksellisenä. Kun syöpäpotilas kuulee samassa elämäntilanteessa olevan 

henkilön kertomuksia, hän huomaa, että moni muu jakaa samat huolet. Vertaistuki sisältää monia 

voimaantumisen elementtejä, kuten ennakkoluulottoman vuorovaikutuksen, välittämisen, tuen, yh-

teenkuuluvuuden tunteen ja yhteistyön. Myös syöpäpotilaan läheiset saavat vertaistuen kautta voi-

mia ja tukea elämäntilanteen käsittelyyn ja läpikäymiseen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2014, 

viitattu 17.1.2018.) 

 

 

4.3 Käytännön tukeminen 
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Syöpäpotilaan kuntouttamisen voidaan ajatella alkavan heti syöpädiagnoosin varmistuttua. Sen tu-

lisi kulkea rintarinnan hoitojen alusta saakka jatkuen aina hoitojen päätyttyäkin. Syöpäpotilaan koh-

dalla kuntouttaminen on laajempi määritelmä, sillä yleensähän ajatellaan kuntouttamisen alkavan 

lääketieteellisten hoitojen vasta päätyttyä. Syöpäpotilaan kuntouttamisella tulisi olla potilaan kaikkia 

voimavaroja tukeva vaikutus ja kuntouttamisen tulisi edistää potilaan ja hänen ympäristönsä vuo-

rovaikutusta. Kuntoutusta tulisi tarjota aina yksilöllisesti ja hoitajan tulisi pyrkiä katsomaan tilannetta 

potilaan näkökulmasta. (Holmia, Murtonen, Myllymäki & Valtonen 2006, 139.)  

 

Syöpäpotilaan kuntoutuminen voi olla lääkinnällistä, jolla pyritään parantamaan syöpäpotilaan toi-

mintakykyä. Terveydenhuollon tehtävä on huolehtia välittömästi hoitoon liittyvästä kuntoutuksesta 

kuten fysioterapiasta, toiminta-, puhe- ja psykoterapiasta sekä avo- ja laitoshoidossa annettavista 

kuntoutusjaksoista. Myös mahdolliset toiminnallisten ja kosmeettisten haittojen poistamiseen tar-

vittavat apuvälineet ja apuvälinehuolto kuuluvat lääkinnälliseen kuntoutukseen. (Holmia, ym. 2006, 

140.) Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat syöpäpotilaalle maksuttomia. Yleisimmät syö-

päpotilaan käyttämät apuvälineet ovat peruukki, rintaproteesi ja tukihihat. Niiden hankkimiseen 

syöpäpotilas saa maksusitoumuksen hoidostaan vastaavasta yksiköstä.  (Suomen Syöpäyhdistys 

2018, viitattu 8.2.2018.) 

 

Kun syöpäsairaus heikentää ja vaikeuttaa olennaisesti syöpäpotilaan työssä käymistä ja ansio-

mahdollisuuksia, on hänen ammatillinen kuntouttaminen ajankohtaista. Työeläkelaitokset järjestä-

vät suurimman osan ammatillisesta kuntoutuksesta. Muita ammatillisen kuntoutuksen järjestäjiä 

ovat Kela sekä tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt. (Holmia ym. 2006, 139; Suomen Syöpäyhdis-

tys 2017b, viitattu 18.09.2017.)  

 

Syöpään sairastuminen ja tällaisen rankan elämäntilanteen läpikäyminen nostattaa monelle syö-

päpotilaalle huolenaiheita ja kysymyksiä esimerkiksi lasten jaksamiseen ja heidän tukemiseen liit-

tyen ja perhe voi tarvita esimerkiksi lastenhoitoapua kotiin. Syöpäpotilaan vanhemmuutta tukies-

saan olisi keskeistä kannustaa syöpäpotilasta keskustelemaan lapsen päivähoitajan, opettajan ja 

harrastusten piirissä olevien aikuisten kanssa lapsen ja perheen elämäntilanteen muutoksista. Hoi-

taja voi tarvita työssään tuekseen konkreettisia menetelmiä asian puheeksi ottamiseen. Lapset pu-

heeksi -menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi konkreettiseksi menetelmäksi esimerkiksi Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa. Tämä menetelmä kattaa 1-2 vanhempien tapaamista, joiden aikana 

tarjotaan vanhemmille perustiedot lasten kehityksen tukemisesta. (Niemelä 2014, 5-7.) Suomessa 

lastensuojelulaki velvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköitä ottamaan toiminnassaan huomioon 
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hoidossaan olevien potilaiden alaikäisten lasten tilanteet ja varmistamaan, että riittävä hoiva ja van-

hemmuus sairauden ja hoitojenkin aikana toteutuu. (Idman ym. 2013, 861.) 
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5. OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitajien näkemyksiä syöpäpotilaiden psykososiaali-

sesta tukemisesta. Lisäksi tarkastelemme, minkälaisia keinoja tai menetelmiä hoitajilla on käytössä 

kohdatessa syöpäpotilas hoitotyössä. Opinnäytetyössä tarkastellaan lyhytaikaisessa hoitokontak-

tissa olevia syöpäpotilaita.  

  

Tutkimustehtävät ovat:  

1. Millaisia näkemyksiä hoitajilla on syöpäpotilaiden psykososiaalisesta tukemisesta lyhytaikai-

sessa hoitokontaktissa?  

2. Mitä keinoja/menetelmiä hoitajilla on tällä hetkellä käytössä syöpäpotilaiden psykososiaalisessa 

tukemisessa?  

3. Millaisiin ohjaus- ja vuorovaikutustilanteisiin hoitajat kokevat tarvitsevansa lisää tukea ja valmiuk-

sia? 
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6. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN  

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tie-

don hankintaa. Tutkimusta tehdään haastattelun ja havainnoinnin avulla. Havainnot tutkijat kerää-

vät haastateltavan puheesta haastattelun aikana. Tutkimusvaiheiden avulla haastattelun havainnot 

pelkistetään ja tutkimustehtävät ratkaistaan.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164; Alasuutari 

2011, 40-48.)    

 

Toteutimme aineiston hankinnan ryhmähaastatteluina. Tämä on yksi kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa käytettävistä metodeista. Haastattelun tarkoituksena on, että tutkittavien näkökulmat ja ääni 

pääsevät esille. Ryhmähaastattelun etuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta jous-

tavasti tilanteen mukaan ja vastaajia myötäillen. Ryhmähaastattelussa keskustelu ei jää ainoastaan 

haastattelijan ja haastateltavan väliseksi keskusteluksi, jossa toinen kysyy ja toinen vastaa. Siinä 

myös haastateltavat voivat välillä keskustella keskenään haastattelijan seuratessa tilannetta si-

vusta ja tehden tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä haastateltavilta. Ryhmässä jäsenet voivat 

myös auttaa toisiaan muistamaan jotain sellaista, mitä yksin haastateltavana ollessa ei välttämättä 

tulisi mieleen. Tutkimustehtäviä ajatellen halusimme korostaa tutkimuksessa, että ihminen on mer-

kityksekäs ja aktiivinen osapuoli. On tärkeää antaa tutkittavalle mahdollisuus tuoda esille itseään 

koskevia asioita mahdollisimman vapaamuotoisesti. Juuri haastattelu antaa näihin seikkoihin mah-

dollisuuden. Haastattelussa on mahdollisuus nähdä myös tutkittavan ilmeet ja eleet. Haastatte-

lussa pystyimme myös syventää saatavia tietoja, esimerkiksi meillä oli mahdollisuus pyytää perus-

teluja esitetyille mielipiteille ja esittää lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 205; Alasuutari 2011, 

151-152.)  

 

6.1 Aineiston keruu ja kohdejoukko  

  

Haastateltavina oli sairaanhoitajia/lähihoitajia (n=4), jotka valittiin erään sairaalan osastolta satun-

naisesti. Laitoimme etukäteen sähköpostia kyseiselle sairaalan osastolle, jossa pyysimme haastat-

teluun vapaaehtoisia hoitajia ilmoittautumaan meille. Meillä oli alun perin suunnitelma, että tämän 

jälkeen arvomme näistä hoitajista haastatteluun mukaan otettavat hoitajat, mikäli heitä on enem-
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män kuin suunnittelemamme viisi hoitajaa. Lopulta kävi kuitenkin niin, että haastateltavia ei ilmoit-

tautunut etukäteen ollenkaan vaan sovimme ajankohdan haastattelulle ja hoitohenkilöstö päätti en-

nen haastatteluja yhdessä, ketkä haastatteluihin osallistuvat. Haastattelimme hoitajat kahdessa 

kahden hengen ryhmässä. Kovin suurta ryhmää ei ole järkevää yleensäkään valita, sillä suuri 

määrä ihmisiä voi toimia keskustelun innoituksen sijaan sen tyrehdyttäjänä. Toisekseen liian suu-

ren ryhmän nauhoittaminen saattaa tuottaa ongelmia, sillä ihmiset puhuvat usein limittäin, jolloin 

äänestä saattaa olla vaikeaa saada selvää. (Eskola & Suoranta 2014, 97-99.)  

 

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja ne nauhoitettiin. Teemahaastattelu on lomake- ja 

avoimenhaastattelun välimuoto. Kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Teemahaastatte-

lussa käsitellään vain tiettyjä, tutkittavaan teemaan oletettavasti liittyviä seikkoja. Teemahaastatte-

lussa aihepiirit eli teema-alueet ovat ennalta tiedossa. Näin saadaan rajoitettua hankittavan aineis-

ton määrää. (Alasuutari 2011, 51; Hirsjärvi ym. 2009, 208.) Aineisto kootaan luonnollisissa ja to-

dellisissa tilanteissa. Haastattelutilaksi pyrimme järjestämään sellaisen tilan, jossa haastattelut voi-

daan suorittaa ilman häiritseviä ja haastattelut keskeyttäviä tekijöitä. (Aaltola & Valli 2007, 29.) 

Haastattelutilaksi järjestyi osaston kokous-/neuvottelutila, neuvottelutila oli ainoastaan haastatte-

luja varten käytössä tuona aikana. Laitoimme neuvottelutilan oveen lapun, jossa luki info meneillä 

olevasta haastattelusta, jotta vältyimme keskeytyksiltä.  Saimme kahdesta tekemästämme haas-

tattelusta kummastakin noin 30 minuutin mittaiset nauhoitukset. 

 

Lähtökohtana opinnäytetyössä oli kolme tutkimustehtävää. Tutkimuksemme tarkoituksena oli ku-

vailla hoitajien näkemyksiä syöpäpotilaiden psykososiaalisesta tukemisesta. Tutkimustehtävien pe-

rusteella kokosimme mahdollisimman kattavasti avoimia kysymyksiä, joista muodostui haastatte-

lurunko (LIITE 1). Avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden tuoda asiat esiin omin 

sanoin (Hirsjärvi ym. 2009, 223). Haastattelurungon testasimme etukäteen kahdella sairaanhoita-

jalla. Sen avulla pystyimme varmistamaan teemahaastattelun toimivuuden ja korjaamaan kysymys-

asetteluja.  
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6.2  Sisällönanalyysi 

  

Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Aivan ensim-

mäiseksi aineisto auki kirjoitettiin litteroinnilla eli kirjoittamalla haastattelut tekstimuotoon. Haastat-

telut litteroitiin sanasta sanaan.  (Hirsjärvi ym. 2009, 222.) Nauhoitetuista haastatteluista kertyi lit-

teroitua aineistoa kummastakin yhteenlaskettuna noin 12 A4-kokoista sivua. Aineiston fonttikoko 

oli 12 ja riviväli 1,5. Litteroinnin jälkeen lähdimme perehtymään aineistoon sisällönanalyysin avulla. 

Kerätty aineisto tiivistettiin niin, että saimme vastaukset tutkimustehtäviimme. Tutkimusaineisto ha-

jotettiin aluksi osiin, jonka jälkeen aineisto käsitteellistettiin. Tämän jälkeen aineisto koottiin uudella 

tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyysin avulla on tarkoituksena luoda selkeyttä aineistoon, 

jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasti ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 110.)  

 

Sisällönanalyysista voitiin erotella seuraavat vaiheet: analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustumi-

nen, aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta sekä sisällönanalyysin luotettavuuden 

arviointi (Janhonen & Nikkonen 2001, 24). Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana tai keskuste-

lussa kokonainen lause. Analyysiyksikkö voi olla myös lauseen osa tai ajatuskokonaisuus, joka 

sisältää useita lauseita. Tutkimustehtävät ohjaavat analyysiyksikön määrittelemistä. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 112.) Meillä analyysiyksiköksi valikoitui lauseet. Aineiston pelkistyksen jälkeen jaotte-

limme lauseet niiden sisältämien teemojen mukaan alaluokiksi. Kun alaluokat oli muodostettu, ja-

ottelimme samaa teemaa olevat alaluokat edelleen yläluokiksi. Aivan viimeiseksi muodostimme 

yläluokista yhden kaikkia yläluokkia kuvaavan pääluokan. 

 

6.3 Eettisyys 

 

Tutkimusaiheen valinta on ensimmäinen eettinen kysymys opinnäytetyötä tehdessä. Aiheen valin-

taan vaikuttaa monet kysymykset, kuten onko aihe yhteiskunnallisesti merkittävä. Aiheen opinnäy-

tetyöhön saimme kyseisestä sairaalasta. Sairaalan osaston henkilökunta kokee, että aihetta on 

tärkeää tutkia, koska lyhyiden hoitoaikojen vuoksi syöpäpotilaiden kanssa on haastavaa ottaa psy-

kososiaalinen tuki puheeksi. Aiheen valintaan vaikutti myös meidän oma halu tutkia ja syventää 
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omaa tietoa syöpäpotilaan psykososiaalisesta tukemista, koska koemme, että siitä on hyötyä meille 

tulevaisuudessa työelämässä. (Hirsjärvi, ym. 2009, 24-25; Leino-Kilpi 2014, 365-367.) 

 

Hyvän eettisen periaatteen mukaisesti suunnittelimme ja toteutimme opinnäytetyön yksityiskohtai-

sesti. Kunnioitimme tutkimukseen osallistuvien haastateltavien itsemääräämisoikeutta, haastatte-

luun osallistuvat hoitajat tulivat mukaan vapaaehtoisesti. Ennen haastattelua haastateltaville hoita-

jille lähetettiin suostumusasiakirja osastonhoitajan kautta, jossa kerroimme hoitajille tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta, tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet, tutkimuksen kulusta, 

luottamuksellisuudesta, tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä ja mahdollisista tutkimukseen osal-

listumiseen liittyvistä riskeistä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2013; LIITE 3.) 

 

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä. Uskottavuudella tar-

koitetaan sitä, että tutkija noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu muun muassa seuraavat seikat: tutkijat noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintata-

poja kuten rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esit-

tämisessä sekä tutkimuksen arvioinnissa. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu myös soveltaa 

ainoastaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja ar-

viointimenetelmiä. Edellä mainittujen velvollisuuksiemme lisäksi tutkijoina meillä oli myös eettisesti 

velvollisuus toimia avoimesti tutkimustuloksia julkaistessamme. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 129-

133.) 

 

Opinnäytetyötä varten tehtävät haastattelut nauhoitettiin. Haastattelut kuunneltiin ja litteroitiin pian 

haastattelujen jälkeen, jotta muistimme parhaiten niiden sisällön. Haastatteluja ei käytetty muuten 

kuin tätä työtä varten, eikä niihin päässeet opinnäytetyöntekijöiden lisäksi muut käsiksi. Nauhoitetut 

haastattelut poistetaan nauhurista litteroinnin jälkeen ja litterointi hävitetään, kun opinnäytetyö on 

hyväksytty. Opinnäytetyötä varten haastateltavien hoitajien anonymiteetti pysyi koko ajan salassa.   

 

6.4 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta ei ole olemassa minkäänlaista yksiselitteistä ohjetta. Tut-

kimuksen luotettavuutta tarkastellessa on hyvä tutkijana miettiä mitä todella on tutkimassa ja miksi. 

Luotettavuutta ajatellen on tärkeä myös miettiä, miksi kyseinen aihe on tärkeä tutkittavaksi, mitä 
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itse on olettanut tutkimusta aloittaessa ja ovatko muun muassa omat ajatukset muuttuneet. Meille 

opinnäytetyön aihe tuli ehdotuksena kyseisestä sairaalasta, jossa syöpäpotilaiden psykososiaali-

nen tukeminen lyhyissä hoitokontakteissa koettiin hoitajien näkökulmasta haastavaksi. Halusimme 

itsekin tutkijoina saada lisää tietoa aiheesta. Ennakko-oletuksia meillä ei tutkijoina erityisemmin 

ollut, työkokemusta ei ole vielä kerennyt paljoakaan karttua syöpäpotilaiden hoitamisesta. Tämä 

on toisaalta hyväkin seikka luotettavuuden kannalta, sillä ei tarvitse tutkijana niin paljoa miettiä ja 

varoa sitä, että omat ennakko-oletukset vaikuttaisivat tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

140-141.) 

 

Tutkimuksen luotettavuus riippuu työn laadusta. Siihen vaikuttaa monet asiat, kuten miten tarkasti 

tutkijat ovat litteroidut haastattelut luokitelleet.  Tutkimustulosten luotettavuutta voidaan tarkastella 

muiden tutkimusten tuloksella. Jos kaksi tutkijaa saa samalta haastateltavalta eri haastatteluker-

roilla saman vastauksen, päätellään että tutkimustulos on luotettava. (Hirsjärvi, ym. 2008, 185-188) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeä tarkastella, millä perusteella tutkimuksen tiedon-

antajat valittiin, miten heihin otettiin yhteyttä ja montako henkilöä kaikkiaan haastateltavana oli 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 140-141). Lähetimme osastolle osastonhoitajan välityksellä infokirjeen 

ennen tutkimusta. Hoitajat saivat vapaaehtoisesti lukea infokirjeen, päättää osallistumisestaan ja 

ilmoittautua mukaan tutkimukseen, mikäli niin halusivat. (LIITE 2) Meillä oli alunperin suunnitelma, 

että arvomme ilmoittautuneista hoitajista haastatteluun mukaan otettavat hoitajat. Lopulta haasta-

teltavat selvisi meille juuri ennen haastatteluja. Meille ei siis etukäteen ilmoittautunut hoitajia haas-

tatteluun vapaaehtoiseksi. Jotta saimme opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin luotettavimmat vas-

taukset, päädyimme teemahaastatteluun, sen sijaan, että olisimme laatineet kyselylomakkeen 

osaston hoitajille. Lähetimme ennen haastattelua haastattelurungon osastonhoitajan välityksellä 

haastateltaville hoitajille, ja näin haastateltavat pystyivät valmistautumaan haastatteluun parem-

min. Tällä pyrimme siihen, että saimme haastatteluja litteroidessa mahdollisimman luottavia vas-

tauksia tutkimuskysymyksiimme.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan myös arvioida raportoimalla, miten tutkimusaineisto on koottu 

ja analysoitu. Tutkijan tulee antaa lukijoille riittävä tieto siitä, miten tutkimus on tehty, jotta lukija itse 

voi arvioida tutkimuksen tuloksia. On tärkeää tuoda riittävän kattavasti ilmi, miten aineisto analy-

soitiin, miten tuloksiin ja johtopäätöksiin tultiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 141.) 
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Olemme arvioineet opinnäytetyömme luotettavuutta tutkimusprosessin eri vaiheissa. Olemme lue-

tuttaneet opinnäytetyön suunnitelmaa säännöllisin väliajoin opinnäytetyömme ohjaavilla opettajilla. 

Näin olemme saaneet ulkopuolista arviointia työn eri vaiheissa ja vinkkejä, miten työtä olisi mah-

dollisesti hyvä kehittää eteenpäin. Ulkopuolisen arvioijan avulla pystyimme varmistamaan sen, että 

muun muassa tutkittava ilmiö on nimetty ja kuvattu selkeästi, analyysimenetelmä on valittu sopi-

vasti suhteessa tutkimustehtäviin ja että, haastattelurungon kysymykset ovat riittävän väljiä mah-

dollistamaan haastateltavan omat näkökulmat. (Kylmä ja Juvakka 2007, 130-132.) 

 

Kylmän & Juvakan (2007, 127-128) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvi-

oida luotettavuuden arviointikriteereiden avulla, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivi-

syys ja siirrettävyys.  Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuutta ja 

uskottavuuden osoittamista tutkimuksessa. Käytännössä tutkijan täytyy huolehtia, että tutkimuk-

sen tulokset vastaavat tutkimukseen osallistujien käsityksiä 

tutkittavasta asiasta. Tutkimukseen osallistujien kanssa keskustelemalla tutkimuksen eri vai-

heissa tai keskustelemalla samaa aihetta tutkivien henkilöiden kanssa voidaan uskottavuutta li-

sätä. (Kylmä & Juvakka 2007, 128.) Olemme pyrkineet kuvailemaan ja perustelemaan mahdolli-

simman tarkasti ja avoimesti tekemiämme valintoja tutkimuksen eri vaiheissa uskottavuuden ta-

kaamiseksi ja lisäämiseksi.  Tulososioon otimme suoria lainauksia tutkimusaineistosta, jotka 

osoittavat tutkimusten tulosten ja aineiston välistä vastaavuutta. 

 

Kylmän ja Juvakan (2007, 129) mukaan vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että toinen tutkija 

pystyy tarvittaessa seuraamaan pääpiirteittäin tutkimuksen kulkua tehtyä tutkimusta lukemalla. Toi-

sen tutkijan päätelmät saattavat olla kuitenkin erilaisia verrattuna kyseisen tutkimuksen tekijän pää-

telmiin. Erilaiset päätelmät eivät kuitenkaan vähennä tutkimuksen luotettavuutta, sillä ne lisäävät 

ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) Mielestämme 

tutkimuksemme luotettavuutta takaa ja lisää tutkimuksemme vahvistettavuus. Toinen tutkija pystyy 

lukemaan tutkimustamme ja seuraamaan tutkimuksemme kulkua. Olemme pyrkineet kuvamaan 

tutkimuksemme kulkua ja sen eri vaiheita huolellisesti ja tarkasti. Olemme kuvanneet tekemäämme 

tutkimuksen aineiston analyysia taulukossa. 

 

Kylmän ja Juvakan (2007, 129) mukaan refleksiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen teki-

jän on tiedostettava omat näkemyksensä ja ajatuksensa tutkimukseen ja sen tekemiseen liittyen ja 

etteivät ne saa vaikuttaa tutkimukseen.  Olemme pohtineet ja keskustelleet yhdessä omista ajatuk-

sistamme, näkemyksistämme ja odotuksistamme tutkimukseen ja sen tekemiseen liittyen. Olemme 
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tiedostaneet, etteivät ne saa vaikuttaa tutkimukseen ja sen kulkuun, mikä parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Olemme tutkijoina olleet puolueettomia ja neutraaleja. Haastatteluissa meillä oli tut-

kimustehtävien pohjalta laadittu haastattelurunko, jossa oli mahdollisimman kattavasti avoimia ky-

symyksiä. Emme esittäneet johdattelevia kysymyksiä ja kysymysten tarkka muoto sekä järjestys 

puuttuivat. Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdollisuuden tuoda asiat esiin omin sanoin.  

 

Kylmän & Juvakan (2007, 129) mukaan siirrettävyys tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä muihin vas-

taaviin tilanteisiin. Jotta tulosten siirrettävyyttä voidaan arvioida, täytyy tutkimukseen osallistujista 

ja tutkimusympäristöstä antaa riittävän tarkasti kuvailevaa tietoa. Tutkimuksessamme olemme pyr-

kineet antamaan riittävän tarkasti kuvailevaa tietoa, miten haastateltavat on valittu ja miten aineisto 

on hankittu. Haastateltavina oli neljä eri hoitajaa, joiden näkemyksistä tutkimuksemme tutkimustu-

lokset koostuvat. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää. Tutkimuksemme tuloksia on 

tarkoitus hyödyntää kyseisessä terveydenhuollon yksikössä syöpäpotilaiden psykososiaalisen tu-

kemisen arvioimiseen ja kehittämiseen. Näin ollen tutkimuksemme tuloksia voidaan siirtää ja hyö-

dyntää muissa vastaavanlaisissa tilanteissa ja vastaavanlaisten tutkimusten kohdalla sekä vastaa-

vanlaisten tutkimusten tekemisen yhteydessä. 
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7. TULOKSET 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Potilas aktiivisen hoi-

don piirissä 

 

Harvoin osastolla syö-

päpotilaita, jotka juuri 

sairastuneet syöpään 

 

Osastolla myös diag-

nosoidaan uusia syö-

piä 

 

Osastolla hoidossa 

myös saattohoitovai-

heen syöpäpotilaita 

 

Syöpäsairauden eri 

vaiheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYÖPÄPOTILAAN KO-

KONAISVALTAINEN 

HOITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKO-  

SOSIAALISEN TU-

KEMISEN KOKO-

NAIS- 

VALTAISUUS 

Syöpäpotilaat yleisim-

min infektion vuoksi 

osastolla hoidossa. 

 

Infektion jatkohoidon 

ohjaaminen 

 

Infektion vuoksi hoi-

dossa 

 

Osastolla ei varsinai-

sesti hoideta itse syö-

päsairautta 

 

Syöpähoitojen komp-

likaatioiden hoito 
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Lyhyt hoitoaika osas-

tolla 

 

Potilaan näkemisker-

rat vähäisiä 

 

Liian vähän aikaa po-

tilaan kohtaamiseen 

 

Lyhytaikaisen hoito-

kontaktin haasteet 

 

 

 

 

 

 

HAASTEET JA PUUT-

TEET PSYKOSOSIALI-

SESSA TUKEMI-

SESSA 

 

 

Osastolla ei käytössä 

varsinaisia menetel-

miä emotionaaliseen 

tukemiseen liittyen. 

 

Ei ole suunniteltuja 

syöpäpotilaan ohjaus-

tilanteita osastolla. 

 

Emotionaalisten tuke-

miskeinojen puute 

Kuvio 2. Analyysitaulukko. 

 

 

Opinnäytetyössämme tutkimustehtäviä olivat, että millaisia näkemyksiä hoitajilla on syöpäpotilai-

den psykososiaalisesta tukemisesta lyhytaikaisessa hoitokontaktissa, mitä keinoja/menetelmiä hoi-

tajilla on tällä hetkellä käytössä syöpäpotilaiden psykososiaalisessa tukemisessa ja millaisiin oh-

jaus- ja vuorovaikutustilanteisiin hoitajat kokevat tarvitsevansa lisää tukea ja valmiuksia. Tässä tu-

lokset- osiossa alaotsikot ovat aineiston analyysista nousseita teemoja, joiden mukaan etenimme 

tekstissä. 

7.1  Hoitajien ja osastolla hoidettavien potilaiden taustatietoja 

 

Haastatteluun osallistuneilla hoitajilla on pitkä työkokemus hoitoalalta. Syöpäpotilaita hoitajat koh-

taavat osastolla usein, lähes päivittäin. Yleensä syöpäpotilaat tulevat osastolle infektion hoitoon.    
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“Viikottain, infektion tähden. Ainakin niitä on runsaasti.” 

 

“Viikottain vähintään, jos ei jos ei ihan päivittäin niin useita kertoja viikossa.” 

7.2     Syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen 

 

Syöpäpotilaan psykososiaalinen tukeminen tulee osastolla vähän esille lyhyen hoitoajan ja infek-

tion hoidon vuoksi. Myös se vaikuttaa psykososiaaliseen tukeen, kun osastolla ei anneta syöpähoi-

toja. Osastolle tullessa syöpäpotilailla on usein sytostaattihoidot käynnissä ja sen takia vastustus-

kyky laskee, jonka seurauksena syöpäpotilaalle tulee infektio. Tämä aiheuttaa syöpäpotilaissa har-

mitusta ja pettymystä, kun hoidot viivästyvät infektion vuoksi. Osastolla hoidetaan monessa syö-

päsairauden vaiheessa olevia syöpäpotilaita ja tämä vaikuttaa psykososiaalisen tuen tarpeeseen. 

Suurin tarve psykososiaaliselle tuelle on silloin, kun syöpäpotilas on saanut diagnoosin tai hän on 

saattohoidossa. 

 

“Kun ne on niin lyhyen aikaa ja ne on infektion hoidossa ni mä luulen että se asia ehkä 

aika vähä tullee siinä siinä tuota niinnii ilmi.” 

 

“Niitä hirveesti harmittaa että nyt tämmönen infektio tuli ja miksi tämmönen nyt tullee ja sit 

me koitetaan tukea sitä siihen että ku se on se sytostaattihoito päällä ja vastustuskyky 

laskee niin tämä on hyvin tyyppillistä että tässä tullee että ehkä semmosia tukea siihen.” 

 

“Meillä aika harvoin on semmosia vois sanoa loppuvaiheen syöpäpotilaita saattohoidossa 

mutta tietysti joskus niitäkin on ni siinä nyt sitten taas on se eri eri tilanne että siellä voi tulla 

sitte enemmänkin siihen siihen tarvetta.” 

 

“Hyvin niinkö moninaisia niinkö tilanteita missä niinkö ite nään että sille psykososiaaliselle 

tuelle ois tosissaan niinkö tarve ja niinku mun mielestä se on tosi haastavia jos nyt sen 

sairauden kanssa mitään vähemmän haastavaa ees voi olla mutta et semmosia niinkö.” 
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Kriisin vaihe vaikuttavaa syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Eniten psykososiaalisen 

tuen tarvetta on silloin, kun syöpäpotilaalla on alkujärkytys päällä. Näissä tilanteissa tukea tarvitsee 

syöpäpotilaan lisäksi hänen omaisensa. Syöpäpotilaan psykososiaalisentuen tarve unohtuu poti-

laan ollessa infektion vuoksi hoidossa osastolla. 

 

“Kovin paljokin omaisille että siinä on niinku kaikilla jos se on vasta todettu niin ni siinä on 

kaikilla sitä tuen tuen tarvetta että sepä on sillai potilaalla että sitte niillä omaisilla.” 

 

“Mun mielestä joka joka vaiheessa ja se herkästi just tavallaan unohtuu tavallaan se se 

justiinsa jos se jos se potilas on tavallaan vaan vaan sen infektion hoiossa meillä niin se 

saattaa saattaa tavallaan helposti niinku unohtua.” 

 

“Että ku me ei koskaan me ei sitä ite syöpää me ei hoideta tavallaan täällä ni se voi taval-

laan sitte se sen henkinen puoli henkinen puoliki niinkö toisinaan niinkö jäähä liian vähälle.” 

7.3     Keinot/menetelmät syöpäpotilaan psykososiaalisessa tukemisessa 

 

Syöpäpotilaiden psykososiaalinen tukeminen jää vähälle osastolla lyhyiden hoitoaikojen puitteissa 

ja infektion hoidon vuoksi. Syöpäpotilas on usein hyvin pettynyt infektioon sairastumiseen, sillä se 

taas viivästyttää syöpähoitoihin pääsyä tai niiden jatkumista. Näissä tilanteissa hoitajat tukevat syö-

päpotilasta. Hoitajat kokevat riittämättömyyden tunnetta syöpäpotilaan emotionaaliseen tukemi-

seen liittyen. 

 

“No varmaan voi olla siinä jos hän on lyhyen aikaa täällä ja infektion hoidossa ni se jää 

hyvin herkästi taustalle ei ei lähetä niinkö ussein sitä hoijetaan vähä sitä infektiota ja onko 

se hoitajanakin vähä helppo siinä niinkö vain sitä infektiota hoitaa että ei mennäkkää sy-

vemmälle niihin asioihin.”   

 

“Kyllä se on ainaki itelle semmonen mistä jatkuvasti koen niinkö niinkö tosi isoa riittämät-

tömyyttä että ei siihen tarpeeks niinkö pysty eihän sitähän me ei tavallaan niinku tiietä sitä 
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potilaan kokemusta että miten hän on sen kokenut tai omainen tai näin mutta että itellä 

siinä on ainaki tosi iso niinkö riittämättömyyen tunne niissä tilanteissa.” 

 

Osastolla on harvoin saattohoitovaiheen syöpäpotilaita hoidossa. Saattohoitovaiheessa olevan 

syöpäpotilaan psykososiaaliseen tukemiseen osastolla käytetään psykiatrista sairaanhoitajaa, 

koska psykiatrinen sairaanhoitaja pystyy antamaan aikansa keskeytyksettä potilaalle toisin kuin 

osaston omat hoitajat. 

 

”No varmaan se on se kuuntelu tärkein ja sillai että se pystys niinkö tuomaan sen ne omat 

tunteet ja ne meille julki että ite aattellee sillai koitetaan se tilanne sillai tehä että hän rup-

peis sitten puhumaan meille.”  

 

Osastolla ei ole tällä hetkellä käytössä mitään varsinaisia ohjaustilanteita, jotka tukisivat syöpäpo-

tilaan voimavaroja.  Syöpäpotilaan voimavaroja tukeva ohjaustilanne on sellainen, jossa potilas 

otetaan huomioon ja tilanne on kiireetön. Haasteita ohjaustilanteeseen osastolla tuo kiireen tuntu 

hoitajilla. 

 

“Niin varmaan se et se lähtee siitä potilaasta se tarve ja siihen ois aikaa kuunnella häntä 

ja sitte saada sitä muutakin apua siihen tilanteeseen varmaan se aika on aika semmonen 

jonka aattelis että sitte jos se avautuiski sulle rupeais kertoo sulle sitä tarinaa sieltä niin sit 

mulla soiski kellot siellä että nyt äkkiä pitäis lähtee et siihen sitte ois se aika.” 

 

“Joo se on niinku et sä tietäsit et saat kiireettömästi olla pitää saada kuunnella sen henkilön 

mahdollisesti sitte.” 

 

Osastolla ei ole käytössä emotionaalisen tukemisen menetelmiä emotionaalista tukemista helpot-

tamaan, kuten opinnäytetyöhön esimerkiksi ottamamme NURSE -menetelmää. Osastolla työsken-

telee muutamia hoitajia, jotka ovat käyneet syöpäpotilaan hoitotyöhön liittyvissä koulutuksissa. 

Näistä koulutuksista on tullut muidenkin hoitajien luettavaksi koulutuspalaute, mutta koulutuksessa 

käytyjä asioita ei ole käyty lävitse koko työporukalla. 
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Tiedollisen tuen jakaminen toteutetaan osastolla syöpäpotilaille muun muassa konsultoimalla so-

siaalihoitajaa. Osastolla työskentelevä syöpähoitaja on työstänyt fläppitaulun, jossa on koottuna 

tärkeää materiaalia tiedolliseen tukemiseen.  

 

“Fläppijuttu tuohon kansliaan niin siitä on kooste että mitä on kaikki ja että siinä monipuo-

lisesti kyllä on että miten ja mistä saa tietoa.” 

 

Tiedon jakaminen syöpäpotilaalle eroaa kriisin eri vaiheissa. Osastolla on hoidossa monessa eri 

kriisin vaiheessa olevia syöpäpotilaita ja tiedon vastaanottavuus esimerkiksi aivan alkumetreillä, 

kun diagnoosi annetaan potilaalle, voi erota kahden eri syöpäpotilaan kohdalla paljonkin. Usein 

kuitenkin potilaan tiedon vastaanottavuus shokkivaiheessa on hyvin rajallinen ja alkumetreillä tieto 

pyritään antamaan mahdollisimman suppeasti. Syöpäpotilas, joka asiaa on jo enemmän kerennyt 

läpikäymään ja käsittelemään, voi olla toiveikas paranemisesta. Palliatiivinen potilas taas voi olla 

hyvin tasapainossa totuuden kanssa ja odottaa elämän loppuvaihetta ilman suurempaa katke-

ruutta, kun taas toiselle syöpäpotilaalle palliatiivinen vaihe voi olla henkisesti todella rankka. Syö-

päpotilaasta melko nopeasti näkee ja aistii, missä kriisin vaiheessa hän on menossa, ja hoitajat 

pyrkivät tukemaan syöpäpotilasta sen mukaan. 

 

“-- siinähän usein tulee joko se ihan vastarinta siihen että ei voi olla tai toiset masentuu ei 

vastanota mitään mutta sitte melkeen on et he ei jää tänne meille osastolle vaan he lähtee 

sitte sinne tarkempiin tutkimuksiin meiltä tai kyllä kotiinki joskus menevät oottelemaan niitä 

tarkempia tutkimuksia --.” 

 

“No sitten kun on taas näitä infektion hoidossa olevia niin heillähän on jo se niillä on jo se 

toive siitä paranemisesta että ne on niinku sillai ja loppuvaiheen hoito siinä on tavallaan 

hän itekki jo tietää että elämän lankaa ei paljon enää oo ja se tuo ne toiset sillä lailla että 

ei oo katkeria vaan ne tuo sen ilmi sillälailla että nyt on se tilanne ja ne oottaa vähä että 

millälailla se loppu tulee ja ovat sinut sen kanssa mutta onhan se osalle aika kauheaa että 

kyllä sen huomaa sitte sää luet sen siitä sitte potilaasta että missä vaiheessa se potilas 

on.” 



  

36 

 

Hoitajat pyrkivät varmistamaan syöpäpotilaan aiemmin saaman tiedon sisäistämisen. Potilaan 

tekstejä ja potilaan omia kertomuksia vertaamalla voi muun muassa saada selvyyttä, onko potilas 

todella sisäistänyt saamansa tiedon. Mikäli potilas ei täysin ole asioita tiedostanut, saattaa hän 

kertoa täysin eri tavalla mitä teksteistä taas käy ilmi. Aamuvuorossa läpikäydyt asiat kertaantuvat 

usein taas esimerkiksi iltavuorossa, kun on uusi hoitaja hoitamassa potilasta. 

 

“En tiiä tulisko se siinä kun hänen kans keskustelee niin siinä kumminki jotain tulee ilmi 

sitte että niistä potilaan vastauksista ja niistä voi ajatella että onko vielä nyt niin että ei 

oikeen pysty niinku ottaa vastaan semmosta tietoa että meillä tulotekstissä lukee hänen 

jutut ja me jutellaan potilaan kanssa ja hän kertookin toisella lailla sitä tarinaa niin sitte voi 

aatella että nyt ei oo varmaan ymmärtänyt tai ei oo halunnut ymmärtää kaikkia asioita.” 

 

“Ehkä se on se kertaus sillain että just et jos aamuvuorossa on tämmönen tieto tullut niin 

eihän sitä iltavuoro sivuuta et kyllä se otetaan hänen kanssa puheeksi että tämmösiä uuti-

sia ja mitkä on nyt ajatukset ja että ehkä sillä kertauksella.” 

 

Hoitajat ottavat yhteyttä sosiaalityöntekijään sekä muihin tarvittaviin ammattilaisiin syöpäpotilaan 

käytännön tukemisen osalta. Hoitajat kykenevät antamaan vähän käytännön tukea syöpäpotilaille. 

Hoitovastuun ajatellaan olevan toisessa sairaalassa, jossa syöpäpotilas käy syöpähoidossa. Hoi-

tajat kokevat tämän olevan epäkohta. Syöpäpotilas tulisi kohdata kokonaisvaltaisesti, jotta syöpä-

potilas saisi tarvitsemansa tuen osastollaoloaikana. Syöpäpotilaiden kanssa otetaan harvoin esille 

syöpäpotilaan alaikäisten lasten tukeminen ja jaksaminen, koska oletetaan, että syöpäpotilaalla ei 

enää ole alaikäisiä lapsia. 

 

“Ja tietysti  otetaa yhteyttä fysioterapiaa, sosiaalihoitajaa ja tämmösii kaikkii näihin jos tulee 

ilmi että hän joitain tarvii. Sitte tietysti jos aatellaa vähän iäkkäämmälle nii tietysti se koti-

avun, sehän se me sitte  tietysti huolehittaa jos hän meiltä kotiutuu.” 
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“Lasten tai omaisten hoitoon, työkykyyn, sairauslomaan. taloudelliseen niin. Nämäki on 

kaikki aika paljon sitte niinku perusterveydenhuollon osa-aluetta tavallaan.” 

 

“Mutta se että mitä hoitajana niinkö käytännön tukea pystyn tarjoamaan niin musta tuntuu 

että ei mitään muuta kuin että pystyn neuvomaan sen tahon niinkö just se oman kunnan 

apuvälinenlainaamo tai kotihoito. mutta se et konkreettista niin en. Semmosta toki just et 

ollaan vaikka sinne kotihoitoon yhteydessä ja pyydetään vaikkapa sitä palvelutarpeen ar-

viointia tai tämmöstä.” 

 

“Äkkiseltään tulee yks potilas mieleen kenen kans hänenkin kans lähinnä keskustelutasolla 

niinkö tosiaan että kysyin mikä ikäsiä kun oli niin.. 40 korvilla potilas että voi olettaa että on 

alaikäsiä lapsia niin kysyin sitä että onko ja miten niinkö heidän kans.” 

 

“Ehkä se just tavallaan että meillä on jotenki ehkä vahva ajatus siitä että se hoitovastuu on 

sillä sen sairauden suhteen mikä ei välttämättä oo hyvä asia niinku just sen kannalta että 

tulis huomioitua niitä asioita tarpeeks mutta meillä on tavallaan semmonen aika vahva pe-

rusoletus tosiaan että se hoitovastuu sen sairauden hoidosta on sillä oulussa ja että siellä 

nämä kaikki asiat on huomioitu vaikka ei niinkään sais välttämättä olettaa.” 

 

Syöpäpotilaan kuntoutuminen otetaan esille, kun syöpäpotilaan ajatellaan pystyvän asuvan vielä 

kotona. Syöpäpotilaalla voi olla pelkoa kotona pärjäämisestä, ja hoitajat pyrkivät tukemaan tunnetta 

kotona pärjäämisestä. Lyhyiden hoitoaikojen vuoksi hoitajat eivät välttämättä näe potilasta kuin 

yhden kerran tämän ollessa osastolla hoidossa. 

 

“Tavallaan siinä vaiheessa ku nähhään et se niinku on on fyysisesti niinku mahollista eikä 

se vaaranna niinkö sitäpotilaan tilaa.”  
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Taloudellisissa asioissa syöpäpotilas ohjataan sosiaalipuolelle. Syöpäpotilailla on usein maksuka-

tot täynnä hoitomaksujen suhteen. Yhteistyötä tehdään monien eri ammattiryhmien erityisesti so-

siaalihoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan  OYS:sin palliatii-

visen hoidon yksikön hoitajia sekä kuntien syöpähoitajia. 

 

“Terveyskeskus, kotihoito, fyssarit, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja.” 

 

7.4    Uusien tukemiskeinojen tarve     

 

Hoitajat tarvitsevat tukea ja lisää valmiuksia kaikkiin kolmeen psykososiaalisen tukemisen osa-alu-

eisiin eli emotionaalisen-, tiedollisen- ja käytännön tukemisen tilanteisiin. Hoitajille tarvittaisiin apu-

välineeksi nimenomaan yksinkertaisia tukemiskeinoja. Erilaiset check- listat olisivat hyviä, jotta hoi-

taja hoksaisi huomioida kaikki olennaiset asiat hoitaessaan syöpäpotilasta. Hoitotyöhön liittyvä 

koulutus olisi tarpeen. Osastolle tarvittaisiin lisää menetelmiä, jotta olisi tarttumapintaa asioihin tu-

kemistilanteissa. Hoitajat ovat kiinnostuneita psykososiaalisen tukemisen menetelmistä ja muun 

muassa mainitsemamme NURSE- menetelmä herätti kiinnostusta. 

 

“ No kyllä mää ainaki koen ihan näihin kaikkii kolmee.” 

 

“Ja niinku sitte ihan hoitotyöhön liittyvää koulutusta.” 

 

“Tämmösiä menetelmiä niinku mitä vois oikeesti niinku käyttää.” 

 

Hoitajan on vaikeaa ottaa hoitajana potilaan syöpäasia puheeksi, kun ei tiedä haluaako potilas 

jutella. Hoitaja lähestulkoon aina odottaa, että potilas itse aloittaa keskustelun. Tarvittaisiin keinoja, 

joiden avulla voisi esimerkiksi aloittaa tai kysyä keskustelutilanteessa asiasta. Hoitajat pelkäävät 

pystyvätkö he vastaamaan potilaalle ja, että onko heillä auttamiskeinoja henkiseen tukemiseen 
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psykiatrisen sairaanhoitajakoulutuksen puuttumisen vuoksi. Hoitajat kokevat itsensä riittämättö-

miksi tällaisissa tilanteissa. Hoitajia pelottaa kysyä, kun ei tiedä mitä potilas tähän vastaa, ja jos 

hoitaja ei osaakaan taas potilaan vastaukseen reagoida riittävällä tavalla. Hoitajat kokevat tarvitse-

vansa jotain materiaalia psykososiaaliseen tukemiseen, johon voisi tutustua ennakkoon.  

 

“Ehkä pelkää ku ei oo yhtää tätä psyk.sairaanhoitajakoulutusta, että nii pystynkö mää sitte 

vastaamaa hänelle niihin jos sieltä ruppee tullee tiiäkkö niin sit tunteella sitä asiaa, että  

onko mulla sitte hänelle sitte niitä keinoja auttaa siihen henkiseen tukemiseen sitte.” 

 

“Mutta tietenki jos on jotaki tommosta menetelmää vähä niinkö että miten mä voisin vaikka 

alottaa tai kysyä.” 

 

 

Osastolla on syöpähoitaja, jonka kautta uusia asioita tulee osastolle syöpäpotilaan hoitamiseen 

liittyen. Tämä koetaan hoitajien keskuudessa hyväksi. Syöpähoitaja on koonnut fläppitaulun syö-

päpotilaan hoitoon liittyvistä asioista hoitajien kansliaan. Hoitajat voivat käyttää tietoa hyväksi syö-

päpotilaiden psykososiaalisissa tukemistilanteissa.  Lääkehoito ja kivunhoito korostuu syöpäpoti-

laan hoidossa. Syöpähoitajan kautta hoitajat ovat saaneet paljon tietoa myös lääkehoitoon ja ki-

vunhoitoon liittyen. 
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8. POHDINTA 

8.1 Yhteenveto tuloksista 

 

Potilaan psykososiaalinen tukeminen jää vähälle lyhytaikaisessa hoitokontaktissa. Lyhytaikaisen 

hoitokontaktin vuoksi kokonaisvaltainen hoito jää taka- alalle ja hoidetaan helposti vain syöpähoi-

toihin liittyviä komplikaatioita. Osastolla ei toteuteta varsinaisia syöpähoitoja, mikä vaikuttaa psy-

kososiaaliseen tukemiseen. Hoitajat siirtävät vastuuta psykososiaalisesta tukemisesta hyvin her-

kästi mahdolliseen jatkohoitopaikkaan. Kriisin vaiheet vaikuttavat syöpäpotilaan tuen tarpeeseen. 

Kriisin vaiheista alkujärkytyksen aikana tuen tarve on suurin. Hoitajana huomaa hyvin nopeasti 

missä kriisin vaiheessa syöpäpotilas on ja sen mukaan pyritään tukemaan potilasta.  

 

Osastolla syöpäpotilaiden kokonaisvaltaista hoitoa ei huomioida riittävästi. Potilaiden hoidossa 

keskitytään lähinnä itse osastolle tulosyyhyn. Vastuuta psykososiaalisesta tukemisesta olisi tärkeä 

ottaa nykyistä enemmän. Hoitajat kuitenkin pyrkivät huomioimaan potilaalla meneillään olevan krii-

sin vaiheen ja tukemaan häntä muun hoitotyön ohessa. 

  

Hoitajat kokevat riittämättömyyden tunnetta syöpäpotilaiden emotionaaliseen tukemiseen liittyen. 

Osastolla ei ole käytössä erityisiä menetelmiä emotionaaliseen tukemiseen liittyen, esimerkiksi 

mainitsemamme NURSE- menetelmää. Hoitajat hyödyntävät psykiatrista sairaanhoitajaa ja sairaa-

lapastoria emotionaalisessa tukemisessa. Tiedolliseen tukemiseen hoitajilla on paljon käytettävissä 

olevaa materiaalia. He hyödyntävät esimerkiksi syöpäjärjestöjen esitteitä ja osastolle koottua 

fläppi- taulua. Hoitajat saavat lisää uutta tietoa syöpäpotilaan hoitoon liittyvistä asioista osaston 

syöpähoitajalta, jota he pystyvät hyödyntämään tiedollisessa tukemisessa. Osastolta konsultoi-

daan tarvittaessa OYS:n palliatiivista yksikköä ja kuntien syöpähoitajia. Käytännön tukemiseen hoi-

tajilla ei ole juurikaan keinoja/menetelmiä käytössä. Käytännön tukeminen painottuu mahdolliseen 

jatkohoitopaikkaan, jossa varsinainen syövän hoito tapahtuu. Käytännön tukemisessa hyödynne-

tään paljon muun muassa sosiaalihoitajaa ja fysioterapeutteja.                        

 

Hoitajat kokevat riittämättömyyttä syöpäpotilaan psykososiaalisessa tukemisessa lyhytaikaisessa 

hoitokontaktissa. Hoitajilla olisi hyvä olla menetelmiä emotionaaliseen tukemiseen, jotta he voisivat 
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tukea riittävästi potilasta. Tiedollinen tukeminen on hoitajien vahvinta osa- aluetta psykososiaali-

seen tukemiseen liittyen ja siihen heillä on riittävästi materiaalia. Käytännön tukeminen osastolla 

toteutuu pääasiassa muita tahoja konsultoimalla. 

 

Hoitajat kokevat tarvitsevansa lisää tukea ja valmiuksia kaikkiin kolmeen psykososiaalisen tukemi-

sen osa- alueisiin. Hoitajat kokevat tarvitsevansa syöpäpotilaan tukemiseen yksinkertaisia tuke-

miskeinoja esimerkiksi check -listoja. Lisäksi tarvittaisiin neuvoja ja keinoja keskustelun aloittami-

seen. Hoitajat kokevat epävarmuutta syöpäpotilaan emotionaalisessa tukemisessa. He pelkäävät 

aloittaa keskustelua, kun eivät tiedä miten potilas vastaa ja pystyvätkö sitten vastaamaan riittävällä 

tavalla.  

 

8.2 Tulosten tarkastelu 

 

Kävimme läpi muiden tekijöiden opinnäytetöitä ja tutkimuksia liittyen syöpäpotilaan psykososiaali-

seen tukemiseen. Niissä nousi vastaavanlaisia tuloksia esille verraten omaan opinnäytetyöhömme. 

Mäntylän (2014) ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä on haastateltu omasta opinnäy-

tetyöstämme poiketen hoitohenkilöstön lisäksi itse syöpäkuntoutujia ja heidän läheisiään. Tuosta 

tutkimuksesta käy ilmi, että syöpäkuntoutujilta ja heidän läheisiltään nousi esille runsaasti ajatuksia 

siitä, miten psykososiaalista ja tiedollista tukea voisi kehittää. Syöpäkuntoutujat ja heidän läheiset 

pitivät tärkeänä hoitohenkilökunnan asennetta ja tapaa kohdella potilasta sekä potilaan tarvetta 

tulla kohdatuksi yksilöllisenä ihmisenä. Yhdyshenkilön tarve nousi useammassa puheenvuorossa 

esille. Tätä perusteltiin sillä, ettei omia vähäisiä voimavaroja tarvitsisi käyttää tiedon hakuun. Män-

tylän mukaan syöpäpotilaan psykososiaalinen ja tiedollinen tuki koettiin tärkeäksi syöpähoitojen 

alkuvaiheesta lähtien, mutta tämä ei toteudu kaikkien syöpäpotilaiden kohdalla.  

 

 

Harjun, ym. (2011) tutkimuksessa on hyvin vahvasti opinnäytetyömme kanssa vastaavanlaisia tu-

loksia esitettynä. Tutkimuksen mukaan potilaat sekä heidän läheisensä olivat yhtä mieltä siitä, että 

hoitohenkilökunnalta saatu sosiaalinen tuki oli melko hyvää. Eniten he kokivat saaneensa tukea 

sairauteen liittyvässä päätöksen teossa. Vähimmälle huomiolle sekä potilaiden että läheisten mie-

lestä jäi emotionaalinen tuki. Emotionaalista tukea kuvailtiin myötätuntona perhettä kohtaan, hoita-
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jien antamana positiivisena palautteena sekä perheen hyvinvoinnista huolehtimisena. Syöpäpoti-

laat kaipaavat hoitojaksonsa aikana konkreettista tukea hoitohenkilökunnalta kuten tietoa sairau-

desta ja sen hoidosta, hoidon sivuvaikutuksista, sairauden ennusteesta sekä hoidon vaikutuksista 

elämänlaatuun. Hoitojakson ollessa lyhyt, ei potilas ehdi keskustella hoitohenkilökunnan kanssa 

mieltään askarruttavista asioista ja kokemus sosiaalisesta tuesta jää heikommaksi.  Ojalan ja Tiili-

kaisen (2014) kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esille, että hoitajina meidän tulisikin muistaa ly-

hyistä hoitojaksoista huolimatta, että potilaan psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen tukeminen on 

edelleen yhtä tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitoa. Tämä seikka nousee myös omassa opinnäyte-

työssämme esille vahvasti. 

 

 

Meidän opinnäytetyömme tuloksista poiketen Mattilan (2011) akateemisen väitöskirjan mukaan po-

tilaat kokivat saavansa paremmin emotionaalista tukea kuin tiedollista tukea osastohoidon aikana. 

Väitöskirjassa potilaat kertoivat hoitajien kohdanneen heidät ystävällisesti, hyväksyivät heidät ih-

misinä ja osoittivat arvostusta ja aitoa huolenpitoa heitä kohtaan, hoitajat olivat läsnä ja mahdollis-

tivat tiedon saannin sairaudesta, hoidoista ja tulevaisuudesta. Omassa opinnäytetyössämme puo-

lestaan nousee esille, että tiedollinen tuki on osastolla esillä enemmän kuin emotionaalinen tuki. 

 

8.3 Johtopäätökset 

 

Hoitajat tarvitsisivat ehdottomasti lisää tietoa ylipäänsä syöpäpotilaan psyykkiseen vointiin liittyvistä 

asioista ja hyvistä emotionaalisista tukemistavoista, jotta he uskaltaisivat ottaa asioita puheeksi 

syöpäpotilaan kanssa ja pystyisivät tukemaan potilasta emotionaalisesti. Hoitajat myös tarvitsisivat 

lisää tukea ja valmiuksia kahteen muuhun tukemisen osa-alueeseen, tiedolliseen ja käytännön tu-

kemiseen. Tukemiskeinojen pitäisi olla selkeitä ja yksinkertaisia, jotta niitä olisi helppo ja ylipäätään 

mahdollista käyttää lyhytaikaisissa hoitokontakteissa.     

            

8.4 Kehitysehdotukset 
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Kehitysehdotuksena meillä on, että jatkossa kehiteltäisiin varsinaisia menetelmiä psykososiaali-

seen tukemiseen, joita voisi käyttää lyhytaikaisessa hoitokontaktissa. Osastolla voitaisiin perehtyä 

olemassa oleviin psykososiaalisen tukemisen menetelmiin ja ottaa niitä käyttöön. Jatkossa olisi 

hyvä tehdä uusi ja laajempi tutkimus hoitajien näkemyksistä syöpäpotilaan psykososiaaliseen tu-

kemiseen liittyen, koska tämä tutkimus oli haastatteluun osallistuvien hoitajien lukumäärän suhteen 

hyvin suppea. Olisi myös hyvä tehdä tutkimusta, millaisia keinoja ja menetelmiä syöpäpotilaan psy-

kososiaalisessa tukemisessa on käytössä muuallakin kuin kyseisellä osastolla. Opinnäytetyö oli 

tekijöille ensimmäinen. Haastattelutilanteessa olisi voinut vielä synnyttää hoitajien keskuudessa 

lisää keskustelua ja pyytää hoitajia tarkentamaan joitakin esittämiään näkemyksiä.  

 

Hoitajille olisi myös hyvä järjestää lisäkoulutusta psykososiaaliseen tukemiseen liittyen. Kehityseh-

dotuksena sairaanhoitajaopintoja ajatellen mietimme, että opintoihin olisi hyvä sisällyttää enemmän 

opintoja, joita ei jaotella niin karkeasti somaattiseen hoitotyöhön ja mielenterveyshoitotyöhön. So-

maattiset sairaudet ja potilaan henkinen vointi kulkevat niin käsi kädessä, että jokaisen tulevan 

sairaanhoitajan olisi ehdottoman tärkeää jo opintojen aikana saada käsitystä ihmisen psykofyysi-

sestä kokonaisuudesta.  
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 HAASTATTELURUNKO                  LIITE 1  

  

Taustatiedot  

 

1. Työkokemus    

2. Miten kauan olette työskennelleet kyseisellä osastolla?  

3. Kuinka usein kohtaatte työssänne syöpäpotilaita?  

 

 

Syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen  

 

1. Millainen näkemys teillä on siitä, millaista psykososiaalista tukea syöpäpotilaat tar-

vitsevat lyhytaikaisissa hoitokontakteissa? 

2. Millainen näkemys teillä on siitä, missä kriisin vaiheessa syöpäpotilas tarvitsee psy-

kososiaalista tukea?  

 

Keinot/ menetelmät syöpäpotilaan psykososiaalisessa tukemisessa  

 

1. Millä tavoin koet syöpäpotilaan emotionaalisen tukemisen toteutuvan lyhytaikai-

sissa hoitokontakteissa? 

− Millä tavoin tuette kuolevaa syöpäpotilasta emotionaalisesti?  

− Millainen ohjaustilanne on mielestänne syöpäpotilaan voimavaroja tukeva? 

− Onko osastollanne käytössä mitään emotionaalisen tukemisen menetelmiä, esim. 

NURSE -menetelmä? 

2. Millä tavoin tiedollisen tuen jakaminen syöpäpotilaalle toteutetaan osastollanne ly-

hytaikaisissa hoitokontakteissa? 

− Miten tiedon jakaminen syöpäpotilaalle eroaa kriisin eri vaiheissa? 

− Millä tavoin varmistatte, että syöpäpotilas on sisäistänyt aiemmin saamansa tiedon? 

3. Millaista käytännön tukea teillä on tarjota syöpäpotilaille?  

− Miten ja missä vaiheessa kuntoutuminen otetaan huomioon syöpäpotilaan kanssa? 
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− Millä tavoin syöpäpotilaan alaikäisten lasten tukeminen ja jaksaminen otetaan esille syö-

päpotilaan kanssa? 

− Millaista taloudellista tukea syöpäpotilaat yleensä ottaen tarvitsevat syöpähoitojen ai-

kana? 

4. Millaista yhteistyötä teette eri ammattiryhmien kanssa syöpäpotilaan psykososiaa-

liseen tukeen liittyvissä asioissa? 

 

  

 Uusien tukemiskeinojen tarve  

  

1. Millaisiin psykososiaalisen tukemisen tilanteisiin koette tarvitsevanne lisää tukea ja 

valmiuksia?  
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INFOKIRJE OSASTOLLE                                                   LIITE 2 

 

 

Hei! 

 

Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta, Oulaisten yksiköstä. Opin-

toihimme kuuluu opinnäytetyö, jonka teemme osastollenne. Aihe opinnäytetyöhömme on sairaa-

lastanne lähtöisin. Tarkoituksenamme on haastatella vapaaehtoisia osastonne hoitajia. Haastatte-

lut tehdään hoitajien työaikana sairaalalla. Tavoitteenamme on saada mukaan tutkimukseen 5-6 

hoitajaa. Tutkimushaastattelut suoritetaan kahdessa eri ryhmässä. Tutkimuksen ajankohdasta ja 

tarkemmasta paikasta ilmoitamme myöhemmin tarkemmin. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää sairaalanne osaston hoitajien näkemyksiä syöpäpoti-

laan psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistamisesta lyhytaikaisessa hoitokontaktissa, käytössänne 

olevista tukemisen keinoista ja menetelmistä sekä tarvittava lisätuen tarve ohjaus- ja vuorovaiku-

tustilanteisiin. Olemme jaotelleet syöpäpotilaan psykososiaalisen tuen kolmeen eri osa-alueeseen: 

emotionaaliseen, tiedolliseen ja käytännön tukeen. Emotionaalinen tuki käsittää syöpäpotilaan tu-

kemista vaikeiden tunteiden käsittelyssä ja elämäntilanteen tuomien muutosten kanssa selviämi-

sessä. Tiedollinen tuki käsittää kaiken syöpäpotilaalle jaettavasta tiedosta liittyen syöpäsairauteen. 

Käytännön tuki pitää sisällään hoitajan tarjoaman konkreettisen tuen liittyen esimerkiksi lasten tai 

omaisten hoitoon, työkykyyn, sairauslomaan, taloudelliseen toimeentuloon, kotona pärjäämiseen 

ja mahdollisiin apuvälineisiin. 

 

Tutkimukseen osallistumiseen halukkaiden hoitajien ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostin väli-

tyksellä suoraan opinnäytetyön tekijöille. Mikäli halukkaita on enemmän kuin 5-6 hoitajaa, arvomme 

kaikista halukkaista 5-6 hoitajaa. Lopulliset tutkimukseen osallistuvat hoitajat ilmoitamme tämän 

jälkeen osaston 3 osastonhoitajalle, joka ottaa asian huomioon työvuorosuunnittelussa.  

 

Mahdollista lisätietoa voi kysyä sähköpostitse opinnäytetyön tekijöiltä. 

Opinnäytetyön tekijät: 

Maija-Leena Österberg     h4osma01@students.oamk.fi 

Anniina Niemelä    h3nian01@students.oamk.fi 

Katri Kotajärvi    h4koka01@students.oamk.fi   
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SUOSTUMUSASIAKIRJA OSALLISTUMISESTA TUTKIMUKSEEN       LIITE 3 

Tutkimuksen nimi:  

Hoitajien näkemyksiä syöpäpotilaan psykososiaalisesta tukemisesta hoito-

työssä 

 

  

Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairaalanne osaston hoitajien näkemyksiä syöpäpotilaan 

psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistamisesta lyhytaikaisessa hoitokontaktissa, käytössänne ole-

vista tukemisen keinoista ja menetelmistä sekä tarvittava lisätuen tarve ohjaus- ja vuorovaikutusti-

lanteisiin. 

 

Tutkimuksen kulku  

 

Tutkimus suoritetaan teemahaastatteluna kahdessa eri ryhmässä. Toisessa ryhmässä on kolme 

hoitajaa ja toisessa kaksi hoitajaa. Haastattelut suoritetaan osastolla hoitajien työajan puitteissa. 

Haastattelutilanteet tallennetaan ääninauhoituksena. Haastattelun kesto tulee olemaan noin 1 tunti. 

Osallistumisesta ei makseta Teille palkkioita. Haastattelusta syntynyt aineisto analysoidaan sisäl-

lönanalyysi-menetelmää käyttäen.  

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyys ja muut tunnistettavat tiedot pysyvät koko ajan vain tutki-

muksen henkilökunnan tiedossa ja he ovat salassapitovelvollisia. Haastattelussa kerättyä tietoa ja 

tutkimustuloksia käsitellään siten, että yksittäisiä vastauksia ei pystytä tunnistamaan tutkimustulok-

sissa.  

 

Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Suostumuksen saa peruuttaa syytä ilmoittamatta 

milloin tahansa tai osallistumisen saa keskeyttää tutkimuksen aikana. Mikäli haastateltava keskeyt-

tää osallistumisen kesken tutkimuksen, tutkijalla on oikeus käyttää siihen saakka haastateltavan 

tutkimuksessa antamia tietoja. 
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Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimustuloksista tulemme kertomaan osastollenne erikseen sovittuna ajankohtana. 

 

Tutkimuksesta vastaavan henkilönä toimii: 

Osaston tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii  

 

Mahdollista lisätietoa voi kysyä sähköpostitse opinnäytetyön tekijöiltä. 

Opinnäytetyön tekijät: 

Maija-Leena Österberg     h4osma01@students.oamk.fi 

Anniina Niemelä    h3nian01@students.oamk.fi 

Katri Kotajärvi    h4koka01@students.oamk.fi  

 

Olen ymmärtänyt tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävät ja suostun osallistumaan tutkimuk-

seen 

 

 

 

Tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus, nimenselvennys, aika ja paikka 
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